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 aPReSeNTaÇÃO

A Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB), junto a Pró-Reitoria de Extensão e 
Assuntos Comunitários (PROEX), disponibilizam ao público em geral, através do presente documento, 
a 1ª edição da metodologia de Cesta Básica Mensal. A referente edição foi produzida no âmbito do 
Programa “Indicadores Econômicos de Vitória da Conquista”, ação de extensão de caráter contínuo, 
coordenada por docentes da área de Economia, e vinculada ao Departamento de Ciências Sociais 
Aplicadas (DCSA) da UESB.

Esta publicação dá ênfase às etapas de definição da metodologia e cálculo do índice, abrangendo 
todas as fases do processo de planejamento, coleta e análise das informações primárias até a elaboração 
e divulgação do indicador síntese em âmbito municipal.

Para a confecção deste documento tomou-se por base a metodologia de cálculo utilizada a 
partir dos quantitativos nutricionais que foram definidos pelo Decreto da Lei n° 399 de 30 de abril 
de 1938. Tal base também serviu para a metodologia da Cesta Básica Nacional do Departamento 
Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (DIEESE) para a descrição dos princípios 
básicos de elaboração do índice. Para tanto, foram realizadas adequações a partir das especificidades 
inerentes ao município de Vitória da Conquista.





1 iNTRODUÇÃO

O índice da Cesta Básica Mensal produzido no âmbito do Programa “Indicadores Econômicos 
de Vitória da Conquista” se configura como um importante instrumento de avaliação dos ganhos, 
perdas e necessidades futuras da população conquistense, oferecendo um vasto banco de dados que 
contribua com a comunidade acadêmica, bem como fornece subsídios à execução e avaliação da 
política econômica do governo. Dada essa importância, a compreensão da metodologia para o cálculo 
do índice da Cesta Básica se faz necessária na medida em que possibilita a implantação desse cálculo 
em outras instituições.  

Esse manual tem como objetivo apresentar a metodologia utilizada para o cálculo do índice da 
Cesta Básica mensal (Nutrição Essencial Mínima) para o município de Vitória da Conquista e justifica-
se pela necessidade em oferecer informações que possibilite a compreensão das etapas necessárias 
à construção e divulgação do índice da Cesta Básica, ao passo que registra o rigor metodológico 
utilizado para o cálculo, reforçando a confiabilidade nos dados divulgados.  A metodologia utilizada 
na elaboração desse manual é de caráter descritivo.

Além da apresentação e da introdução, o Manual da Cesta Básica de Vitória da Conquista está 
estruturado da seguinte forma: a segunda seção refere-se aos aspectos metodológicos da nutrição 
essencial mínima, o qual é apresentado no Decreto da Lei 399/1938 e a comissão do salário mínimo, que 
foram importantes para a definição dos 12 produtos da cesta básica pesquisados no município. Nessa 
seção, fazem-se abordagens acerca do calendário para pesquisa de preços, tipos, marcas e unidades 
de medidas por produto, e também, coleta, digitação, validação e cotação de preços. A terceira seção 
refere-se aos relatórios de saída da cesta básica que contempla as etapas da crítica, cotação de preços, 
dos resultados e da divulgação.





2 aSPecTOS MeTODOLÓGicOS: NUTRiÇÃO eSSeNciaL MÍNiMa 

2.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

A Nutrição essencial Mínima (cesta Básica) para Vitória da Conquista é realizada pela 
Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB), iniciamos seu levantamento em outubro de 2014, 
cuja finalidade é o acompanhamento mensal da evolução de preços de 12 produtos de alimentação. 
Principalmentecomo se dá o gasto mensal que um trabalhador teria para adquiri-los. Essa Nutrição foi 
definida pelo Decreto da Lei n° 399 de 30 de abril de 1938.

O Decreto estabelece que o salário mínimo seja a remuneração devida ao trabalhador adulto, 
sem distinção de sexo, por dia normal de serviço, capaz de satisfazer, em determinada época e região 
do país, às necessidades normais de alimentação, habitação, vestuário, higiene e transporte (DL N° 
399 art. 2°).

