
 

ANÁLISE DOS FATORES QUE DETERMINAM O PERFIL DA CEST A BÁSICA

 

O trabalho objetiva analisar os diversos tipos de cestas básicas e seu custo, 
produtos que compõem a cest
de itens desta, entre os supermercados da cidade, e
cidade, com a que é mostrada por especialistas, onde define qual é a cesta ideal para o estado 
de São Paulo. Considerando o objetivo do presente trabalho, embasado nos dados 
pelos alunos do 5º semestre do curso de Administração
Materiais, da Faculdade Municipal
pesquisa nos supermercados de Mogi Guaçu, no período de maio de 2013. As
estão apresentadas em gráficos e planilhas, facilitando a visualização do res
pesquisa, onde observa-se 
itens da cesta básica abertos são maiores, levando em consideração 
básica pronta gera aumento do seu valor. 
de documentos oficiais disponibilizados na internet e livros sobre o assunto
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The paper aims to analyze the
make up the basket of Mogi .
supermarkets in the city , and to compare the profile of the basket of our city , with the one 
shown by experts , which defines what is the optimal bundle for the state of São Paulo .
Considering the purpose of this study , based on data reported by students in the 5th semester 
of the Administration in the discipline of Materials Management , City College pr
Franco Montoro , and identified through research in supermarkets Mogi , from May
The information is presented in graphs and spreadsheets , facilitating the visualization of the 
search results , where it is observed that in 33 supermarkets 
with items of basic open are higher , taking into account that the choice for the basket ready
generates increased its value .
available on the internet and books on the
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RESUMO 

O trabalho objetiva analisar os diversos tipos de cestas básicas e seu custo, 
produtos que compõem a cesta básica de Mogi Guaçu. Comparar preços, marcas e quantidade 

entre os supermercados da cidade, e comparar o perfil da cesta básica de nossa 
cidade, com a que é mostrada por especialistas, onde define qual é a cesta ideal para o estado 

Considerando o objetivo do presente trabalho, embasado nos dados 
pelos alunos do 5º semestre do curso de Administração na disciplina

, da Faculdade Municipal Professor Franco Montoro, e identificados por meio de 
pesquisa nos supermercados de Mogi Guaçu, no período de maio de 2013. As

gráficos e planilhas, facilitando a visualização do res
 que nos 33 supermercados pesquisados, a opção de trabalhar com 

itens da cesta básica abertos são maiores, levando em consideração que a escolha pela cesta 
básica pronta gera aumento do seu valor. Para embasamento teórico utilizou
de documentos oficiais disponibilizados na internet e livros sobre o assunto

Palavras Chave: Cesta Básica, preços, marcas e quantidade. 

 
ABSTRACT 

The paper aims to analyze the different types of baskets and their cost , show the products that 
make up the basket of Mogi . Compare prices , brands and amount of items this among 
supermarkets in the city , and to compare the profile of the basket of our city , with the one 

experts , which defines what is the optimal bundle for the state of São Paulo .
Considering the purpose of this study , based on data reported by students in the 5th semester 
of the Administration in the discipline of Materials Management , City College pr
Franco Montoro , and identified through research in supermarkets Mogi , from May
The information is presented in graphs and spreadsheets , facilitating the visualization of the 
search results , where it is observed that in 33 supermarkets surveyed , the option to work 
with items of basic open are higher , taking into account that the choice for the basket ready
generates increased its value . For theoretical research was used for official documents 
available on the internet and books on the subject. 

price, brand and quantity 
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O trabalho objetiva analisar os diversos tipos de cestas básicas e seu custo, mostrar os 
preços, marcas e quantidade 

comparar o perfil da cesta básica de nossa 
cidade, com a que é mostrada por especialistas, onde define qual é a cesta ideal para o estado 

Considerando o objetivo do presente trabalho, embasado nos dados informado 
na disciplina de Administração de 

identificados por meio de 
pesquisa nos supermercados de Mogi Guaçu, no período de maio de 2013. As informações 

gráficos e planilhas, facilitando a visualização do resultado da 
que nos 33 supermercados pesquisados, a opção de trabalhar com 

que a escolha pela cesta 
Para embasamento teórico utilizou-se de pesquisas 

de documentos oficiais disponibilizados na internet e livros sobre o assunto. 

different types of baskets and their cost , show the products that 
Compare prices , brands and amount of items this among 

supermarkets in the city , and to compare the profile of the basket of our city , with the one 
experts , which defines what is the optimal bundle for the state of São Paulo . 

Considering the purpose of this study , based on data reported by students in the 5th semester 
of the Administration in the discipline of Materials Management , City College professor 
Franco Montoro , and identified through research in supermarkets Mogi , from May , 2013 . 
The information is presented in graphs and spreadsheets , facilitating the visualization of the 

surveyed , the option to work 
with items of basic open are higher , taking into account that the choice for the basket ready 

For theoretical research was used for official documents 



 

1. Introdução 

 

O termo cesta básica é utilizado para designar um conjunto básico de produtos 
essências, suficientes para uma 
padrão de quais produtos deve compor uma cesta, sendo variável à
região do país. Segundo Fernandes (2010) cesta básica é uma nomenclatura utilizada para 
relatar o conjunto de bens alimentícios que são suficientes pa
quatro pessoas durante um mês.

O salário mínimo é baseado no custo 
para as necessidades básicas de uma família. Segundo Fernandes (2010) “A partir do cálculo 
do custo da cesta básica também é possível estimar o valor do salário mínimo necessário para 
cumprir o estabelecido pela constituição de 1988”
alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social.

Com isso vê-se que a alimentação é um direito básico de um cidadão, e este deve ser 
suprido com a cesta básica. Porém há fatores que alteram e determinam o preço dos produtos 
que compõem a cesta como: PIS, CONFINS, ICMS, IPI, Contribuição previdenciária, IR e 
contribuição social sobre lucro líquido, afirma França

A carga tributaria tem grande influência no valor e quando há isenção destas alíquotas 
consequentemente caem-se os preços. Lembrando também que segundo França (2013) os 
fatores naturais também influenciam, como quebra de safra por mudanças c
ou pouca chuva, e os fatores estru
uma base de cálculo para elaborar uma cesta básica que atenda as necessidades físicas e 
econômicas de um cidadão, segundo vários estudos e também o site da Dieese (2013) uma 
cesta básica deve ser composta por 13 alimentos: Carne, arroz, feijão, batata, café em pó, 
leite, açúcar, óleo, Pão francês, fruta, manteiga, legumes, farinha.

Porém sabe-se que 
utilizara-se como base de estudo a cesta básica padrão já definida e a cesta básica da Cidade 
de Mogi Guaçu observando custo quantidade (tipo) e quantidade dos produtos
supermercados pesquisados

 

1.1 Justificativa 

 Analisar os diversos tipos de cestas básicas e seu custo nos supermercados do 
município de Mogi Guaçu. 

 

 
 

 
 
 
 
 

O termo cesta básica é utilizado para designar um conjunto básico de produtos 
essências, suficientes para uma família no período de um mês. Onde não ex

deve compor uma cesta, sendo variável à cultura popular de cada 
região do país. Segundo Fernandes (2010) cesta básica é uma nomenclatura utilizada para 
relatar o conjunto de bens alimentícios que são suficientes para o sustento de uma família de 
quatro pessoas durante um mês. 

O salário mínimo é baseado no custo de uma cesta básica, este deverá
para as necessidades básicas de uma família. Segundo Fernandes (2010) “A partir do cálculo 

básica também é possível estimar o valor do salário mínimo necessário para 
cumprir o estabelecido pela constituição de 1988”, necessidades, essas, como moradia, 
alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social.

se que a alimentação é um direito básico de um cidadão, e este deve ser 
suprido com a cesta básica. Porém há fatores que alteram e determinam o preço dos produtos 
que compõem a cesta como: PIS, CONFINS, ICMS, IPI, Contribuição previdenciária, IR e 
contribuição social sobre lucro líquido, afirma França (2013). 

A carga tributaria tem grande influência no valor e quando há isenção destas alíquotas 
se os preços. Lembrando também que segundo França (2013) os 
influenciam, como quebra de safra por mudanças c

os fatores estruturais como transportes, fretes e armazenamento.
uma base de cálculo para elaborar uma cesta básica que atenda as necessidades físicas e 

de um cidadão, segundo vários estudos e também o site da Dieese (2013) uma 
cesta básica deve ser composta por 13 alimentos: Carne, arroz, feijão, batata, café em pó, 
leite, açúcar, óleo, Pão francês, fruta, manteiga, legumes, farinha. 

se que este conjunto será caracterizado pela região, e neste trabalho 
se como base de estudo a cesta básica padrão já definida e a cesta básica da Cidade 

de Mogi Guaçu observando custo quantidade (tipo) e quantidade dos produtos
sados. 

