
 
 

 
 

 

BOLETIM DO CUSTO DA CESTA BÁSICA EM SERRA TALHADA 

 – FEVEREIRO 2019 – 

 

Em fevereiro, a cesta básica, composta por 12 produtos essenciais à nutrição de 

um trabalhador em idade adulta, conforme Decreto lei 399, de 30 de abril de 19381, 

apresentou um custo de R$ 295,00 no município de Serra Talhada. Esse valor é inferior 

ao registrado na capital Recife (R$ 376,34), que, de acordo com o relatório do Dieese, 

apresentou o maior aumento (7,88%) com relação ao mês anterior, dentre as 18 capitais 

pesquisadas. Dentre os itens da cesta básica os que mais pesaram no gasto com alimentos 

foram a carne bovina (25,58%), o tomate (16,12%), o pão francês (13,65%), a banana 

prata (12,48%) e o feijão (11,39%). Destes os que apresentaram considerável variação 

nos preços foram o feijão e o tomate.  

 

Em seu relatório de fevereiro, o Dieese registrou, em Recife, uma alta de 67,16% 

no preço do feijão, com relação ao preço em janeiro. Esse aumento reflete a queda de 

226,2 mil toneladas na produção da primeira safra. A falta de chuva no Paraná, o principal 

produtor, e a redução da área plantada são responsáveis pela menor oferta do produto. A 

expectativa é que o preço se mantenha em alta até a entrada da segunda safra, que tem 

início em abril.  

                                                           
1 Esta pesquisa tem como base metodologia desenvolvida e empregada pelo DIEESE. Disponível em: 

https://www.dieese.org.br/metodologia/metodologiaCestaBasica2016.pdf 
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Quanto ao tomate, na região do Nordeste houve um aumento de 121% em seu 

preço de comercialização. Isso se verifica considerando os preços cotados pelo CEASA-

PE. No final de janeiro, o preço médio de comercialização era de R$15/cx, enquanto que 

no mesmo período de fevereiro o preço passou para R$50/cx. O fato da colheita no agreste 

pernambucano ainda não ter iniciado e o perda de produtividade das lavouras de Irecê-

BA, devido ao clima seco, justificam a menor oferta do produto em fevereiro. O mesmo 

foi constatado com relação ao preço da banana prata, que subiu em torno de 32%, segundo 

dados da Ceasa-PE.2 

Considerando o piso nacional (R$998,00), constatou-se que o tempo médio de 

trabalho para adquirir os 12 itens que compõem a cesta básica foi de 70 horas e 42 

minutos. Em termos de rendimento líquido (R$918,00), isto é, após o desconto da 

Previdência Social, esse gasto comprometeu 32,1%.  

 

Considerando uma família composta por dois adultos e duas crianças, o gasto com 

alimentação no mês de referência foi de R$ 885,00. De modo que, para atender as 

necessidades básica, o salário mínimo necessário deveria ser de R$ 2.478,29, ou 2,48 

vezes o salário mínimo vigente. 

 

 

 

 

                                                           
2 Foram utilizadas como fonte para análise os relatórios e informativos publicados pelo DIEESE 

(https://www.dieese.org.br/analisecestabasica/2019/201902cestabasica.pdf); CONAB 

(https://www.conab.gov.br/info-agro/safras/graos/boletim-da-safra-de-graos); CEPEA 

(https://www.cepea.esalq.usp.br/br) e as cotações de preço do CEASA-PE 

(http://www.ceasape.org.br/cotacao) 
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