Por meio de estudo censitário realizado em cada localidade e de informações salariais obtidas 
junto às empresas das várias regiões, as Comissões do Salário Mínimo, criadas antes da instituição do 
Decreto, estabeleceram os valores mínimos regionais a serem pagos aos trabalhadores. 

Quadro 1 – Produtos e quantidades da Cesta Básica Nacional, relativas à Região 2, 
definidas com base no Decreto Lei 399 de 30 de abril de 1938

PRODUTOS QUaNTiDaDeS
Carne (acém) 4,5 kg
Leite 6,0 l
Feijão 4,5 kg
Arroz 3,6 kg
Farinha de Mandioca 3,0 kg
Tomate 12,0 kg
Pão Francês 6,0 kg
Café Moído 300 g
Banana da Prata 7,5 dz
Açúcar cristal 3,0 kg
Óleo 900 ml
Manteiga 750 g

Fonte: DIEESE (2016).
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Essa cesta, chamada de Cesta Básica Nacional, seria suficiente para o sustento e bem-estar de um 
trabalhador adulto, contendo quantidades balanceadas de proteínas, calorias, ferro, cálcio e fósforo. Os 
produtos e as quantidades são diferenciados por região, consta no Quadro 1, acima, apenas aqueles 
referentes à Vitória da Conquista, que faz parte da região 2 1.

2.2 CALENDÁRIO PARA PESQUISA DE PREÇOS 

A etapa da coleta de preços é orientada por um calendário mensal, distribuído em quatro semanas, 
correspondendo a cada uma delas em um conjunto predeterminado e fixo de estabelecimentos. A distribuição 
de coleta também é fixa, ou seja, cada pesquisador tem uma cota fixa de estabelecimentos a pesquisar. 

Assim, um estabelecimento que é pesquisado na 1ª semana de mês (t) em uma 2ª feira, deverá 
ser visitado no mês seguinte também na 2ª feira da 1ª semana do mês (t+1). A importância desse 
procedimento é que diversos estabelecimentos fazem ofertas em determinados dias da semana, se os 
preços forem cotados em dias distintos e emparelhados, podem resultar em variações de valores que 
não necessariamente são inflação ou deflação, mas, simplesmente, políticas de marketing.

Previamente, ao mês anterior da pesquisa é construído um calendário mensal para que sejam 
distribuídos os roteiros dos locais ao longo das 4 (quatro) semanas do mês. Cada estabelecimento é 
pesquisado sempre no mesmo dia da semana previamente estabelecido. A coleta é realizada de 2ª a 6ª 
feira durante 4 semanas, portanto são 20 dias de pesquisa.

Nesse calendário são destacados os feriados nacionais e locais. Nos feriados e outras ocorrências 
fortuitas (ex: greve de ônibus), a coleta que não foi realizada neste dia naquele (s) mesmo estabelecimento 
(s) deverá ser feita de acordo com os seguintes procedimentos:

► Se o feriado cair na primeira semana realizar a pesquisa no mesmo dia da segunda semana, 
sem prejuízo da coleta normal daquele dia.

► Se o feriado cair na segunda semana realizar a pesquisa no mesmo dia da primeira ou da 
terceira semana (antecipa ou posterga), sem prejuízo da coleta normal daquele dia.

► Se o feriado cair na terceira semana realizar a pesquisa no mesmo dia da segunda ou da 
quarta semana (antecipa ou posterga), sem prejuízo da coleta normal daquele dia.

► Se o feriado cair na quarta semana realizar a pesquisa no mesmo dia da terceira semana, 
sem prejuízo da coleta normal daquele dia.

