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PESQUISA CESTA BÁSICA DE ALIMENTOS/TRÊS LAGOAS (MS) 

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Três Lagoas por meio da NPE/TL 

gerou dados e infomações acerca da cesta básica de alimentos do Muncípio com base 

na metodologia organizada pelo DIEESE – Departamento Intersindial de Estatísticas e 

Estudos Socioeconômicos. 

DECRETO 

Em 30 de abril de 1938, foi regulamentada a Lei n° 185 de 14 de Janeiro de 1936 pelo 

Decreto Lei n° 399. Este estabelece que o salário mínimo é a remuneração devida ao 

trabalhador adulto, sem distinção de sexo, por dia normal de serviço, capaz de 

satisfazer, em determinada época e região do país, às suas necessidades normais de 

alimentação, habitação, vestuário, higiene e transporte (D.L. nº 399 art. 2°). 

ALIMENTOS 

Para este levantamento levou-se em consideração os gastos médios mensais 

referentes aos produtos da Cesta Básica de Alimentos (CBA) que são: carne, leite, 

feijão, arroz, farinha, batata, legumes (tomate), pão francês, café em pó, frutas 

(banana), açúcar, banha/óleo, manteiga. 

A Cesta Básica de Alimentos está definida no Decreto Lei 399, tanto em relação aos 

produtos a serem pesquisados, quanto suas respectivas quantidades. 

TRÊS LAGOAS 

Foram pesquisados supermercados, açougues, padarias e feira para a aferição do 

resultado final, além de marcas diferenciadas de produtos e datas estratégicas. 

A pesquisa será divulgada todos os meses. Nesta, a pesquisa teve como base os 

meses de janeiro e fevereiro de 2016. 
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De acordo com os dados do RAIS/CAGED (2016) a média salarial do 

município de Três Lagoas é em média R$ 2.167,47, salario que corresponde 

aos empregados na indústria de transformação. Já o salario mínimo, 2016, 

corresponde a R$ 880,00 levando esse dado em conta analisamos o grau de 

comprometimento da renda do salário para aquisição dos produtos da cesta 

básica.  

Em Três Lagoas, o comprometimento da renda com a cesta básica gira 

em torno 18% em relação à remuneração obtida na indústria, frente aos 46% 

do salário mínimo em janeiro de 2016. Para fevereiro 2016 esses índices ficam 

cravados em 17% e 43% respectivamente.  

 Os dados coletados pela secretaria mostram uma redução dos valores 

da cesta básica em fevereiro, em relação a janeiro deste ano (2016). Quando 

equipara-se os dados em relação ao poder aquisitivo verifica-se um menor 

comprometimento da renda dos trabalhadores da indústria se comparados com 

o salário mínimo. É sabido que Três Lagoas gira sua economia em torno da 

industrialização o que torna a população economicamente ativa em sua maior 

parte empregada na indústria. 
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Na variação de preços dos produtos em fevereiro de 2016, Três Lagoas 

manteve decréscimo nos produtos da cesta básica destaque para o tomate 

com queda percentual no período de -30%, batata com (-19%), pão francês (-

10%). O decréscimo do tomate é explicado com a retomada das chuvas nas 

principais regiões agrícolas produtoras da fruta como Goiás, Minas Gerais e 

Paraná.  

Os mesmos condicionantes podem ser associados aos outros produtos 

que demonstram queda nos preços. A Carne, o produto que tem maior peso na 

composição do preço final da cesta, cerca de 30%, foi o produto que deteve 

crescimento de 4% em relação a janeiro com o preço cotado em média a R$ 

15,82 o quilo. Aumento associado a políticas de exportação, a inflação 

instaurada na economia brasileira dentre outros fatores como áreas de 

pastagens, e aumento da arroba do boi gordo. 
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No comparativo com a média nacional, Três Lagoas possui o valor da 

cesta básica de R$368,72, em janeiro de 2016. Valores abaixo do que os 

auferidos na capital Campo Grande com R$ 412,61 e na capital São Paulo R$ 

448,31. Nesse mesmo comparativo inclusive as horas na jornada de trabalho 

correspondentes para compra da cesta básica, são bem menores do que nas 

outras duas capitais enquanto Três Lagoas gasta-se 92,8 horas da jornada de 

trabalho de 200 estipuladas pelo DIEESE para aquisição da cesta básica, 

variação que pode ser auferida em Campo Grande 103,15 horas e São Paulo 

112,8 horas da jornada de trabalho. 
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