CESTA BÁSICA DA REGIÃO METROPOLITANA DE JOÃO PESSOA

INTRODUÇÃO

O Instituto Fecomércio de Pesquisas Econômicas e Sociais da Paraíba (IFEP) divulga o
resultado da Cesta Básica da Região Metropolitana de João Pessoa (RMJP), referente ao
mês de junho de 2014.

A Pesquisa da Cesta Básica da RMJP é realizada com base no Decreto Lei Nº 399, de 30
de abril de 1938, que estabelece a ração essencial mínima para um trabalhador adulto
sobreviver durante um mês e, tem como objetivo, acompanhar mensalmente o
comportamento dos preços dos doze produtos de alimentação componentes da cesta e o
gasto mensal necessário que um trabalhador teria para adquiri-los.

COMPORTAMENTO DA CESTA BÁSICA
NA REGIÃO METROPOLITANA DE JOÃO PESSOA

O custo da cesta básica na Região Metropolitana de João Pessoa apurado mensalmente pelo
Instituto Fecomércio de Pesquisas Econômicas e Sociais da Paraíba – IFEP aumentou pelo
quarto mês consecutivo, registrando alta de 3,85% em junho de 2014 quando comparado ao mês
anterior. Com exceção das quedas verificadas nos preços médios de feijão (-6,77%), farinha de
mandioca (-3,90%), manteiga (-0,86%) e leite (-0,70%), os demais produtos componentes da cesta
básica apresentaram alta nesta comparação. Sendo que o tomate – produto que exerceu o
segundo maior peso no cálculo da cesta básica em junho/2014, com participação de 17,79% - foi
o maior responsável pela expansão do custo da cesta, registrando um expressivo aumento de
23,51%. Este encarecimento do tomate está relacionado ao acentuado aumento no preço do
legume vendido nos supermercados, cujo reajuste médio foi de 39,86%, reflexo das oscilações
climáticas que prejudicaram as lavouras dos grandes produtores localizados na Paraíba e em
outros estados, principalmente, Bahia e Pernambuco que fornecem a maior parte do tomate
vendido nestes estabelecimentos. Já nas feiras livres, o preço médio do tomate apresentou uma
leve alta de 1,65%. Vale salientar que o tomate vendido nas feiras livres é originário da
agricultura familiar do Estado da Paraíba. Os outros produtos essenciais que registraram
acréscimos em seus preços médios em junho de 2014 foram: banana (3,92%), café (3,85%), carne
(2,36%), açúcar (0,49%), arroz (0,41%), óleo de soja (0,28%) e pão francês (0,26%).
Em variações acumuladas, a pesquisa apontou que o custo da cesta básica na RMJP aumentou
9,96% no primeiro semestre de 2014. Neste período, as maiores altas ocorreram nos preços de
tomate (50,36%), banana (20,45%), óleo de soja (14,84%) e café (13,78%). Em contrapartida,
farinha de mandioca (-15,06%), feijão (-5,32%), leite (-2,41%) e pão francês (-0,65%) foram os
produtos que registraram reduções de preços nesta mesma base de comparação. Já no
acumulado dos últimos doze meses, o gasto com a cesta básica ficou praticamente estável,
registrando uma leve redução de 0,08%.

COMPROMETIMENTO DO SALÁRIO MÍNIMO NA AQUISIÇÃO DA CESTA BÁSICA
Com relação ao nível de comprometimento do salário mínimo na aquisição da cesta básica, a
pesquisa revelou que os consumidores residentes na RMJP que receberam um salário mínimo
vigente, comprometeram, em média, 42,03% de seu salário mínimo líquido na compra dos
produtos da cesta básica em junho de 2014. Este resultado foi superior em 1,55p.p se comparado
ao de maio de 2014 quando a taxa de comprometimento do salário mínimo líquido na compra
dos produtos da cesta atingiu o patamar de 40,48%. Vale salientar que o salário mínimo líquido
é aquele que o trabalhador recebe após o desconto de 8,00% destinado ao INSS.
Quanto à quantia necessária para adquirir todo o conjunto de produtos da cesta básica, o
paraibano precisou desembolsar, em média, o valor de R$279,99 em junho/2014, contra
R$269,62 registrado no mês anterior. Em junho do ano passado, a quantia necessária para
adquirir os produtos da cesta básica foi de R$280,21.