2.3 TIPOS, MARCAS E UNIDADES DE MEDIDAS POR PRODUTO  
                         
Para cada produto que compõe o indicador da Cesta Básica são estabelecidos os tipos, marcas 

e unidades de medida. Dos 12 (doze) produtos da Cesta Básica, 7 (sete) são industrializados (açúcar, 
café, farinha, leite, manteiga, óleo e pão), 3 (três) são de elaboração primária (arroz, carne e feijão) e 2 
(dois) são in natura (banana e tomate). 

1 Os produtos da Cesta Básica Nacional e suas respectivas quantidades mensais são diferentes por regiões. Há três regiões 
definidas pelo Decreto da Lei 399/1938, sendo a Região 2, aquela que abrange os Estados de Pernambuco, Bahia, Ceará, 
Rio Grande do Norte, Alagoas, Sergipe, Amazonas, Pará, Piauí, Tocantins, Acre, Paraíba, Rondônia, Amapá, Roraima e 
Maranhão. Acrescentam-se ainda que nas regiões 1 e 3 são pesquisados 13 produtos da Cesta Básica, que contemplam os 
12 produtos da região 2 e mais a batata, porém na Região 2 a batata não é considerada como um produto básico desses 
estados e por isso a Cesta Básica para eles é composta por 12 produtos. 
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A escolha das marcas dos produtos industrializados e de elaboração primária segue um critério 
baseado na maior incidência da oferta e demanda dos estabelecimentos. Normalmente, são pesquisadas 
em torno de cinco que são mais ofertadas nos locais da amostra, previamente, estabelecida. Com 
relação à carne, o corte pesquisado é o acém. Os produtos a serem pesquisados são transcritos para 
um formulário e levados pelo pesquisador ao local da coleta de preços.

No tocante à escolha dos estabelecimentos a serem pesquisados, para os supermercados, 
padarias e açougues, identificou-se os principais bairros de Vitória da Conquista, e em cada um deles, 
selecionou-se os maiores estabelecimentos existentes lá. No caso da feira-livre, foi selecionada a feira 
de maior referência no âmbito municipal.

 
Quadro 2 – Tipos e quantidades de estabelecimentos pesquisados em Vitória da Conquista

TiPO QUaNTiDaDeS De eSTaBeLeciMeNTOS
AÇOUGUES 09
PADARIAS 11
SUPERMERCADOS 11
FEIRAS 04
TOTaL 35

Fonte: Programa Indicadores Econômicos de Vitória da Conquista – IEVC-UESB.

Dessa forma, o levantamento dos preços é realizado em 35 estabelecimentos para contemplar 
todas as marcas e especificações constantes no formulário de pesquisa, bem como, atender a uma 
maior variabilidade dos perfis dos consumidores. 

Quadro 3 – Produtos da Cesta Básica pesquisados por tipos de estabelecimentos
PRODUTOS TiPOS De eSTaBeLeciMeNTOS

CARNE BOVINA (acém) Supermercados e Açougues
LEITE PASTEURIZADO Supermercados e Padarias
FEIJÃO Supermercados
ARROZ Supermercados 
FARINHA DE MANDIOCA Supermercados
TOMATE Supermercados e Feiras
PÃO FRANCÊS Supermercados e Padarias
CAFÉ MOÍDO Supermercados
BANANA DA PRATA Supermercados e Feiras
AÇUCAR CRISTAL Supermercados
ÓLEO DE SOJA Supermercados
MANTEIGA Supermercados

Fonte: Programa Indicadores Econômicos de Vitória da Conquista – IEVC-UESB.

 
Os tipos e as quantidades de estabelecimentos pesquisados podem ser verificados no Quadro 1, 

p. 8, os 12 (doze) produtos da Cesta Básica pesquisados mensalmente e os tipos de estabelecimentos 
em que a pesquisa é realizada podem ser visualizados no Quadro 3.



Camila Silva Carvalho, Delza Rodrigues de Carvalho e Maíra Ferraz de Oliveira Silva12

2.4 COLETA DE PREÇOS

A qualidade de uma estatística depende essencialmente da precisão dos dados que lhe deram 
origem, por isso, a coleta de preços é determinante no resultado final do cálculo da Cesta Básica. 
Para tanto, deve ser garantida a uniformidade e comparabilidade temporal e espacial das informações 
coletadas, tendo por base o trabalho realizado na pesquisa de campo. 