Analisar os diversos tipos de cestas básicas e seu custo nos supermercados do 
 

O termo cesta básica é utilizado para designar um conjunto básico de produtos 
família no período de um mês. Onde não existe um conjunto 

cultura popular de cada 
região do país. Segundo Fernandes (2010) cesta básica é uma nomenclatura utilizada para 

ra o sustento de uma família de 

de uma cesta básica, este deverá ser suficiente 
para as necessidades básicas de uma família. Segundo Fernandes (2010) “A partir do cálculo 

básica também é possível estimar o valor do salário mínimo necessário para 
ecessidades, essas, como moradia, 

alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social. 

se que a alimentação é um direito básico de um cidadão, e este deve ser 
suprido com a cesta básica. Porém há fatores que alteram e determinam o preço dos produtos 
que compõem a cesta como: PIS, CONFINS, ICMS, IPI, Contribuição previdenciária, IR e 

A carga tributaria tem grande influência no valor e quando há isenção destas alíquotas 
se os preços. Lembrando também que segundo França (2013) os 
influenciam, como quebra de safra por mudanças climáticas, muito 

armazenamento. Ai dá-se 
uma base de cálculo para elaborar uma cesta básica que atenda as necessidades físicas e 

de um cidadão, segundo vários estudos e também o site da Dieese (2013) uma 
cesta básica deve ser composta por 13 alimentos: Carne, arroz, feijão, batata, café em pó, 

e conjunto será caracterizado pela região, e neste trabalho 
se como base de estudo a cesta básica padrão já definida e a cesta básica da Cidade 

de Mogi Guaçu observando custo quantidade (tipo) e quantidade dos produtos nos 33 

Analisar os diversos tipos de cestas básicas e seu custo nos supermercados do 



 

1.2 Objetivos 

 

O trabalho objetiva mostrar os produtos que compõem a cesta básica de Mogi Guaçu, 
comparando preços, marcas e quanti
Mogi Guaçu. E fazer uma comparação de como está 
é mostrada por especialistas, onde define qual é a cesta ideal para o estado de São Paulo.
 

1.3 Metodologia  

Os dados da pesquisa sobre as cestas básicas de Mogi Guaçu foram obtidos pelos 
alunos da Faculdade Municipal Prof. Franco Montoro, no 5º semestre de Administração, 
através de pesquisa nos supermercados de Mogi Guaçu realizada no mês de maio de 2013. As 
informações resultantes da pesquisa foram analisadas,
e planilhas para um melhor entendimento do resultado da pesquisa.

Para embasamento teórico utilizou
disponibilizados na internet e livros sobre o assunto.

 

1.4 Universo da Pesquisa 

 

A pesquisa foi realizada no município de Mogi Guaçu, estado de São Paulo, onde se 
buscou analisar as cestas básicas vendidas pelos supermercados da cidade. Estudou
supermercados, onde relataram preço

 

2. Desenvolvimento  

 

2.1. Produtos da cesta básica de Mogi Guaçu

 

Foi realizada uma pesquisa de mercado na região de Mogi Guaçu
onde se buscou analisar as cestas básicas vendidas pelos supermercados da cidade. Estudou
33 supermercados, onde relataram preços, marcas e produtos que compunham a cesta. 

Encontraram-se alguns pontos que se será citado neste trab
dos supermercados em não 
cidade e em regiões; e relacionar o fator salário mínimo com a cesta básica. Para análise 
primária encontrou-se o preço médio,
cidadão guaçuano para adquirir uma cesta
itens, ressaltando que as cestas são compostas por variados tipos de produtos e diversificadas 
marcas. 

 

O trabalho objetiva mostrar os produtos que compõem a cesta básica de Mogi Guaçu, 
comparando preços, marcas e quantidade de itens da cesta básica entre os supermercados de 
Mogi Guaçu. E fazer uma comparação de como está à cesta básica de nossa cidade, com a que 
é mostrada por especialistas, onde define qual é a cesta ideal para o estado de São Paulo.

Os dados da pesquisa sobre as cestas básicas de Mogi Guaçu foram obtidos pelos 
alunos da Faculdade Municipal Prof. Franco Montoro, no 5º semestre de Administração, 
através de pesquisa nos supermercados de Mogi Guaçu realizada no mês de maio de 2013. As 

ormações resultantes da pesquisa foram analisadas, trabalhadas e apresentadas em gráficos 
e planilhas para um melhor entendimento do resultado da pesquisa. 

Para embasamento teórico utilizou-se de pesquisas de documentos oficiais 
t e livros sobre o assunto. 

 

A pesquisa foi realizada no município de Mogi Guaçu, estado de São Paulo, onde se 
buscou analisar as cestas básicas vendidas pelos supermercados da cidade. Estudou
supermercados, onde relataram preços, marcas e produtos que compunham a cesta. 

2.1. Produtos da cesta básica de Mogi Guaçu 

Foi realizada uma pesquisa de mercado na região de Mogi Guaçu
onde se buscou analisar as cestas básicas vendidas pelos supermercados da cidade. Estudou
33 supermercados, onde relataram preços, marcas e produtos que compunham a cesta. 

se alguns pontos que se será citado neste trabalho, 
mercados em não ter a cesta básica fechada; a relação preço/quantidade dentro da

cidade e em regiões; e relacionar o fator salário mínimo com a cesta básica. Para análise 
preço médio, pela média ponderada Resultando que e

cidadão guaçuano para adquirir uma cesta básica irá desembolsar R$ 80,58, com média de
itens, ressaltando que as cestas são compostas por variados tipos de produtos e diversificadas 

O trabalho objetiva mostrar os produtos que compõem a cesta básica de Mogi Guaçu, 
dade de itens da cesta básica entre os supermercados de 

cesta básica de nossa cidade, com a que 
é mostrada por especialistas, onde define qual é a cesta ideal para o estado de São Paulo. 

Os dados da pesquisa sobre as cestas básicas de Mogi Guaçu foram obtidos pelos 
alunos da Faculdade Municipal Prof. Franco Montoro, no 5º semestre de Administração, 
através de pesquisa nos supermercados de Mogi Guaçu realizada no mês de maio de 2013. As 

trabalhadas e apresentadas em gráficos 

se de pesquisas de documentos oficiais 

A pesquisa foi realizada no município de Mogi Guaçu, estado de São Paulo, onde se 
buscou analisar as cestas básicas vendidas pelos supermercados da cidade. Estudou-se 33 

s, marcas e produtos que compunham a cesta.  

Foi realizada uma pesquisa de mercado na região de Mogi Guaçu estado de São Paulo, 
onde se buscou analisar as cestas básicas vendidas pelos supermercados da cidade. Estudou-se 
33 supermercados, onde relataram preços, marcas e produtos que compunham a cesta.  

alho, sendo eles: a opção 
ter a cesta básica fechada; a relação preço/quantidade dentro da 

cidade e em regiões; e relacionar o fator salário mínimo com a cesta básica. Para análise 
Resultando que em média um 

básica irá desembolsar R$ 80,58, com média de 16 
itens, ressaltando que as cestas são compostas por variados tipos de produtos e diversificadas 



 

Para gerar uma comparação
alimentos devem compor uma cesta básica no estado de São Paulo, os estudos para elaborar 
esta cesta foram baseados no conceito de que uma cesta deve conter alimentos essenciais para 
a nutrição de uma pessoa, sendo eles:

• Origem animal

Carne – 6 Kg

Leite – 8 l 

• Grãos 

Arroz- 3 Kg

Feijão- 4,5 Kg

Farinha de trigo

 

• Industrializado

Café – 600 g

Óleo – 900 ml

Manteiga – 750 g

Açúcar – 3 Kg

Pão – 6 Kg 

 

• Frutas e legumes

Batata – 6 Kg

Tomate – 9 Kg

Banana – 7 dúzias.

 

Esses devem ser o alimento de um mês para uma família do estado de São Paulo, 
agora utilizando os dados obtidos na pesquisa, a lista com os 33 modelos de cestas dos 
respectivos supermercados, mostrou os alimentos mais comuns utilizado n
seguindo quantidade da Dieese; em Mogi Guaçu os 13 alimentos foram:

 

Arroz- 5 Kg 

Feijão- 2 Kg 

Macarrão- 500 g á 1 Kg

Farinha de trigo – 1 Kg

Óleo- 900 ml 

Sal- 1 Kg 

Açúcar- 5 Kg 

Para gerar uma comparação usaram-se os dados do Instituto Dieese, que mostra quais 
alimentos devem compor uma cesta básica no estado de São Paulo, os estudos para elaborar 
esta cesta foram baseados no conceito de que uma cesta deve conter alimentos essenciais para 

a pessoa, sendo eles: 
Origem animal 

6 Kg 

 

4,5 Kg 

Farinha de trigo- 1,5 Kg 

Industrializado 

600 g 

900 ml 

750 g 

3 Kg 

 

Frutas e legumes 

6 Kg 

9 Kg 

7 dúzias. 

