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BOLETIM MAIO/2021 

 

CESTA BÁSICA SOBE PARA R$ 420,06 EM MAIO 

 

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, tomate, banana, óleo, 

café, leite, açúcar, pão e manteiga) e suas respectivas quantidades, passou a custar R$ 

420,06 no mês de maio de 2021, em Feira de Santana. Este valor representa um aumento 

de 1,69% em comparação ao mês de abril 2021. No acumulado do ano o preço da cesta 

aumentou 2,08%. 

 

Tabela 1 - Custo da cesta básica em Feira de Santana/Ba, maio de 2021 

Produto 
Preço 

médio (R$) 
Quantidade 

Custo 

(R$) 

Tempo de Trabalho 

Necessário 

Variação 

Mensal (%) 

Açúcar (kg) 3,24 3 kg 9,72 2h 06min 4,85 

Arroz (kg) 4,86 3,6 kg 17,50 3h 47mim -1,41 

Banana-prata (dz) 5,17 7,5 dz 38,78 8h 23min -3,89 

Café moído (250g) 4,38 300 g 5,26 1h 08min -0,38 

Carne (kg) 28,61 4,5 kg 128,75 27h 50min 5,61 

Farinha de 

mandioca (kg) 
4,20 3 kg 12,60 2h 43min 1,45 

Feijão (kg) 6,91 4,5 kg 31,10 6h 43min -1,27 

Leite 

Pasteurizado (l) 
4,82 6 l 28,92 6h 15min 2,34 

Manteiga (500g) 19,01 750 g 28,52 6h 09min -0,83 

Óleo de Soja (900ml) 7,85 900 ml 7,85 1h 41min 2,35 

Pão (kg) 10,31 6 kg 61,86 13h 22min -2,92 

Tomate (kg) 4,10 12 kg 49,20 10h 38min 6,49 

Valor Total   420,06 90h 49min 1,69 

Fonte: Programa Cesta Básica/DCIS/UEFS. 

 

Conforme a Tabela 1, as maiores elevações dos preços médios foram verificadas 

para o tomate (6,49%), na carne (5,61%) e para o açúcar (4,85%). Também houve elevação 
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no preço médio do óleo, do leite e da farinha. As maiores quedas foram para a banana (-

3,89%), pão (-2,92%), arroz (-1,41%) e feijão (-1,27%). Já a manteiga e o café 

apresentaram redução de menor importância: -0,83% e -0,38% respectivamente. 

Visualiza-se na Tabela 2 que o valor da cesta básica em Feira de Santana 

apresentou elevação de 1,37% no último trimestre (março a maio/21). No acumulado de 12 

meses (maio/20 a maio/21) a cesta básica registrou incremento de 11,41%, passando de 

R$ 377,05 para R$ 420,06. Nesse período, dos 12 produtos que compõem a cesta, 09 

apresentaram aumento nos seus preços, com destaque para o óleo de soja (78,82%) e o 

arroz (48,68%) e a carne (40,11%). Salienta-se que a elevação do preço médio da carne 

apresenta grande impacto no custo da cesta, pois se trata do alimento cujo peso é o mais 

significativo no conjunto dos produtos que compõem a cesta. Em maio, o gasto do cidadão 

de Feira de Santana com a aquisição da carne alcançou 30,65% de toda a despesa com 

os produtos da cesta. Dentre os produtos que registraram queda de preço médio nos 

últimos 12 meses, destaca-se o tomate, que apresentou redução de 22,93% no seu preço. 

Em maio, os gastos com tomate representaram 11,71% dos gastos do feirense com a 

aquisição de todos os alimentos reunidos na cesta. 

 

Tabela 2 - Variação do custo da cesta básica em Feira de Santana/Ba 

Produto Variação trimestral (%) Acumulado  ano (%) Variação 12 meses (%) 

Açúcar 10,20 14,49 26,07 

Arroz -2,56 --5,96 48,68 

Banana-prata -6,51 1,78 -0,18 

Café moído 6,48 8,68 8,01 

Carne 4,19 4,38 40,11 

Farinha de mandioca -2,55 -2,33 3,45 

Feijão 2,07 -0,13 -6,24 

Leite Pasteurizado 1,05 -3,79 12,62 

Manteiga 2,15 3,37 16,41 

Óleo de Soja 3,02 -1,88 78,82 

Pão 0,68 4,88 6,39 

Tomate 1,23 -0,49 -22,93 

Valor total 1,37 2,08 11,41 

Fonte: Programa Cesta Básica/DCIS/UEFS. 
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Gráfico 1 – Evolução do valor da cesta básica em Feira de Santana/Ba 

 

Fonte: Programa Cesta Básica/DCIS/UEFS. 

 

Observa-se no Gráfico 1 que a elevação do custo da cesta básica nos últimos 12 

meses se deu em dois movimentos distintos, uma forte elevação de agosto até outubro de 

2020 e pequenas elevações até maio de 2021. 

O trio arroz, feijão e carne, base alimentar do almoço, foi responsável por 42,22% 

do valor da cesta básica, superior ao observado no mês de abril (41,44%). Este aumento 

deveu-se exclusivamente à elevação do preço da carne, pois os demais produtos (arroz e 

feijão) registraram queda nos preços em maio. Já os produtos associados ao café da manhã 

- pão, manteiga, café e leite - representaram 29,65%, percentual um pouco abaixo ao 

verificado no mês anterior, de 30,04%. Cabe destacar que três alimentos dessa refeição 

tiveram queda no preço médio no período, sendo a queda do pão, a mais significativa. 
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Gráfico 2 – Participação dos produtos no custo da cesta básica em Feira de 

Santana/Ba, maio de 2021 

 

Fonte: Programa Cesta Básica/DCIS/UEFS 

 

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

comprometimento de 41,28% do salário mínimo líquido de R$ 1.017,50 (valor obtido após 

o desconto previdenciário de 7,5% que incide sobre o  salário). Esse percentual foi superior 

ao mês anterior, quando ficou em 40,6%, condizente com o aumento do custo da cesta 

básica observada no mês. 

Para adquirir os produtos da cesta básica, o trabalhador feirense que recebe o 

salário mínimo precisou despender 90 horas e 49 minutos do seu tempo de trabalho para 

adquirir os produtos da cesta básica. Em relação ao mês de abril, constata-se que o 

trabalhador precisou dedicar uma hora e meia a mais do seu tempo laboral para comprar 

os doze produtos da cesta. 
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Gráfico 3 – Participação da Cesta Básica no salário mínimo líquido em Feira de 

Santana/Ba, maio, 2021 

 

 

Fonte: Programa Cesta Básica/DCIS/UEFS. 
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CONHECENDO A ECONOMIA FEIRENSE: 

CUSTO DA CESTA BÁSICA E INDICADORES SOCIOECONOMICOS 
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