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Araxá, 15 de junho de 2015.

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Parcerias, da
Prefeitura de Araxá/MG, comunica aos interessados que, dando continuidade ao
projeto de expansão e criação de novos indicadores para o município de Araxá,
publicará mensalmente os valores do custo da cesta básica no município.
Esta ação visa informar e orientar a comunidade sobre o custo de vida local,
assim como auxiliar na proposta de planejamento de ações para redução do mesmo.
Ainda, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico coloca-se à disposição dos
interessados para fornecer outras informações de interesse dos munícipes.

Atenciosamente,

Leandro Haddad
Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico e Parcerias

CUSTO DA CESTA BÁSICA - ARAXÁ
MAIO DE 2015

Em março de 2015, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Parcerias,
através do seu Setor de Pesquisa e Estatísticas, passou a calcular e divulgar mensalmente a
inflação para o município de Araxá, apresentada através do IPC/Araxá. Para além deste
acompanhamento mensal dos preços, a partir do mês de referência maio, será apresentado o
custo da cesta básica para o município.
A pesquisa de custo da cesta básica consiste no cálculo do gasto mensal necessário para
se adquirir uma cesta composta por 13 itens alimentícios. Estes alimentos compõem a chamada
Cesta Básica Nacional, cujos componentes e suas respectivas quantidades foram determinados
pelo decreto lei n°.399 de abril de 1938 e “seria suficiente para o sustento e bem estar de um
trabalhador em idade adulta, contendo quantidades balanceadas de proteínas, calorias, ferro,
cálcio e fósforo.”
Os preços considerados para o cálculo do custo da cesta básica municipal correspondem
aos encontrados nas quatro maiores redes de supermercados da cidade. Serão apresentados
dois valores para o custo da cesta básica, um calculado a partir do preço médio dos componentes
da cesta disponíveis no mercado no mês de referência (custo médio da cesta básica) e outro
calculado com o preço mínimo encontrado para o item (custo mínimo da cesta básica).
Adicionalmente, serão apresentados os custos da cesta básica comparados ao valor do
salário mínimo, e valores relativos às horas de trabalho necessárias (HN) para que um araxaense
com renda de um salário mínimo possa adquirir a cesta básica nacional, sendo considerada a
jornada de trabalho de 220 horas mensais definida na constituição de 1988.

***
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Os valores para a cesta básica e as horas de trabalho necessárias no mês de maio de
2015 são apresentados abaixo:

Custo médio e mínimo da cesta básica
GASTO MÉDIO (R$)

GASTO MÍNIMO (R$)

119,84

83,40

leite

16,43

14,93

feijão

19,76

14,81

arroz

36,21

31,17

farinha de trigo

4,23

3,59

batata

19,74

17,94

tomate

37,71

20,70

pão

53,70

47,40

café

5,20

4,37

banana

20,16

14,34

açúcar

14,49

9,90

óleo

3,17

2,65

margarina

8,64

3,74

359,27

268,92

carne

CUSTO TOTAL DA CESTA

Horas necessárias e cestas adquiríveis
Horas necessárias para aquisição de uma cesta básica ao custo médio

100h18min

Horas necessárias para aquisição de uma cesta básica ao custo mínimo

75h5min

Quantidade de cesta básica ao custo médio adquirivel com 1 salário mínimo

2,19

Quantidade de cesta básica ao custo mínimo adquirivel com 1 salário mínimo

2,93
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