Esses devem ser o alimento de um mês para uma família do estado de São Paulo, 
ados obtidos na pesquisa, a lista com os 33 modelos de cestas dos 

respectivos supermercados, mostrou os alimentos mais comuns utilizado n
seguindo quantidade da Dieese; em Mogi Guaçu os 13 alimentos foram:

500 g á 1 Kg 

1 Kg 

se os dados do Instituto Dieese, que mostra quais 
alimentos devem compor uma cesta básica no estado de São Paulo, os estudos para elaborar 
esta cesta foram baseados no conceito de que uma cesta deve conter alimentos essenciais para 

Esses devem ser o alimento de um mês para uma família do estado de São Paulo, 
ados obtidos na pesquisa, a lista com os 33 modelos de cestas dos 

respectivos supermercados, mostrou os alimentos mais comuns utilizado na cesta básica, 
seguindo quantidade da Dieese; em Mogi Guaçu os 13 alimentos foram: 



 

Molho/extrato de tomate

Café- 500 g 

Fubá- 500 g 

Biscoito recheado- 130g

Farinha de mandioca

Sabão em barra- 1 Kg

 

Os demais itens que completam a média de 16 produtos variam entre alimentos, itens 
de limpeza e higiene pessoal.
são todos industrializados, aumentando assim a validade dos produtos, enquanto a elaborada 
pelo Instituto Dieese contém produtos de perecibilidade curta como laticínios, carne e frutas e 
legumes, mas porque isso acontece?

 

Segundo dados da Embrapa (2010), o Brasil, tem um desperdício anual de R$ 4 bilhões, na 
cadeia de produtiva, e de distribuição de frutas, legumes e verduras, a maioria dessas perdas 
relacionadas a questões de embalagens irregulares, excesso de manuseio e t
completamente inadequado.
A Embrapa, mostra de acordo com seus dados, que de cada 100 quilos de frutas produzidas 
nos pais, cerca de 50 kg, são desperdiçadas dentro e durante toda a cadeia de distribuição. 
Dando a informação de perda diária de ap
acabam direcionadas para o lixo em grandes centros de consumo e comercialização, como 
Ceasas, e segundo dados da mesma, 14 toneladas ainda são descartadas todos os dias no 
varejo, sem chegar ao menos no consumid
 
 

Assim como acontece com as frutas e verduras, com os laticínios e carnes também 
ocorre problema de distribuição, entre diversos outros imprevistos, tudo isso diminui o tempo 
de utilização do produto, segundo Franco (2011) esses produtos apresent
curta, e precisam manter suas características próprias para um determi
e garantir qualidade de utilização, para isso as distribuidoras precisam adequar seus 
transportes para manter a qualidade até chegar ao consumidor
empresas que então será repassado 
que este produto não componha a cesta básica de nossa região, para manter o preço deste 
“Kit”, acessível a comunidades, estes itens qu
tempo de perca mais rápido são excluídos, e se algum consumidor desejar obtê
comprar à parte. Assim os supermercados não precisam preocupar
específico para esta especificidade de 
deixando somente a parte de açougue e hortifruti responsável por esta parte. 

 

Com estes dados indicando que o alto valor dos produtos se deve ao manuseio 
inadequado, surge um grande desafio pa
adequado para este tipo de produto
para o futuro, podendo quantificar extensão da demanda de produtos, desenvolvendo um 
sistema que satisfaça as necessidades. Send
21-24), responsável por controlar d
insumos até a logística reversa. A identificação e r
processo se faz necessária pa

Molho/extrato de tomate- 140 g á 340 g 

130g 

Farinha de mandioca- 500 g 

1 Kg 

Os demais itens que completam a média de 16 produtos variam entre alimentos, itens 
de limpeza e higiene pessoal. Percebe-se que os itens que compõem a cesta de Mogi Guaçu
são todos industrializados, aumentando assim a validade dos produtos, enquanto a elaborada 
pelo Instituto Dieese contém produtos de perecibilidade curta como laticínios, carne e frutas e 
legumes, mas porque isso acontece? Como citado por Franco (2011) 

Segundo dados da Embrapa (2010), o Brasil, tem um desperdício anual de R$ 4 bilhões, na 
cadeia de produtiva, e de distribuição de frutas, legumes e verduras, a maioria dessas perdas 
relacionadas a questões de embalagens irregulares, excesso de manuseio e t
completamente inadequado. 
A Embrapa, mostra de acordo com seus dados, que de cada 100 quilos de frutas produzidas 
nos pais, cerca de 50 kg, são desperdiçadas dentro e durante toda a cadeia de distribuição. 
Dando a informação de perda diária de aproximadamente 15 toneladas de alimentos, que 
acabam direcionadas para o lixo em grandes centros de consumo e comercialização, como 
Ceasas, e segundo dados da mesma, 14 toneladas ainda são descartadas todos os dias no 
varejo, sem chegar ao menos no consumidor final. Franco (2011)

Assim como acontece com as frutas e verduras, com os laticínios e carnes também 
ocorre problema de distribuição, entre diversos outros imprevistos, tudo isso diminui o tempo 
de utilização do produto, segundo Franco (2011) esses produtos apresent
curta, e precisam manter suas características próprias para um determinado tempo de consumo 

qualidade de utilização, para isso as distribuidoras precisam adequar seus 
transportes para manter a qualidade até chegar ao consumidor final. Isso gera custo para as 
empresas que então será repassado à este consumidor, o que significa um
que este produto não componha a cesta básica de nossa região, para manter o preço deste 
“Kit”, acessível a comunidades, estes itens que apresentam um custo maior, e também um 
tempo de perca mais rápido são excluídos, e se algum consumidor desejar obtê
comprar à parte. Assim os supermercados não precisam preocupar-se com um armazenamento 
específico para esta especificidade de produto, nem a preocupação de que irá perdê
deixando somente a parte de açougue e hortifruti responsável por esta parte. 

Com estes dados indicando que o alto valor dos produtos se deve ao manuseio 
surge um grande desafio para os gestores de materiais, fazer um planejamento 

adequado para este tipo de produto. Segundo Dias (1993, p. 333) o planejamento é a projeção 
para o futuro, podendo quantificar extensão da demanda de produtos, desenvolvendo um 
sistema que satisfaça as necessidades. Sendo o canal de distribuição, segundo Ballou (2001 p 

responsável por controlar do inicio ao fim do fluxo, ou seja, desde a chegada dos 
insumos até a logística reversa. A identificação e representação de 
processo se faz necessária para estudar a combinação de atividades como padrões de serviço 

Os demais itens que completam a média de 16 produtos variam entre alimentos, itens 
itens que compõem a cesta de Mogi Guaçu 

são todos industrializados, aumentando assim a validade dos produtos, enquanto a elaborada 
pelo Instituto Dieese contém produtos de perecibilidade curta como laticínios, carne e frutas e 

Segundo dados da Embrapa (2010), o Brasil, tem um desperdício anual de R$ 4 bilhões, na 
cadeia de produtiva, e de distribuição de frutas, legumes e verduras, a maioria dessas perdas 
relacionadas a questões de embalagens irregulares, excesso de manuseio e transporte 

A Embrapa, mostra de acordo com seus dados, que de cada 100 quilos de frutas produzidas 
nos pais, cerca de 50 kg, são desperdiçadas dentro e durante toda a cadeia de distribuição. 

roximadamente 15 toneladas de alimentos, que 
acabam direcionadas para o lixo em grandes centros de consumo e comercialização, como 
Ceasas, e segundo dados da mesma, 14 toneladas ainda são descartadas todos os dias no 

Franco (2011). 

Assim como acontece com as frutas e verduras, com os laticínios e carnes também 
ocorre problema de distribuição, entre diversos outros imprevistos, tudo isso diminui o tempo 
de utilização do produto, segundo Franco (2011) esses produtos apresentam perecibilidade 

nado tempo de consumo 
qualidade de utilização, para isso as distribuidoras precisam adequar seus 

final. Isso gera custo para as 
nsumidor, o que significa um dos motivos para 

que este produto não componha a cesta básica de nossa região, para manter o preço deste 
e apresentam um custo maior, e também um 

tempo de perca mais rápido são excluídos, e se algum consumidor desejar obtê-los precisa 
se com um armazenamento 

produto, nem a preocupação de que irá perdê-lo, 
deixando somente a parte de açougue e hortifruti responsável por esta parte.  

