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BOLETIM NOVEMBRO/2019 

A CESTA BÁSICA EM FEIRA DE SANTANA AUMENTOU 1,73% EM NOVEMBRO 

A ração essencial mínima, definida pelo Decreto-Lei Nº 399, de 30 de abril de 1938, que 

estabelece 12 produtos alimentares (arroz, feijão, farinha, carne, legume, fruta, óleo, café, 

leite, açúcar, pão e manteiga) e suas respectivas quantidades, passou a custar, em 

novembro de 2019, R$ 297,63 em Feira de Santana. Trata-se de um valor 1,73% maior que 

o observado no mês anterior. Essa elevação interrompe o ritmo de queda verificado nos 

sucessivos levantamentos do valor da cesta desde junho.   

Entretanto, apesar da elevação em relação ao mês anterior (outubro), o valor da cesta 

básica em Feira de Santana acumula uma queda no último trimestre de 4,74%. 

Tabela 1 - Custo da cesta básica, Feira de Santana, novembro, 2019 

Produto Quantidade Custo (R$) 

Tempo de 

Trabalho 

Necessário 

Variação (%) 

Mensal  Trimestre  

Açúcar 3 kg 6,51 1h 33m -1,36% 0,00% 

Arroz 3,6 kg 10,19 2h 26m 1,80% 2,10% 

Banana-prata 7,5 dz 29,78 7h 08m -5,70% -11,84% 

Café moído 300 g 4,96 1h 11m -3,69% -3,69% 

Carne 4,5 kg 80,91 19h 23m 7,08% 5,16% 

Farinha de mandioca 3 kg 11,13 2h 40m 14,86% 5,00% 

Feijão 4,5 kg 21,92 5h 15m 11,21% 5,44% 

Leite Pasteurizado 6 l 22,38 5h 21m -2,36% -2,91% 

Manteiga 750 g 24,24 5h 48m -0,70% -5,86% 

Óleo 900 ml 3,83 0h 55m 1,59% 15,36% 

Pão 6 kg 52,86 12h 39m 0,34% 0,44% 

Tomate 12 kg 28,92 6h 55m -5,12% -34,21% 

Valor Total  297,63 71h 18m 1,73% -4,74% 

Fonte: Projeto Cesta Básica/DCIS/UEFS. 
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Comparativamente ao mês anterior, a farinha de mandioca, o feijão e a carne foram os 

principais responsáveis pelo aumento do valor da cesta, pois foram registradas elevações 

de 14,86%, 11,21% 7,08%, respectivamente. Além desses, outros produtos contribuíram 

para o aumento do valor da cesta, como o arroz (1,80%), o óleo (1,59%) e o pão (0,34%). 

Já os preços médios da banana-prata, do tomate e do café apresentaram quedas de 5,70%, 

5,12% e 3,69%, respectivamente. 

A redução da oferta no mercado da farinha e do feijão pressionou os preços destes 

produtos. Em relação à carne bovina, o aumento dos preços decorreu da demanda 

chinesa que, associada ao câmbio desvalorizado, estimulou as exportações, reduzindo, 

assim, a oferta interna. Além disso, o período entressafra bovina eleva o custo de 

reposição do bezerro, repercutindo nos preços da carne bovina. 

 Gráfico 1 – Participação dos produtos no custo da cesta básica, Feira de Santana, 
novembro, 2019 

 

Fonte: Projeto Cesta Básica/DCIS/UEFS. 
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O trio arroz, feijão e carne foi responsável por 37,97% do valor da cesta básica, e os 

produtos café, leite, pão e manteiga, por 35,09%. Individualmente, os três produtos com 

maior participação no valor da cesta básica foram a carne bovina (27,18%), o pão (17,76%) 

e a banana-prata (10,01%); enquanto os itens com menor participação na constituição da 

cesta foram o óleo (1,29%), café moído (1,67%) e açúcar (2,19%). 

Gráfico 2 – Participação da cesta básica no salário mínimo líquido, Feira de 
Santana, novembro, 2019 

 

Fonte: Projeto Cesta Básica/DCIS/UEFS. 

O custo da cesta básica em Feira de Santana no mês de novembro representou um 

comprometimento de 32,42% do salário mínimo líquido de R$ 918,16 (valor obtido após os 

descontos previdenciários que incidem sobre o valor bruto). Esse percentual foi um pouco 

maior que o de outubro, quando ficou em 31,86%. Já o tempo de trabalho necessário para 

comprar os 12 produtos que compõem a cesta aumentou para 71 horas e 18 minutos, o 

que significou 72 minutos a mais do que o tempo de trabalho despendido no mês anterior.  
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