
Novembro de 2022 Nov/22 24 23
Jul de 2022
Outubro de 2022

Açúcar 3 Kg. 4,49 4,47 13,41 -0,57%

Arroz 3,6 Kg. 4,66 4,73 17,01 1,37%

Banana da prata 7,5 Dz. 5,66 6,06 45,42 6,91%

Café moído 300 g. 9,10 9,09 10,91 -0,09%

Carne bovina (Acém) 4,5 Kg. 30,07 29,87 134,39 -0,69%

Farinha de Mandioca 3,0 Kg. 6,10 6,94 20,83 13,78%

Feijão 4,5 Kg. 8,78 8,55 38,48 -2,65%

Leite pasteurizado 6 Lts. 6,98 6,88 41,27 -1,48%

Manteiga 750 g. 26,35 26,14 39,21 -0,79%

Óleo 900 ml. 9,76 9,55 9,55 -2,19%

Pão Francês 6,0 Kg. 14,20 14,27 85,59 0,46%

Tomate 12,0 Kg. 4,88 4,93 59,13 0,95%

Cesta Básica  R$    511,78 -  R$     515,20 0,67%

Fonte: UESB, Indicadores Econômicos: Cálculos da Cesta Básica Mensal de de Vitória da Conquista - BA

       ¹ Coluna 'Variação Mensal' não é calculada a partir dos valores dos custos unitários médios.
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Em novembro de 2022, a Cesta Básica de Vitória da Conquista-BA custou 
R$ 515,20.

A nutrição essencial mínima, definida pelo Decreto-lei 399, de 30 de abril de 1938,
que estabelece 12 produtos alimentares (Tabela 1) e suas respectivas quantidades, passou a
custar R$ 515,20 em novembro de 2022, apresentando um aumento de 0,67% quando
comparado com o mês de outubro de 2022. Os custos unitários e os valores dos gastos dos
produtos que compõem a Cesta Básica estão relacionados na Tabela 1 abaixo:

Os produtos que apresentaram maior alta (ou menor queda) foram: Farinha de
Mandioca (13,78%) e Banana-prata (6,91%). Já os produtos que apresentaram maior queda 
(ou menor alta) foram: Feijão (-2,65%) e Óleo (-2,19%).

Gasto de 
Nov/22 

(R$)

Variação 
Mensal ¹

(%)

Tabela 1 – Cesta Básica em Vitória da Conquista em Novembro de 2022.

Composição da 
Cesta Básica

Qtde.

Especial COVID

Custo Unitário Médio

Nov/22Out/22

Em Vitória da Conquista, os preços da farinha de mandioca e da banana prata, no mês
de novembro, foram influenciados pela redução na oferta desses produtos como
consequência das chuvas constantes e intensas nas áreas produtoras da Bahia e de outros
estados, que prejudicaram a colheita, processamento, transporte e disponibilidade dos
produtos. A farinha de mandioca foi o produto com maior elevação do preço em relação ao
mês anterior, com alta de 13,78%. Fator importante para esse aumento é a escassez de
mandioca no mercado para os produtores, esse que é seu principal item na produção da
farinha, fazendo com que a demanda aumente e a oferta não consiga suprir na mesma
proporção.

O preço do feijão recuou 2,65% no mês de novembro em relação a outubro, seguindo
a tendência do mês anterior. De acordo com o CEPEA, as altas cotações do produto e a
menor demanda resultaram em recuo do seu valor. Entretanto, a tendência vista já no mês
de novembro é que para os próximos meses, o feijão se valorize devido a uma queda da
oferta por conta do fim da terceira safra. Movimento de preço similar foi observado em
relação ao óleo de soja, em que a baixa demanda, tanto externa quanto interna, provocou a
retração dos preços no varejo.
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SALÁRIO MÍNIMO E CESTA BÁSICA

Cesta Básica 45,96%
Outras Despesas 54,04%

Junho de 2022

Fonte: UESB, Indicadores Econômicos: Cálculos da Cesta Básica Mensal de de Vitória da Conquista - BA.

Como a Cesta Básica do mês de novembro de 2022 custou R$ 515,20, o custo familiar
de alimentação foi estimado em R$ 1.545,61. Ou seja, para suprir apenas os gastos com
alimentação da família, o salário mínimo líquido teria que ser reajustado em 37,87%.
Assim, o salário mínimo necessário³, em Vitória da Conquista, em novembro de 2022,
deveria ter sido de R$ 4.328,23 (R$ 1.545,61/35,71%), 2,99 vezes o salário mínimo
nacional, que atualmente é de R$ 1.212,00.

Em Salvador ⁴, capital do estado, o valor da Cesta Básica para o mês de novembro de
2022 foi de R$ 550,67, ficando 6,88% acima do valor apurado para Vitória da Conquista
no mesmo período.

Gráfico 1 – Participação do Custo da Cesta Básica no Salário Mínimo, Vitória
                      da Conquista – BA, em Novembro de 2022.