Com estes dados indicando que o alto valor dos produtos se deve ao manuseio 
fazer um planejamento 

egundo Dias (1993, p. 333) o planejamento é a projeção 
para o futuro, podendo quantificar extensão da demanda de produtos, desenvolvendo um 

segundo Ballou (2001 p 
inicio ao fim do fluxo, ou seja, desde a chegada dos 

 todas as fases desse 
estudar a combinação de atividades como padrões de serviço 



 

ao cliente; transportes, administração de estoques; fluxo de informações e processamento de 
pedidos; armazenagem; manuseio de atividades; compras; embalagem prote
de informação.  A partir dos 
verificar onde ocorre a perda
mercado financeiro. 

 

Levando em consideração também 
produtos que irão compor a cesta básica
quantidade de cada ingrediente varia de acordo com a tradição alimentar de três grandes áreas 
do país: a Região Sudeste, as regiões Sul/Centro
2013, site). O costume da região de Mogi Guaçu, 
guaçuanos, onde serão estes produtos que irão saciar a f
que são necessários outros alimentos para completar
pessoa. Esses itens são comprados separadamente, quando a situação financeira permitir. 
Dentre estes motivos citados, podem existir diversos fatores que não permita a região de Mogi 
Guaçu adicionar estes itens a Cesta básica, destacando estes que mostra

 

2.2 A cesta básica X produtos individualmente

Continuando esta análise o gráfico abaixo mostra de um aspecto geral os resultados obtidos na 

região de Mogi Guaçu. 

 Fonte: pesquisa autores
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ao cliente; transportes, administração de estoques; fluxo de informações e processamento de 
pedidos; armazenagem; manuseio de atividades; compras; embalagem prote

dos princípios encontrados, elaborar um fluxo desses alimentos e 
perda, que acaba afetando a economia dos cidadãos e também ao 

Levando em consideração também que o costume de cada 
compor a cesta básica, segundo Adjuto (2013) “para os brasileiros

quantidade de cada ingrediente varia de acordo com a tradição alimentar de três grandes áreas 
do país: a Região Sudeste, as regiões Sul/Centro-Oeste e as regiões Norte/Nordeste”

costume da região de Mogi Guaçu, lista 13 itens que fazem parte da cultura dos 
guaçuanos, onde serão estes produtos que irão saciar a fome das famílias, 

outros alimentos para completar as necessidades nutricionais de uma 
pessoa. Esses itens são comprados separadamente, quando a situação financeira permitir. 
Dentre estes motivos citados, podem existir diversos fatores que não permita a região de Mogi 
Guaçu adicionar estes itens a Cesta básica, destacando estes que mostrara

2.2 A cesta básica X produtos individualmente 

Continuando esta análise o gráfico abaixo mostra de um aspecto geral os resultados obtidos na 

Fonte: pesquisa autores 

Se
rv

 B
e

m

Y
p

ê
 M

ix

N
o

ss
a

 S
e

n
h

o
ra

 (
P

)

Ir
m

ã
o

s 
O

liv
e

ir
a

 C
o

m
. 

P
ro

d
. …

Se
m

p
re

 B
o

m
 M

e
rc

a
d

o

C
o

m
e

rc
ia

l 
fo

rn

C
u

b
a

tã
o

 (
P

)

B
ig

 B
o

m

P
o

n
to

 N
o

vo

Ja
rd

im
 Y

p
ê

O
lg

u
im

C
h

a
m

p
a

n
h

a
ri

 (
M

)

La
va

p
é

s
Supermercados

Cesta 

Prod. Individual

ao cliente; transportes, administração de estoques; fluxo de informações e processamento de 
pedidos; armazenagem; manuseio de atividades; compras; embalagem protetora e manutenção 

um fluxo desses alimentos e 
, que acaba afetando a economia dos cidadãos e também ao 

 região influencia os 
“para os brasileiros, a 

quantidade de cada ingrediente varia de acordo com a tradição alimentar de três grandes áreas 
s regiões Norte/Nordeste” (Adjuto, 

que fazem parte da cultura dos 
ome das famílias, desconsiderando 

as necessidades nutricionais de uma 
pessoa. Esses itens são comprados separadamente, quando a situação financeira permitir. 
Dentre estes motivos citados, podem existir diversos fatores que não permita a região de Mogi 

ram maior evidência. 

Continuando esta análise o gráfico abaixo mostra de um aspecto geral os resultados obtidos na 
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Identificou-se que 41% dos supermercados não vendem cesta básica pronta, e os 
restantes dos estabelecimentos ainda oferecem o preço 
escolher quais os produtos 
supermercados pediu um valor superior para elaborar a cesta básica, comparado a soma dos 
produtos vendidos separadamente, em 
um supermercado destaca com R$15,00 de diferença em pedir a cesta fechada e comprar os 
produtos individualmente. E os restantes dos supermercados seguem um padrão de preço 
entre ambos. 

Os motivos para que os
terá a cesta básica, podem surgir por diferentes aspectos, como escolha de alimentos que 
atenda a necessidade da família, o aproveitamento do local, pois não precisa de outro 
ambiente para armazenar as cestas fechadas, o controle do prazo de validade dos produtos. 

 Em relação á questão onde o site Wikipédia (
ressalta que os produtos quem 
necessidade de cada família. Se os supermercados seguirem o padrão de vender a cesta básica 
fechada, ela não irá um cumprir a finalidade deste produto, pois se sabe que a necessidade de 
cada família é variável, o prod
diferença a sua utilização. Assim o cliente escolhendo os produtos da sua cesta básica, 
controle do que realmente precisa, no preço que pode pagar.

 A questão de armazenagem também é um fator que determina a utilização de cesta 
fechada, em uma visão geral,
uso de um local especifico para guardá
inserir neste “Kit”, os supermercados podem deixar os produtos armazenados nas prateleiras 
com os demais.  

A armazenagem e controle do estoque geram um custo para o supermercado, com 
estudo de local, estudo do tempo de validade, que se torna mais difícil com os agrupamentos 
dos produtos na cesta básica, pois cada item possui uma data diferente, então as c
perder o produto são maiores, e 
objetivo do estoque é manter quantidade ideal de produto 
lucro, que manterá a continuidade da organização, porém de gr
ser eficiente, o que requer investimentos caros, buscando assim manter a quantidade mínima, 
porém que não prejudique a de
supermercados, atendendo as característica
produtos onde a perecibilidade é curta, aumentando o custo, e rotatividade do estoque, pois é 
preciso um estoque novo quase que semanalmente. E muitas vezes o supermercado depara
com a falta de espaço, e dev
armazenagem, fica mais fácil para eles extinguir um pouco destas variedades, 
básica. Com estes itens já organizados em seus setores fica mais fácil para o supermercado 
programar e controlar o nível de estoque, assim como o controle de custo e compra destes 
produtos.   

Na gestão do custo de estoque deve 
p.249) para uma empresa manter
No gerenciamento da cesta agregaria mais um item a manutenção, e para o supermercado seu 
objetivo é reduzir os custos.
   

se que 41% dos supermercados não vendem cesta básica pronta, e os 
restantes dos estabelecimentos ainda oferecem o preço da cesta fechada,
escolher quais os produtos irá compor a cesta, ressaltando o detalhe de que 
supermercados pediu um valor superior para elaborar a cesta básica, comparado a soma dos 
produtos vendidos separadamente, em cinco deles a diferença de preço é bem pequena, porém 
um supermercado destaca com R$15,00 de diferença em pedir a cesta fechada e comprar os 
produtos individualmente. E os restantes dos supermercados seguem um padrão de preço 

Os motivos para que os supermercados optem por cada cliente escolher o produto que 
podem surgir por diferentes aspectos, como escolha de alimentos que 

atenda a necessidade da família, o aproveitamento do local, pois não precisa de outro 
ar as cestas fechadas, o controle do prazo de validade dos produtos. 

Em relação á questão onde o site Wikipédia (cesta básica citado em janeiro de 
ressalta que os produtos quem compõem uma cesta básica variam

ília. Se os supermercados seguirem o padrão de vender a cesta básica 
fechada, ela não irá um cumprir a finalidade deste produto, pois se sabe que a necessidade de 
cada família é variável, o produto que pode ser utilizado por uns para outros

ença a sua utilização. Assim o cliente escolhendo os produtos da sua cesta básica, 
controle do que realmente precisa, no preço que pode pagar. 