No dia estabelecido no calendário para a coleta de preços, o pesquisador comparece no 
estabelecimento munido de credencial e formulário de pesquisa constando os produtos a serem 
pesquisados e suas respectivas especificações. 

Cada estabelecimento é pesquisado uma vez ao mês e na mesma semana, tanto nas feiras-livres 
quanto nos mercados com boxe das feiras livres. A coleta de preços deve ser feita respeitando as 
seguintes discriminações:

► Para a coleta de preços nas feiras-livres, nos casos dos produtos in natura (banana e tomate), 
a pesquisa deve ser feita entre às 08hs e às 10hs da manhã, pois o preço pode alterar-se em 
função do horário e da deterioração do mesmo;

► Percorrer os estabelecimentos visitando a quantidade de barracas, boxes e as prateleiras 
estabelecidas no questionário;

► O preço dos produtos deve ser coletado diretamente da prateleira, sem o auxílio do informante, 
de preferência, e deve seguir rigorosamente as especificações constantes no formulário;

► O pesquisador não deve fazer a conversão da unidade de medida.

2.5 DIGITAÇÃO DOS PREÇOS

  Essa etapa consiste na transcrição minuciosa dos dados constantes nos formulários de pesquisas 
para o banco de dados eletrônico. Para garantir a uniformidade das informações, bem como a redução 
de inconsistências, é recomendável que um só colaborador seja responsável por essa digitação. 

2.6 VALIDAÇÃO DOS PREÇOS

Antes de calcular as variações dos preços dos produtos da Cesta Básica, são realizados três 
procedimentos para garantir a qualidade do indicador: [1] a crítica dos valores coletados, a repetição 
de valores de preços não encontrados em um mês – [2] imputação – e a [3] exclusão, para fins de 
cálculo da média, dos valores que não têm par correspondente no mês atual ou anterior (exclusão por 
não repetição).

Na [1] crítica, os valores coletados e digitados são comparados com os valores anteriores, e 
são excluídos os preços dos produtos com variação acima ou abaixo da média dos preços para os 
últimos seis meses. Este procedimento visa diminuir o efeito da sazonalidade dos preços no cálculo 
da variação da Cesta Básica.

Na imputação [2], são repetidos por até seis meses os valores dos produtos coletados em 
meses anteriores cujos preços atuais estejam indisponíveis, seja porque não há estoque do produto nos 
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estabelecimentos, seja porque ele foi descontinuado ou ainda porque o estabelecimento decidiu trocar 
de fornecedor ou substituir por outro produto. 

Nesses últimos casos, após o período de imputação, se continuar a ausência do produto nos 
estabelecimentos, as rotinas de manutenção da relação dos produtos coletados deverão indicar sua 
exclusão, alteração ou substituição.

Para a [3] exclusão, após a rotina de imputação, os valores utilizados para o cálculo das variações 
da Cesta Básica deverão ter valor coletado/imputado no mês atual e no mês anterior. Ou seja, se há 
preço de um produto para o mês atual, mas não houve coleta deste preço no mês anterior, ele não 
compõe a média desse produto. 

Ainda, nesse aspecto, se houver preço imputado de um produto no mês anterior, mas não 
houver preço desse mesmo produto no mês atual, esse preço não compõe a média desse produto. 

Assim, a média emparelhada da especificação de cada produto consiste na combinação do 
preço médio dos produtos para o mês atual, com o Bpreço médio dos mesmos produtos para o mês 
anterior. Se ocorrer a ausência de um preço no mês será repetido o mesmo preço do mês anterior 
(imputado).