No mês em análise, o tempo de trabalho necessário¹ para se obter a Cesta Básica foi de
101 horas e 6 minutos, e o(a) trabalhador(a) comprometeu 45,96% do salário mínimo
líquido² para adquirir os doze produtos da cesta (Gráfico 1).

De acordo com a Constituição de 1988, o salário mínimo é fixado por Lei, unificado
nacionalmente e deve ser capaz de atender às necessidades vitais básicas do(a)
trabalhador(a) e às de sua família. As necessidades vitais de uma família compreendem
gastos com os doze produtos da Cesta Básica (alimentação) e com outras despesas, como
vestuário, moradia, educação, higiene, transporte, segurança, lazer e previdência.

       O Dieese estima o valor do salário mínimo necessário com base no custo familiar de 
alimentação. Este custo é obtido por meio da multiplicação da Cesta Básica por três 
indivíduos (dois adultos e duas crianças). Segundo o Dieese, o custo familiar de 
alimentação representa 35,71% dos gastos com às necessidades vitais do(a) trabalhador(a) 
e da sua família.

45,96%

54,04%

Cesta Básica Outras Despesas



NOTAS

Vitória da Conquista, 10 de dezembro de 2022.

  ¹ O tempo de trabalho necessário é baseado em 220 horas para o mês de novembro de 2022;

  ² Referente à renda efetivamente gasta no mês de novembro, após a contribuição previdenciária (INSS):

       ³ De acordo com o Dieese, a definição do salário mínimo necessário compreende o custo familiar 
      de alimentação. Considerando um núcleo familiar composto por dois adultos e duas crianças, 

Custo Familiar com Alimentação = Valor da Cesta Básica  x 3

Salário Mínimo Necessário = Custo Familiar com Alimentação  /  35,71%

Salário Mínimo Necessário = R$ 1.545,61  /  35,71%

Salário Mínimo Necessário = R$ 4.328,23

Custo Familiar com Alimentação = R$ 515,20  x  3

Contribuição ao INSS = R$ 90,90

Salário Mínimo Líquido = R$ 1.212,00 – R$ 90,90 = R$ 1.121,10

⁴ Fonte: DIEESE – Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Sócio-Econômicos – DIEESE. 
Disponível em: <http://www.dieese.org.br/rel/rac/cesta>. Acesso em: 1 de Fevereiro de 2021.
5 A Plataforma Preço da Hora reúne dados de milhares preços extraídos das Notas Fiscais Eletrônicas 
emitidas no Estado da Bahia ((NFC-e, modelo 65 e Notas Fiscais Eletrônicas, modelo 55). Assim, esta 
base de dados disponibiliza via internet e via app (plataforma Android e IOS) os preços de mais de 500 
mil produtos comercializados na Bahia. O Sistema Preço da Hora é fruto de parceria entre o Tribunal de 
Contas da Paraíba (TCE-PB) e o Governo do Estado da Paraíba, desenvolvido pelo Laboratório de 
Economia e Modelagem Aplicada (LEMA/UFPB). Mediante a assinatura do Convênio de Cooperação 
Técnica assinado entre o Governo da Paraíba, o Tribunal de Contas da Paraíba e o Governo do Estado da 
Bahia em 16/09/2019, este sistema foi cedido para ser implantado no Estado da Bahia. O Preço da Hora 
Bahia foi criado pela Portaria no. 42 de 22 de maio de 2020, da Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia 
, publicada no DOE n° 22.908 de 23/05/2020.

Custo Familiar com Alimentação = R$ 1.545,61

Contribuição ao INSS = Salário Mínimo Bruto  x  7,5%

Contribuição ao INSS = R$ 1.212,00  x  7,5%

6 Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. Programa de Extensão Indicadores Econômicos de Vitória 
da Conquista. Manual da Cesta Básica de Vitória da Conquista: procedimentos metodológicos, cálculo e 
divulgação do índice. /Elaborado por: Camila Silva Carvalho, Delza Rodrigues de Carvalho e Maíra 
Ferraz de Oliveira Silva. -- Vitória da Conquista: Edições UESB, 2018. (Série Textos Didáticos, v. 29).

Para novembro de 2022, o gasto com a Cesta Básica em Vitória da Conquista
comprometeu 45,96% do salário mínimo. Comparado ao percentual de comprometimento
no mês anterior, que foi de 45,65%, conclui-se que o salário do(a) trabalhador(a)
conquistense sofreu diminuição em seu poder aquisitivo, já que demandou mais de sua
renda para satisfazer suas necessidades básicas com alimentação.

Considerando que a Constituição determina que o salário mínimo deve ser unificado
nacionalmente, o Dieese calcula o salário mínimo necessário nacional com base na cesta
básica mais cara do Brasil. Neste mês, a cesta mais cara foi encontrada em São Paulo, ao
custo de R$ 782,68; dessa forma, o salário mínimo necessário no Brasil, foi de R$
6.575,30, ou seja, 5,43 vezes o salário mínimo nacional, que atualmente é de R$ 1.212,00.