A questão de armazenagem também é um fator que determina a utilização de cesta 
fechada, em uma visão geral, se os supermercados optarem pelas cestas fechadas

de um local especifico para guardá-las, e se deixar a disposição do cliente qual produto 
inserir neste “Kit”, os supermercados podem deixar os produtos armazenados nas prateleiras 

A armazenagem e controle do estoque geram um custo para o supermercado, com 
estudo de local, estudo do tempo de validade, que se torna mais difícil com os agrupamentos 
dos produtos na cesta básica, pois cada item possui uma data diferente, então as c
perder o produto são maiores, e o tempo perdido para controlar é alto. Segundo Lins (2005) o 
objetivo do estoque é manter quantidade ideal de produto à disposição da clientela para ter 
lucro, que manterá a continuidade da organização, porém de grande grau de dificuldade para 
ser eficiente, o que requer investimentos caros, buscando assim manter a quantidade mínima, 
porém que não prejudique a demanda, onde precisa ser garantido 
supermercados, atendendo as características de cada produto, pois como visto, há alguns 
produtos onde a perecibilidade é curta, aumentando o custo, e rotatividade do estoque, pois é 
preciso um estoque novo quase que semanalmente. E muitas vezes o supermercado depara
com a falta de espaço, e devido diversidade de produtos e suas características de 
armazenagem, fica mais fácil para eles extinguir um pouco destas variedades, 
básica. Com estes itens já organizados em seus setores fica mais fácil para o supermercado 

lar o nível de estoque, assim como o controle de custo e compra destes 

estão do custo de estoque deve haver cuidado, pois pode se
p.249) para uma empresa manter um estoque custa entre 20 a 40% de seus valores por ano. 
No gerenciamento da cesta agregaria mais um item a manutenção, e para o supermercado seu 
objetivo é reduzir os custos. 

se que 41% dos supermercados não vendem cesta básica pronta, e os 
a, porém deixa o cliente 

ltando o detalhe de que seis entre os 33 
supermercados pediu um valor superior para elaborar a cesta básica, comparado a soma dos 

deles a diferença de preço é bem pequena, porém 
um supermercado destaca com R$15,00 de diferença em pedir a cesta fechada e comprar os 
produtos individualmente. E os restantes dos supermercados seguem um padrão de preço 

supermercados optem por cada cliente escolher o produto que 
podem surgir por diferentes aspectos, como escolha de alimentos que 

atenda a necessidade da família, o aproveitamento do local, pois não precisa de outro 
ar as cestas fechadas, o controle do prazo de validade dos produtos.  

cesta básica citado em janeiro de 2013) 
compõem uma cesta básica variam de acordo com a 

ília. Se os supermercados seguirem o padrão de vender a cesta básica 
fechada, ela não irá um cumprir a finalidade deste produto, pois se sabe que a necessidade de 

uto que pode ser utilizado por uns para outros não fazem 
ença a sua utilização. Assim o cliente escolhendo os produtos da sua cesta básica, terá 

A questão de armazenagem também é um fator que determina a utilização de cesta 
cestas fechadas, eles farão 

disposição do cliente qual produto 
inserir neste “Kit”, os supermercados podem deixar os produtos armazenados nas prateleiras 

A armazenagem e controle do estoque geram um custo para o supermercado, com 
estudo de local, estudo do tempo de validade, que se torna mais difícil com os agrupamentos 
dos produtos na cesta básica, pois cada item possui uma data diferente, então as chances de 

Segundo Lins (2005) o 
disposição da clientela para ter 

ande grau de dificuldade para 
ser eficiente, o que requer investimentos caros, buscando assim manter a quantidade mínima, 

manda, onde precisa ser garantido o abastecimento dos 
s de cada produto, pois como visto, há alguns 

produtos onde a perecibilidade é curta, aumentando o custo, e rotatividade do estoque, pois é 
preciso um estoque novo quase que semanalmente. E muitas vezes o supermercado depara-se 

diversidade de produtos e suas características de 
armazenagem, fica mais fácil para eles extinguir um pouco destas variedades, citando a cesta 
básica. Com estes itens já organizados em seus setores fica mais fácil para o supermercado 

lar o nível de estoque, assim como o controle de custo e compra destes 

cuidado, pois pode segundo Ballou (2001 
entre 20 a 40% de seus valores por ano. 

No gerenciamento da cesta agregaria mais um item a manutenção, e para o supermercado seu 



 

   

2.3 Comparações entre região

Conforme citado anteriormente, não existe um conjunto padrão 
dos produtos que deverão compor a cesta básica, porém deve conter alimentos considerados 
essenciais para a nutrição de uma pessoa. A escolha dos produtos pode ser separada de acordo 
com a demanda de cada região, são elas: Região Sudest
Norte/Nordeste. Cada região possui a sua cultura e costume diferenciados e isso se aplica 
também na alimentação. Esses produtos normalmente são os que recebem maior saída nos 
mercados e certamente serão os produtos que irá 

Segundo Adjuto (2013) os cardápios regionais possuem a sua diferenciação de acordo 
com os costumes de cada região, como exemplo a região norte/nordeste e o sudeste onde a 
preferência se aplica pelo consumo maior de farinhas e derivad

De acordo com pesquisa realizada pelo IBGE (2011)
 

O Arroz, feijão e café são itens garantidos na mesa dos brasileiros. Também 
estão na relação de itens preferidos pela população na hora de se alimentar o 
pão de sal e a carne bovina, que foram consumid
entrevistados, no primeiro dia de pesquisa, respectivamente. Os brasileiros da 
Região Centro
médio per capita
Sudeste, o consumo de feijão (218,1g) teve destaque, assim como o da batata
inglesa (23,2g) e do iogurte, que também são preferências no Sul do país.
Entre todas as diferenças alimentares do No
farinha de mandioca lidera as variações de preferência. Enquanto no Norte, 
40% da população consomem diariamente o produto, em porções médias 
diárias equivalentes a 46,2g, no Sul, Sudeste e Centro
entrevistados disseram comer todos os dias esse tipo de farinha.
 

Com base nos dados informados na pesquisa realizada 
variação nos valores (superiores ou inferiores) entre as regiões da cidade (Sul, Leste e Norte), 
podendo estar relacionado a vários aspectos, tais como: localidade das residências, centros ou 
bairros distantes, padrão de vida dos moradores, a 

Podemos observar que dentre os mercados pesquisados na própria cidade, os valores 
dispostos das cestas básicas da região norte apresentaram o índice maior nos preços, 
comparado com as demais regiões como o Leste e o Sul da cidade.

2.3 Comparações entre região 

Conforme citado anteriormente, não existe um conjunto padrão 
dos produtos que deverão compor a cesta básica, porém deve conter alimentos considerados 
essenciais para a nutrição de uma pessoa. A escolha dos produtos pode ser separada de acordo 
com a demanda de cada região, são elas: Região Sudeste, Sul/Centro
Norte/Nordeste. Cada região possui a sua cultura e costume diferenciados e isso se aplica 
também na alimentação. Esses produtos normalmente são os que recebem maior saída nos 
mercados e certamente serão os produtos que irá compor a cesta básica. 

Segundo Adjuto (2013) os cardápios regionais possuem a sua diferenciação de acordo 
com os costumes de cada região, como exemplo a região norte/nordeste e o sudeste onde a 
preferência se aplica pelo consumo maior de farinhas e derivados. 

De acordo com pesquisa realizada pelo IBGE (2011) 

O Arroz, feijão e café são itens garantidos na mesa dos brasileiros. Também 
estão na relação de itens preferidos pela população na hora de se alimentar o 
pão de sal e a carne bovina, que foram consumidos por 63% e 48,7% dos 
entrevistados, no primeiro dia de pesquisa, respectivamente. Os brasileiros da 
Região Centro-Oeste do país são os que mais consomem arroz (consumo 

per capita de 195,4g), carne bovina (88,1g) e leite integral (45,4g). No 
Sudeste, o consumo de feijão (218,1g) teve destaque, assim como o da batata
inglesa (23,2g) e do iogurte, que também são preferências no Sul do país.
Entre todas as diferenças alimentares do Norte e as outras regiões brasileiras, a 
farinha de mandioca lidera as variações de preferência. Enquanto no Norte, 
40% da população consomem diariamente o produto, em porções médias 
diárias equivalentes a 46,2g, no Sul, Sudeste e Centro-Oeste, apenas 5% dos
entrevistados disseram comer todos os dias esse tipo de farinha.

Com base nos dados informados na pesquisa realizada em Mogi Guaçu, existe 
superiores ou inferiores) entre as regiões da cidade (Sul, Leste e Norte), 

cionado a vários aspectos, tais como: localidade das residências, centros ou 
bairros distantes, padrão de vida dos moradores, a cultura entre outros. 