2.7 CÁLCULO DO INDICADOR DA CESTA BÁSICA

O cálculo é feito utilizando a mesma metodologia do Índice de Preços ao Consumidor. Por 
meio do preço médio de cada especificação de produto encontra-se o preço médio do produto, em 
seguida calcula-se a variação simples da seguinte forma: (média atual / média anterior) – 1) * 100. 

a Tabela 1 mostra como exemplo os preços coletados ou imputados para o açúcar, para dois 
meses consecutivos e as médias aritméticas destes preços:

Tabela 1 – Preços do produto açúcar
aÇúcaR

Estabelecimento Preço anterior Preço atual
Açúcar marca X Mercado A 1,33 1,33
Açúcar marca X Mercado B 1,33 1,33
Açúcar marca X Mercado C 1,33 1,33
Açúcar marca X Mercado D 1,29 1,29
Açúcar marca Y Mercado A 1,55 1,55
Açúcar marca Y Mercado B 1,39 1,85
Açúcar marca Y Mercado C 1,89 1,89
Açúcar marca Y Mercado D 1,20 1,39
Açúcar marca Y Mercado E 1,10 1,10
Açúcar marca Z Mercado A 1,29 1,29
Açúcar marca Z Mercado B 0,98 0,98
Açúcar marca Z Mercado C 1,10 1,10
Açúcar marca Z Mercado D 1,89 1,89
Açúcar marca Z Mercado E 1,34 1,50
Açúcar marca Z Mercado F 1,36 1,36
Açúcar marca Z Mercado G 1,49 1,49

(continua)
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aÇúcaR
Estabelecimento Preço anterior Preço atual

Açúcar marca Z Mercado H 1,10 1,10
Açúcar marca Z Mercado I 1,10 1,10

Média 1,34 1,38
Fonte: Programa de Indicadores Econômicos de Vitória da Conquista – IEVC-UESB.

          
A variação dos preços do açúcar pode ser encontrada pela fórmula:

Onde
 = Variação dos preços do açúcar para o mês atual.

 = Média dos preços do açúcar para o mês atual.
 = Média dos preços do açúcar para o mês anterior.

Substituindo na fórmula, temos:

Assim, a variação dos preços do açúcar foi calculada em 2,98%.

No Quadro 4 consta a relação de produtos por quantidades estabelecidos no Decreto da Lei n° 
399/38, bem como as quantidades pesquisadas nos estabelecimentos e o fator de conversão.2

Quadro 4 – Relação Produtos X Quantidades (Decreto Lei X – Estabelecimentos de coleta)

Produtos Quantidade Decreto Quantidade nos 
estabelecimentos Fator de conversão

Açúcar 3 Kg 1 Kg 3
Arroz 3,6 Kg 1 Kg 3,6
Banana-prata 7,5 dz 1 dz 7,5
Café moído 300 g 250 g 1,2
Carne 4,5 Kg 1 Kg 4,5
Farinha de mandioca 3 Kg 1 Kg 3
Feijão 4,5 Kg 1 kg 4,5
Leite 6 L 1 L 6
Manteiga 750 g 500 g 1,5
Óleo 900 ml 900 ml 1
Pão 6 Kg 1 Kg 6
Tomate 12 Kg 1 Kg 12

Fonte: Programa Indicadores Econômicos de Vitória da Conquista – IEVC-UESB.

2 O fator de conversão representa o valor numérico (ou a proporção) que é usado para relacionar uma unidade de medida à outra. 
Para o cálculo da Cesta Básica, o fator de conversão expressa a proporção entre as quantidades definidas no decreto e as quantidades 
pesquisadas no estabelecimento, ele foi obtido a partir da divisão entre essas duas quantidades, respectivamente. 

(conclusão)
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2.8 COTAÇÃO DE PREÇOS 

Na Tabela 2 consta os resultados da cotação de preços equivalentes a nutrição essencial mínima. 
A cotação de preços, por produtos coletados e imputados, no mês anterior e no mês atual, para a 
composição do preço médio da Cesta Básica. 

