
 

 

 

 

Em novembro, Cesta Básica de Salvador apresenta redução de 1,73% 

A ração essencial mínima, regulamentada pela Lei nº 399 de 30 de abril de 1938, é uma cesta básica de alimentos 
com quantidades predefinidas de 12 produtos (arroz, feijão, farinha, carne, legume, fruta, óleo, café, leite, 
açúcar, pão e manteiga) constituída de forma balanceada em termos de proteínas, calorias, ferro, cálcio e fósforo 
e suficiente para o sustento e o bem-estar de um trabalhador em idade adulta.   

Em novembro de 2022, esta cesta básica passou a custar R$ 481,90, representando uma redução de 1,73% em 
relação ao mês de outubro deste ano. Ressalte-se que estes resultados foram obtidos por meio de 2.142 cotações 
de preços coletados em 95 estabelecimentos comerciais (supermercados, açougues, padarias e feiras livres) de 
Salvador. 

Dos 12 produtos da cesta básica, dez registraram redução nos preços, a saber: banana-prata (-6,67%), açúcar 
cristal (-6,66%), leite (-5,25%), óleo de soja (-4,21%), manteiga (-3,61%), feijão (-2,65%), café moído (-1,72%), 
carne bovina (-1,48%), arroz (-1,45%) e o pão francês (-0,23%). Por sua vez, apresentou elevação a farinha de 
mandioca (9,11%) e o tomate (1,12%). 

 

Tabela 1 – Custos e variações dos itens que compõem a cesta básica de Salvador – 

Novembro/2022. 

Produto Quantidade Custo (R$) 
Total de 

cotações por 
produto 

Variação 
no Mês (%) 

Acumulado 
no ano (%) 

Tempo de 
trabalho 

necessário 

Açúcar cristal 3 kg 12,73 111 -6,66 11,76 2h 30min 

Arroz 3,6 kg 15,85 388 -1,45 -0,88 3h 6min 

Banana-prata  7,5 dz 26,70 56 -6,67 2,57 5h 14min 

Café moído 300 gr 9,39 333 -1,72 19,92 1h 50min 

Carne bovina 4,5 kg 133,24 40 -1,48 -2,47 26h 8min 

Farinha de mandioca 3 kg 19,37 257 9,11 47,86 3h 48min 

Feijão 4,5 kg 36,04 273 -2,65 20,78 7h 4min 

Leite 6 l 43,73 246 -5,25 50,38 8h 34min 

Manteiga 750 gr 38,97 246 -3,61 29,08 7h 39min 

Óleo de soja 900 ml 9,82 89 -4,21 16,08 1h 55min 

Pão francês 6 kg 81,13 46 -0,23 28,15 15h 55min 

Tomate 12 kg 54,92 57 1,12 -27,49 10h 46min 

Total - 481,90 2.142 -1,73 7,67 94h 34min 
 Fonte: SEI. 
 Nota: 1 A carne bovina refere-se ao corte cruz machado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 
Em novembro de 2022, o trio composto por arroz, feijão e carne bovina apresentou uma redução de 1,70% 
comparada com o mês de outubro e foi responsável por 38,42% do valor de uma cesta básica. Por sua vez, o 
quarteto englobando café moído, leite, pão francês e manteiga reduziu -2,38% e foi responsável por 35,95% do 
valor da cesta básica no referido mês. 

Gráfico 1 

Variação mensal dos preços dos produtos – Novembro/2022. 

 
Fonte: SEI. 

No mês, os produtos com as maiores participações no valor da cesta básica foram a carne bovina (27,65%), o pão 
francês (16,84%) e o tomate (11,40%). Por outro lado, os itens com as menores participações foram o açúcar 
cristal (2,64%), o óleo de soja (2,04%) e café moído (1,95%). 
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Gráfico 2 

Participação dos produtos no custo total da cesta 

básica – Novembro/2022. 

 
Fonte: SEI. 

Em Salvador no mês de novembro de 2022, o tempo de trabalho gasto por um trabalhador para obter a cesta 
básica foi de 94h 34min, comprometendo 42,98% da sua renda. Nesta análise, considerou-se um salário mínimo 
líquido no valor de R$ 1.121,101, descontando-se 7,50% de contribuição previdenciária do salário bruto de R$ 
1.212,00. 

Gráfico 3 

Participação do custo da Cesta Básica no 

salário mínimo (1) – nov. 2022  

 
Fonte: SEI.                                                                                                                                       
(1) Referente à renda efetiva, após a contribuição previdenciária (R$ 1.121,10). 
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Análise  

O preço da banana prata caiu em virtude das boas condições climáticas, o que favoreceu o desenvolvimento da 

fruta, aumentou a oferta da mesma e pressionou os preços para baixo (CEPEA, 2022). 

 

Em relação ao açúcar, dois fatores justificaram a redução do preço em novembro: o primeiro, foi causado por 

problemas na oferta do produto pela Índia (segundo maior produtor mundial), o que aumentou as vendas por 

parte dos produtores brasileiros no mercado interno, pois com a desvalorização do real perante o dólar, estes 

produtores conseguiram obter lucros mais elevados e isso aconteceu porque o açúcar é uma commodity, e como 

tal, tem seu preço cotado em dólar (AGROLINK, 2022). O segundo fator foi o aumento da oferta interna do 

adoçante, pois de acordo com dados da União da Indústria de Cana-de-Açúcar e Bioenergia (Unica), a região 

centro-sul, principal polo de fabricação de açúcar, apresentou um aumento na produção de 162,19% e 532,32% 

na primeira e segunda quinzenas de novembro, respectivamente (ÚNICA, 2022). 

 

De acordo com analistas do mercado, a demanda por leite e derivados como a manteiga, estava fraca em 

outubro. Além disso, o aumento da oferta em regiões com grande presença na produção do lacto como o Sudeste 

e o Centro-Oeste, também ajudaram a reduzir o preço. Atribuiu-se a queda no preço à melhora dos pastos em 

virtude das chuvas (MILKPOINT, 2022). 

 

Quanto a soja, o clima ajudou bastante o desenvolvimento da safra 2022 na maioria dos estados produtores, 

especialmente o estado do Mato Grosso, maior produtor brasileiro. Isso influenciou diretamente a oferta do 

principal derivado do grão que é o óleo de soja (CONAB, 2022). 

 

A oferta gerada pela safra de inverno pressionou para baixo os preços do feijão, o que foi intensificado também 

pela pouca procura pelo produto. A maior parte da oferta do feijão foi oriunda dos estados de Minas Gerais, 

Mato Grosso e Goiás (CONAB, 2022). 

 

A maior elevação de preço no mês em análise foi o da farinha de mandioca, e isso porque os agricultores 

restringiram a comercialização da raiz de mandioca devido à baixa produtividade dos cultivos, que foi inferior a 

50% e muito aquém do que era esperado para o período. Logo, este comportamento dos produtores somado a 

pequena quantidade de lavouras operando para ofertar a raiz, fez com que o preço da farinha de mandioca se 

elevasse de maneira significativa no mês em análise (CEPEA, 2022). 
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