Podemos observar que dentre os mercados pesquisados na própria cidade, os valores 
icas da região norte apresentaram o índice maior nos preços, 

comparado com as demais regiões como o Leste e o Sul da cidade. 

Conforme citado anteriormente, não existe um conjunto padrão (marcas, tipo, peso) 
dos produtos que deverão compor a cesta básica, porém deve conter alimentos considerados 
essenciais para a nutrição de uma pessoa. A escolha dos produtos pode ser separada de acordo 

e, Sul/Centro-Oeste e as regiões 
Norte/Nordeste. Cada região possui a sua cultura e costume diferenciados e isso se aplica 
também na alimentação. Esses produtos normalmente são os que recebem maior saída nos 

 

Segundo Adjuto (2013) os cardápios regionais possuem a sua diferenciação de acordo 
com os costumes de cada região, como exemplo a região norte/nordeste e o sudeste onde a 

O Arroz, feijão e café são itens garantidos na mesa dos brasileiros. Também 
estão na relação de itens preferidos pela população na hora de se alimentar o 

os por 63% e 48,7% dos 
entrevistados, no primeiro dia de pesquisa, respectivamente. Os brasileiros da 

Oeste do país são os que mais consomem arroz (consumo 
de 195,4g), carne bovina (88,1g) e leite integral (45,4g). No 

Sudeste, o consumo de feijão (218,1g) teve destaque, assim como o da batata-
inglesa (23,2g) e do iogurte, que também são preferências no Sul do país. 

rte e as outras regiões brasileiras, a 
farinha de mandioca lidera as variações de preferência. Enquanto no Norte, 
40% da população consomem diariamente o produto, em porções médias 

Oeste, apenas 5% dos 
entrevistados disseram comer todos os dias esse tipo de farinha. 

em Mogi Guaçu, existe 
superiores ou inferiores) entre as regiões da cidade (Sul, Leste e Norte), 

cionado a vários aspectos, tais como: localidade das residências, centros ou 

Podemos observar que dentre os mercados pesquisados na própria cidade, os valores 
icas da região norte apresentaram o índice maior nos preços, 
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Fonte: pesquisa autores

Como citado anteriormente, os preços também sofrem alterações, pois estão ligados a 
fatores mutáveis, que podem ser observados pela variação climática relacionado aos produtos 
agrícolas, fatores e custos ligados ao transporte e armazenamento dos produtos e
cargas tributárias dos alimentos sejam pelos impostos estaduais e federais.

Sabe-se que o preço variável da cesta básica está interligado com a quantidade e a 
qualidade dos itens dispostos na cesta, pois cada um deles possui a sua carga tributár
acordo com especialista em matemática e professor da Faculdade Pitágoras de Betim (MG) 
Ferreira (2013), diz que existem leis estaduais que concedem isenção tributária de alguns itens 
que compõem a cesta básica, como pressões de oferta e demanda e sa
produtos formadores da cesta básica apresentam influência de outros mercados em que são 
negociados, podendo repercutir na formação do preço”, explica.

Este ano a presidente do Brasil Dilma
a retirada dos impostos federais que incidem os produtos da cesta básica. 
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Fonte: pesquisa autores 

Como citado anteriormente, os preços também sofrem alterações, pois estão ligados a 
fatores mutáveis, que podem ser observados pela variação climática relacionado aos produtos 
agrícolas, fatores e custos ligados ao transporte e armazenamento dos produtos e
cargas tributárias dos alimentos sejam pelos impostos estaduais e federais.

se que o preço variável da cesta básica está interligado com a quantidade e a 
qualidade dos itens dispostos na cesta, pois cada um deles possui a sua carga tributár
acordo com especialista em matemática e professor da Faculdade Pitágoras de Betim (MG) 
Ferreira (2013), diz que existem leis estaduais que concedem isenção tributária de alguns itens 
que compõem a cesta básica, como pressões de oferta e demanda e sazonalidade. “Alguns dos 
produtos formadores da cesta básica apresentam influência de outros mercados em que são 
negociados, podendo repercutir na formação do preço”, explica. 

presidente do Brasil Dilma  Rousseff anunciou no dia 08 de março de 20
a retirada dos impostos federais que incidem os produtos da cesta básica. 
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Como citado anteriormente, os preços também sofrem alterações, pois estão ligados a 
fatores mutáveis, que podem ser observados pela variação climática relacionado aos produtos 
agrícolas, fatores e custos ligados ao transporte e armazenamento dos produtos e também as 
cargas tributárias dos alimentos sejam pelos impostos estaduais e federais. 

se que o preço variável da cesta básica está interligado com a quantidade e a 
qualidade dos itens dispostos na cesta, pois cada um deles possui a sua carga tributária. De 
acordo com especialista em matemática e professor da Faculdade Pitágoras de Betim (MG) 
Ferreira (2013), diz que existem leis estaduais que concedem isenção tributária de alguns itens 

zonalidade. “Alguns dos 
produtos formadores da cesta básica apresentam influência de outros mercados em que são 

Rousseff anunciou no dia 08 de março de 2013 
a retirada dos impostos federais que incidem os produtos da cesta básica.  

Prod. Indidual



 

 

Segundo Mendes (2013), O governo vai zerar a incidência de PIS/Pasep
IPI de 16 itens: carnes (bovina, suína, aves e peixes), arroz, feijão, ovo, leite integral, café, 
açúcar, farinhas, pão, óleo, manteiga, frutas, legumes, sabonete, papel higiênico e pasta de 
dentes. Alguns itens, como leite, feijão, arroz e farinha, já não tinham nenhum desses 
impostos, mas no sabonete, por exemplo, havia incidência de 12,5% de PIS
de IPI. 

Segundo reportagem de Pariz (2013) e Goy (2013), O ministro da Fazenda, Guido 
Mantega, informou esperar
importante que beneficia a família de baixa e média renda e beneficia a
que o governo vem travando

Outro ponto importante que possui variação no preço da cesta básica está relacionado 
também ao padrão de vida de cada região e de sua localidade, ou seja, a dimensão 
populacional que habitam determinada r
levou em consideração as m
influenciaram muito na composição do preço da Cesta Básica, pois se percebeu que nem 
sempre o alto preço estava relacionado com a boa qualidade do produto. 

A região Sul, mostrou um preço 
que leva em consideração a população dessa região, pois ela é bem menor relacionado 
quantidade de bairros pertencentes 
populacional, aumenta o número d
valores se mostram maiores do que as outras regiõ
abrangência em questão geográfica, e consequentemente ela consegue abranger uma 
população maior, podendo diversifi
os preços, mesmo com maior concorrência, pois existem outros fatores que podem 
como a situação econômica.

A escolha do transporte
empresa e repassado ao cliente. Segundo Ballou (2001 p. 121) “o tempo médio de entrega e a 
variabilidade no tempo de entrega 
importantes no desempenho do transporte”, assim a diferença entre preços 
estar interligadas aos canais, devido 
área geográfica tão grande que interfira tanto na entrega. Mas ainda segundo Ballo
p.155) a escolha do modal de transporte depende de várias características assim como a 
embalagem do produto, variando à assistência da velocidade à solução do problema. 

 Para completar o estudo do canal de distribuição
alimentos ao consumidor, 
p.154) avaliando o tempo médio em trânsito (velocidade) e a variabilidade do tempo em 
trânsito (confiabilidade), servem para a escolha do modal. Pode
diminua o tempo de entrega 
 

 

 

 

Segundo Mendes (2013), O governo vai zerar a incidência de PIS/Pasep
IPI de 16 itens: carnes (bovina, suína, aves e peixes), arroz, feijão, ovo, leite integral, café, 
açúcar, farinhas, pão, óleo, manteiga, frutas, legumes, sabonete, papel higiênico e pasta de 
dentes. Alguns itens, como leite, feijão, arroz e farinha, já não tinham nenhum desses 
impostos, mas no sabonete, por exemplo, havia incidência de 12,5% de PIS

Segundo reportagem de Pariz (2013) e Goy (2013), O ministro da Fazenda, Guido 
informou esperar que isso logo chegasse aos índices de inflação, é uma medida 

importante que beneficia a família de baixa e média renda e beneficia a
que o governo vem travando. 

Outro ponto importante que possui variação no preço da cesta básica está relacionado 
também ao padrão de vida de cada região e de sua localidade, ou seja, a dimensão 
populacional que habitam determinada região. Na pesquisa da cidade de Mogi Guaçu n
levou em consideração as marcas dos produtos utilizados, mas este não foi uns dos fatores que 
influenciaram muito na composição do preço da Cesta Básica, pois se percebeu que nem 
sempre o alto preço estava relacionado com a boa qualidade do produto. 