Tabela 2 – Cotações de Preços da Nutrição Essencial por Produto
Data Base – OUTUBRO/2015

Produtos Preço Médio Atual Preço Médio Anterior
1.0 Carne (acém) R$ 15,52 R$ 15,07
2.0 Leite R$ 3,05 R$ 3,07
3.0 Feijão R$ 4,43 R$ 4,43
4.0 Arroz R$ 2,56 R$ 2,53
5.0 Farinha de mandioca R$ 3,88 R$ 3,84
6.0 Tomate R$ 2,78 R$ 2,84
7.0 Pão francês R$ 8,54 R$ 8,55
8.0 Café moido R$ 3,76 R$ 3,72
9.0 Banana da prata R$ 2,89 R$ 2,89
10.0 Açúcar cristal R$ 1,95 R$ 1,77
11.0 Óleo R$ 6,66 R$ 6,50
12.0 Manteiga R$ 9,81 R$ 9,60
TOTaL: R$ 65,82 R$ 64,83

Fonte: Programa Indicadores Econômicos de Vitória da Conquista – IEVC-EU.





3 ReLaTÓRiOS De SaÍDa Da ceSTa BÁSica

3.1 CRÍTICA MENSAL

O procedimento da crítica consiste em uma etapa posterior a coleta e digitação dos preços, indo 
além de uma mera conferência de valores. A crítica é um mecanismo eletrônico (via computador) que 
permite a análise dos valores pesquisados e digitados, bem como da série histórica constante no banco 
de dados, a fim de detectar possíveis falhas, conforme Quadro 5.   

A crítica é realizada com base nas seguintes observações:
► Se após a digitação existem produtos que não tenham preços coletados e não tenham sido 

alimentados nas planilhas de pesquisa;
► Verificar a existência de produtos que não tiveram os preços médios informados;
► Verificar a existência de produtos com variação de preços acima do limite das preestabelecidas 

no sistema;
► No fechamento mensal conferir a imputação dos preços dos produtos no programa.       

Quadro 5 – Relação preço anterior x Preço atual da banana da 
prata por estabelecimento em outubro de 2015

PRODUTOS Preço atual Preço anterior
Banana da prata, dúzia

eSTaBeLeciMeNTOS   
Supermercado 1 R$ 3,98 R$ 3,98
Supermercado 2 R$ 2,79 R$ 2,65
Supermercado 3  R$ 3,29 R$ 3,29
Supermercado 4 R$ 3,19 R$ 3,19
Supermercado 5 R$ 3,69 R$ 3,69
Supermercado 6 R$ 2,59 R$ 2,59
Supermercado 7 R$ 2,65 R$ 2,65
Supermercado 8 R$ 1,90 R$ 1,90
Supermercado 9 R$ 2,45 R$ 2,19
Feira BOX 01 R$ 3,00 R$ 3,00
Feira BOX 02 R$ 3,00 R$ 3,00
Feira BOX 03 R$ 2,50 R$ 2,50
Feira BOX 04 R$ 2,50 R$ 3,00
Feira BOX 05   
Média R$ 2,89 R$ 2,89

Fonte: Programa Indicadores Econômicos de Vitória da Conquista – IEVC-UESB.
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3.2 RESULTADOS

O resultado exibe, após o cálculo mensal, o preço médio, custo dos produtos e as variações 
simples e acumuladas nos últimos doze meses, bem como demonstra a participação da Cesta Básica 
no salário mínimo desembolsado no mês pesquisado.

Na Tabela 3 são apresentados os resultados de outubro de 2015 para o cálculo da nutrição 
essencial mínima para o município de Vitória da Conquista. Observa-se as informações referentes ao 
preço médio por produto, o valor total que foi encontrado por meio da multiplicação da quantidade 
definida em Decreto pelo preço médio, a variação simples e a acumulada de cada produto. 

Ainda, no final da Tabela 3, encontram-se as informações referentes ao valor total e do salário 
mínimo vigente no período, e em termos percentuais, a participação do custo da Cesta Básica no 
Salário Mínimo e a diferença destinada a outras despesas. 