A região Sul, mostrou um preço menor, e um conglomerado menor de supermercados, 
que leva em consideração a população dessa região, pois ela é bem menor relacionado 
quantidade de bairros pertencentes à região Norte, pois por haver uma concentração maior 
populacional, aumenta o número de supermercados, e mesmo tento essa concorrência esses 
valores se mostram maiores do que as outras regiões. Assim a região Norte possui
abrangência em questão geográfica, e consequentemente ela consegue abranger uma 
população maior, podendo diversificar mais a quantidade de supermercados, porém não reduz 
os preços, mesmo com maior concorrência, pois existem outros fatores que podem 
como a situação econômica. 

escolha do transporte afeta tanto no tempo de entrega como no custo gerado à 
do ao cliente. Segundo Ballou (2001 p. 121) “o tempo médio de entrega e a 

variabilidade no tempo de entrega ocupam os primeiros lugares, 
s no desempenho do transporte”, assim a diferença entre preços 

estar interligadas aos canais, devido à facilidade de acesso, mesmo a cidade não tendo um
área geográfica tão grande que interfira tanto na entrega. Mas ainda segundo Ballo
p.155) a escolha do modal de transporte depende de várias características assim como a 
embalagem do produto, variando à assistência da velocidade à solução do problema. 

completar o estudo do canal de distribuição, onde diminua o v
 um estudo detalhado do custo do serviço, segundo Ballou (2001 

p.154) avaliando o tempo médio em trânsito (velocidade) e a variabilidade do tempo em 
trânsito (confiabilidade), servem para a escolha do modal. Pode-se escolher um transporte que 
diminua o tempo de entrega devido à perecibilidade dos produtos reduzindo a perda.

Segundo Mendes (2013), O governo vai zerar a incidência de PIS/Pasep-Cofins e de 
IPI de 16 itens: carnes (bovina, suína, aves e peixes), arroz, feijão, ovo, leite integral, café, 
açúcar, farinhas, pão, óleo, manteiga, frutas, legumes, sabonete, papel higiênico e pasta de 
dentes. Alguns itens, como leite, feijão, arroz e farinha, já não tinham nenhum desses 
impostos, mas no sabonete, por exemplo, havia incidência de 12,5% de PIS-Cofins e de 5% 

Segundo reportagem de Pariz (2013) e Goy (2013), O ministro da Fazenda, Guido 
aos índices de inflação, é uma medida 

importante que beneficia a família de baixa e média renda e beneficia a luta contra a inflação 

Outro ponto importante que possui variação no preço da cesta básica está relacionado 
também ao padrão de vida de cada região e de sua localidade, ou seja, a dimensão 

Na pesquisa da cidade de Mogi Guaçu não se 
arcas dos produtos utilizados, mas este não foi uns dos fatores que 

influenciaram muito na composição do preço da Cesta Básica, pois se percebeu que nem 
sempre o alto preço estava relacionado com a boa qualidade do produto.  

menor, e um conglomerado menor de supermercados, 
que leva em consideração a população dessa região, pois ela é bem menor relacionado à 

região Norte, pois por haver uma concentração maior 
e supermercados, e mesmo tento essa concorrência esses 

es. Assim a região Norte possui maior 
abrangência em questão geográfica, e consequentemente ela consegue abranger uma 

mais a quantidade de supermercados, porém não reduz 
os preços, mesmo com maior concorrência, pois existem outros fatores que podem influenciar 

afeta tanto no tempo de entrega como no custo gerado à 
do ao cliente. Segundo Ballou (2001 p. 121) “o tempo médio de entrega e a 

 como características 
s no desempenho do transporte”, assim a diferença entre preços e regiões pode 

facilidade de acesso, mesmo a cidade não tendo uma 
área geográfica tão grande que interfira tanto na entrega. Mas ainda segundo Ballou (2001 
p.155) a escolha do modal de transporte depende de várias características assim como a 
embalagem do produto, variando à assistência da velocidade à solução do problema.  

onde diminua o valor destes 
um estudo detalhado do custo do serviço, segundo Ballou (2001 

p.154) avaliando o tempo médio em trânsito (velocidade) e a variabilidade do tempo em 
lher um transporte que 

reduzindo a perda. 



 

2.4 O salário mínimo e a cesta básica.

Segundo Adjuto (2013) que cita as palavras a Socióloga Cláudia Garcia Magalhães da 
Prefeitura do Estado de São Paulo "A cesta básica é um conceito abstrato, que mede se o 
poder de compra do salário mínimo consegue suprir as necessidades alimentares básicas de 
uma pessoa durante um mês"

O instituto Dieese mostra quanto um trabalhador do estado de São Paulo precisa 
trabalhar, ganhando um salário mínimo para comprar uma cesta básica.

 

 

 

 
Abaixo encontra-se 

que o instituto Dieese, onde se buscou a relação de preço médio dos produtos que compõem a 
cesta básica, utilizando somente os 13 produtos que tiveram maior destaque de utilização, 
com o salário mínimo que neste período de 2013 é de R$ 678,00. 

 

São Paulo 2013

Produto Quantidade Preço

Carne 6 kg  R$99,54 

Leite 7,5 l  R$20,70 

Feijão 4,5 kg  R$29,79 

  Arroz 3 kg  R$ 7,17 

Farinha 1,5 kg  R$ 3,96 

Batata 6 kg  R$21,78 

Tomate 9 kg  R$ 4,99 

Pão 6 kg  R$ 1,96 

Café 600 g  R$ 8,51 

Banana 7,5 dz.  R$20,93 

Açúcar 3 kg  R$ 5,94 

Óleo 900 ml  R$ 3,20 

Manteiga 750 g  R$15,83 

Total da cesta  R$344,30 

Fonte: Dieese, 2013 

O salário mínimo e a cesta básica. 

(2013) que cita as palavras a Socióloga Cláudia Garcia Magalhães da 
Prefeitura do Estado de São Paulo "A cesta básica é um conceito abstrato, que mede se o 
poder de compra do salário mínimo consegue suprir as necessidades alimentares básicas de 

durante um mês" 

O instituto Dieese mostra quanto um trabalhador do estado de São Paulo precisa 
trabalhar, ganhando um salário mínimo para comprar uma cesta básica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 a relação da Cidade de Mogi Guaçu, usando o mesmo parâmetro 
onde se buscou a relação de preço médio dos produtos que compõem a 

cesta básica, utilizando somente os 13 produtos que tiveram maior destaque de utilização, 
com o salário mínimo que neste período de 2013 é de R$ 678,00.  

São Paulo 2013 

Preço 

Tempo 

trabalhado ¹ 

R$99,54  32h18m 

R$20,70  6h43m 

R$29,79  9h40m 

R$ 7,17  2h20m 

R$ 3,96  1h17m 

R$21,78  7h04m 

R$ 4,99  17h51m 

R$ 1,96  16h52m 

R$ 8,51  2h46m 

R$20,93  6h47m 

R$ 5,94  1h56m 

R$ 3,20  1h02m 

R$15,83  5h08m 

R$344,30  111h43m 

(1) Tempo que o trabalhador de salário 

mínimo precisa para comprar a Ração 

Essencial 

(Decreto Lei no. 399 de 30/04/1938 )

220h/mês 

(2013) que cita as palavras a Socióloga Cláudia Garcia Magalhães da 
Prefeitura do Estado de São Paulo "A cesta básica é um conceito abstrato, que mede se o 
poder de compra do salário mínimo consegue suprir as necessidades alimentares básicas de 

O instituto Dieese mostra quanto um trabalhador do estado de São Paulo precisa 
 

a Cidade de Mogi Guaçu, usando o mesmo parâmetro 
onde se buscou a relação de preço médio dos produtos que compõem a 

cesta básica, utilizando somente os 13 produtos que tiveram maior destaque de utilização, 

Tempo que o trabalhador de salário 

mínimo precisa para comprar a Ração 

(Decreto Lei no. 399 de 30/04/1938 )- 



 

Mogi Guaçu 2013

Produto Quantidade

Arroz 5 Kg 

Feijão 2 kg 

Açúcar 5 Kg 

Fubá 500g 

Macarrão 500g 

Óleo 900 ml 

Café 500g 

Sal 1 kg 

Far. Trigo 1 kg 

Extrato Tomate 200g 

Bisc. Recheado 140g 

Far. Mandioca 500g 

Sabão barra 1 kg 

Total cesta 

Fonte: pesquisa autores

  Já se comparou a quantidade de itens, tipos de produtos que se tem numa cesta de 
Mogi Guaçu, comparada por estudos para o Estado de São Paulo, já citado estas diferenças, 
vê-se agora a diferença de preço, e o quanto a cesta básica influência no salário mín
cesta básica ideal custa a uma família R$ 344,30, porém ela está completa para atender as 
necessidades nutricionais de uma família de quatro
família deva trabalhar 111h43 para adquiri
trabalhadas é de 220h mensais, não sobra muito dinheiro para esta família satisfazer as outras 
questões como saúde, educação, lazer que são parte do direito de uma família, e que estão na 
legislação e que o salário Mínimo deve propor

 Em Mogi Guaçu a cesta básica não compromete tanto assim o salário mínimo de uma 
família custando R$ 59,43 e 18h14m de tempo de trabalho, porém a quantidade é insuficiente 
para atender uma família, e não estão presentes todas
para a saúde alimentar das 
separadamente, o que acabará custando uma quantia equivalente citada pelo Dieese.
 

Mogi Guaçu 2013 

Quantidade Preço 

Tempo 

trabalhado ¹ 

 R$10,22  3h19m 

 R$12,72  4h8m 

 R$ 9,17  2h 58m 

 R$ 1,50  29m 

 R$ 2,09  40m 

 R$ 3,46  1h7m 

 R$ 5,74  1h52m 

 R$ 1,42  27m 

 R$ 2,74  53m 

R$ 1,77 34m 

 R$ 1,39  27m 

 R$ 2,84  55m 

 R$ 4,37  1h25m 

 R$59,43  18h14m 

Fonte: pesquisa autores 

Já se comparou a quantidade de itens, tipos de produtos que se tem numa cesta de 
por estudos para o Estado de São Paulo, já citado estas diferenças, 

se agora a diferença de preço, e o quanto a cesta básica influência no salário mín
cesta básica ideal custa a uma família R$ 344,30, porém ela está completa para atender as 

nutricionais de uma família de quatro pessoas, tendo que um integrante desta 
trabalhar 111h43 para adquiri-la, levando em consideração que a média de horas 
de 220h mensais, não sobra muito dinheiro para esta família satisfazer as outras 

questões como saúde, educação, lazer que são parte do direito de uma família, e que estão na 
legislação e que o salário Mínimo deve propor tudo isso á essas famílias.  

Mogi Guaçu a cesta básica não compromete tanto assim o salário mínimo de uma 
família custando R$ 59,43 e 18h14m de tempo de trabalho, porém a quantidade é insuficiente 
para atender uma família, e não estão presentes todas as propriedades nutricionais necessárias 
para a saúde alimentar das famílias guaçuanas. Tendo que adquirir estes outros produtos 
separadamente, o que acabará custando uma quantia equivalente citada pelo Dieese.

Já se comparou a quantidade de itens, tipos de produtos que se tem numa cesta de 
por estudos para o Estado de São Paulo, já citado estas diferenças, 

se agora a diferença de preço, e o quanto a cesta básica influência no salário mínimo. A 
cesta básica ideal custa a uma família R$ 344,30, porém ela está completa para atender as 

pessoas, tendo que um integrante desta 
o que a média de horas 

de 220h mensais, não sobra muito dinheiro para esta família satisfazer as outras 
questões como saúde, educação, lazer que são parte do direito de uma família, e que estão na 

tudo isso á essas famílias.   

Mogi Guaçu a cesta básica não compromete tanto assim o salário mínimo de uma 
família custando R$ 59,43 e 18h14m de tempo de trabalho, porém a quantidade é insuficiente 

as propriedades nutricionais necessárias 
. Tendo que adquirir estes outros produtos 

separadamente, o que acabará custando uma quantia equivalente citada pelo Dieese. 



 

3. CONCLUSÃO 

 

 De acordo com o presente 
conjunto básico de produtos essências, suficientes para que cada família no período de um 
mês. O salário mínimo é 
suficiente para todas as necessidades básicas de uma família. Com isso vê
alimentação é um direito básico de cada cidadão, e este deve ser suprido com a cesta básica.

 Sabe-se que existem vários fatores que determinam o preço dos produtos que 
compõem a cesta, estes fator
recorrentes ao clima, de acordo com o produto agrícola.
se não for bem gerida pode trazer danos e altos custos para empresa e consumidor final.

 Considerando o objetivo do presente trabalho, embasado 
alunos do 5º semestre do curso 
Montoro, e identificados por meio
de maio de 2013. Onde se observou que nos 33 
trabalhar com itens da cesta básica 
de armazenagem por ter qu
de validade e outros fatores, encarecendo assim o valor do produto.

 Revelando o ponto 
comuns para armazenamento, facilita o controle de qualidade e data de vali
custo menor para o supermercado além da opção do cliente em escolher o produto que melhor 
atenda a necessidade da sua família, em um preço que caiba no seu bolso.

 O presente trabalho abre um leque para outra
alimentos no transporte e armazenamento, onde se podem buscar pontos estratégicos que
beneficiem estes fatores, influenciando assim no preço da cesta básica e também a
de vida das famílias, pois como diz Dias (1993 p.334) “à função do ca
na utilização de canais existentes de distribuição e facilitadores operacionais, com finalidade 
de maximizar a sua contribuição para a lucratividade da empresa, por intermédio de um 
equilíbrio entre as necessidades de atendimento a

 

 

 

 

 

 

 

De acordo com o presente artigo, o termo cesta básica é utilizado para designar um 
conjunto básico de produtos essências, suficientes para que cada família no período de um 

 baseado no custo de uma cesta básica, por sua vez
s necessidades básicas de uma família. Com isso vê

alimentação é um direito básico de cada cidadão, e este deve ser suprido com a cesta básica.

que existem vários fatores que determinam o preço dos produtos que 
compõem a cesta, estes fatores estão diretamente ligados à carga tributaria do país ou a fatores 
recorrentes ao clima, de acordo com o produto agrícola. Assim como a gestão da distribuição 
se não for bem gerida pode trazer danos e altos custos para empresa e consumidor final.

rando o objetivo do presente trabalho, embasado nos dados informado 
do curso de Administração, da Faculdade Municipal Professor

identificados por meio de pesquisa nos supermercados de Mogi Guaçu
Onde se observou que nos 33 supermercados pesquisados

trabalhar com itens da cesta básica abertas são maiores, levando em consideração
de armazenagem por ter que direcionar um local especifica para ela, com verificação de data 
de validade e outros fatores, encarecendo assim o valor do produto. 

Revelando o ponto forte em trabalhar com itens abertos, pois utiliza espaço em 
comuns para armazenamento, facilita o controle de qualidade e data de vali

supermercado além da opção do cliente em escolher o produto que melhor 
da a necessidade da sua família, em um preço que caiba no seu bolso.

O presente trabalho abre um leque para outra pesquisa, ao revelar á grande 
alimentos no transporte e armazenamento, onde se podem buscar pontos estratégicos que
beneficiem estes fatores, influenciando assim no preço da cesta básica e também a
de vida das famílias, pois como diz Dias (1993 p.334) “à função do canal de distribuição esta 
na utilização de canais existentes de distribuição e facilitadores operacionais, com finalidade 
de maximizar a sua contribuição para a lucratividade da empresa, por intermédio de um 
equilíbrio entre as necessidades de atendimento ao cliente e o custo incorrido.”

artigo, o termo cesta básica é utilizado para designar um 
conjunto básico de produtos essências, suficientes para que cada família no período de um 

baseado no custo de uma cesta básica, por sua vez deverá ser 
s necessidades básicas de uma família. Com isso vê-se que a 

alimentação é um direito básico de cada cidadão, e este deve ser suprido com a cesta básica. 

que existem vários fatores que determinam o preço dos produtos que 
es estão diretamente ligados à carga tributaria do país ou a fatores 

Assim como a gestão da distribuição 
se não for bem gerida pode trazer danos e altos custos para empresa e consumidor final. 

nos dados informado pelos 
, da Faculdade Municipal Professor Franco 

de pesquisa nos supermercados de Mogi Guaçu, no período 
supermercados pesquisados, a opção de 

consideração o alto custo 
para ela, com verificação de data 

pois utiliza espaço em 
comuns para armazenamento, facilita o controle de qualidade e data de validade gerando um 

supermercado além da opção do cliente em escolher o produto que melhor 
da a necessidade da sua família, em um preço que caiba no seu bolso. 

pesquisa, ao revelar á grande perda de 
alimentos no transporte e armazenamento, onde se podem buscar pontos estratégicos que 
beneficiem estes fatores, influenciando assim no preço da cesta básica e também a qualidade 

nal de distribuição esta 
na utilização de canais existentes de distribuição e facilitadores operacionais, com finalidade 
de maximizar a sua contribuição para a lucratividade da empresa, por intermédio de um 

o cliente e o custo incorrido.” 
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