                                      
Tabela 3 – Resultado mensal dos produtos da nutrição essencial mínima – outubro de 2015

Resultado Mensal dos Produtos da Nutrição essencial Mínima – Outubro de 2015
Produtos Quantidades Preço Médio Valor ∆ Simples (%) ∆ Acumulada (%)

1.0 Carne (acém) 4,5 KG R$ 15,52 R$ 69,83 0,03 11,84
2.0 Leite 6 L R$ 3,05 R$ 18,30 -0,01 5,35
3.0 Feijão 4,5 KG R$ 4,43 R$ 19,95 0,00 20,21
4.0 Arroz 3,6 KG R$ 2,56 R$ 9,21 0,01 -2,26
5.0 Farinha de mandioca 3 KG R$ 3,88 R$ 11,64 0,01 -12,74
6.0 Tomate 12 KG R$ 2,78 R$ 33,35 -0,02 9,59
7.0 Pão francês 6 KG R$ 8,54 R$ 51,21 0,00 15,57
8.0 Café moido 300 G R$ 3,76 R$ 4,51 0,01 12,74
9.0 Banana da prata 7,5 DZ R$ 2,89 R$ 21,65 0,00 -0,14
10.0 Açúcar cristal 3 KG R$ 1,95 R$ 5,86 0,10 -0,30
11.0 Óleo 900 ML R$ 6,66 R$ 6,66 0,02 10,60
12.0 Manteiga 750 G R$ 9,81 R$ 14,71 0,02 -2,08

TOTaL Da NUTRiÇÃO eSSeNciaL R$ 266,89
Salário Mínimo Vigente R$ 724,96
Participação do custo da cesta Básica no Salário Mínimo                          36,81%
Outras Despesas    63,19%

Fonte: Programa Indicadores Econômicos de Vitória da Conquista – IEVC-UESB.

3.3 DIVULGAÇÃO

A divulgação do índice de inflação da Cesta Båsica de Vitória da Conquista segue um calendário 
mensal.  Na primeira semana do mês os resultados do mês anterior são transcritos e/ou repassado 
para os meios de divulgação para que a população tenha acesso. 

Os meios de divulgação são a imprensa falada e escrita, boletim mensal e o sítio da UESB.  O 
modelo a seguir trata-se de um boletim que é postado no Site do Programa de Indicadores Econômicos 
de Vitória da Conquista: <http://www2.uesb.br/indicadoreseconomicos/>
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Em Vitória da Conquista a Cesta Básica apresentou elevação de 0,86% no mês de outubro 
comparado a setembro/2015. 

A nutrição essencial mínima, definida pelo Decreto da Lei 399, de 30 de abril de 1938, que 
estabelece 12 produtos alimentares (feijão, arroz, farinha de mandioca, pão, carne, leite, açúcar, banana, 
óleo, manteiga, tomate e café) e suas respectivas quantidades, passou a custar R$ 266,89 em outubro de 
2015. Fato este que representou  uma elevação de 0,86% quando comparado com o mês de setembro 
de 2015.

Dos 12 produtos que compõem a nutrição essencial mínima, oito registraram variações positivas: 
açúcar (10,37), arroz (1,10), café moído (1,03), carne bovina (2,95), farinha de mandioca (1,07), feijão 
(0,07), manteiga (2,14), óleo de soja (2,47) 

Por sua vez, quatro registraram variações negativas: banana da prata (0,27), leite (0,63), pão 
francês (0,17) e tomate (2,26).

No mês em análise, o tempo de trabalho necessário para se obter a Cesta Básica foi de 88 horas 
e 21 minutos, e o trabalhador comprometeu 36,81% do salário mínimo líquido, o que refere-se à renda 
efetivamente gasta no mês após a contribuição previdenciária líquida para adquirir os 12 produtos da 
cesta.        

Figura 1 – Participação do custo da Cesta Básica no salário mínimo de Vitória da Conquista: outubro/2015

Fonte: Programa Indicadores Econômicos de Vitória da Conquista – IEVC-UESB.
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