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   Assunto: Mesmo com recuo nos alimentos, preço da Cesta Básica sobe 

 

 

Mesmo com recuo nos alimentos, preço da Cesta Básic a sobe 
 
 
    O preço médio da Cesta Básica de Piracicaba ICB - ESALQ/FEALQ, calculado pela ESALQ Jr. 
Economia, para a semana encerrada no dia 27 de janeiro de 2012, teve um aumento de 0,26% em relação 
à semana anterior, passando de R$ 365,72 para R$ 366,67. 
 
    A categoria Alimentos apresentou uma queda de 0,94%, passando de R$ 299,04 para R$ 296,24. Já as 
categorias Limpeza Doméstica e Higiene apresentaram caráter positivo, 1,49% e 10,82%, 
respectivamente, passando a primeira de R$ 37,08 para R$ 37,63, e a segunda de R$ 29,60 para R$ 
32,81. Os produtos que merecem destaque nessa análise são o açúcar e o alho. 
 
    O pacote de um quilo de açúcar diminuiu 5,49% em relação à última semana, passando de R$ 2,24 
para R$ 2,12. Segundo dados do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada 
(Cepea/ESALQ/USP), mesmo em período de entresafra, o preço do açúcar não se elevou, pois os 
estoques do atacado e varejo estão cheios. Conforme relatam atacadistas, a demanda pelo produto 
esteve baixa nos últimos dias, provocando a redução no preço. Além da crise econômica européia que 
ainda determina o preço do açúcar por fatores exógenos. 
 
    O alho também não acompanhou o índice e apresentou retração, tendo a quantia de 200g reduzido seu 
preço em 24,63%, passando de R$ 2,49 para R$ 1,88. De acordo com o Emater, o que pode explicar a 
queda no preço do alho neste período, onde o alho brasileiro ainda não esta sendo comercializado, é 
justamente a chegada do produto estrangeiro. O maior exportador de alho para o mercado nacional é a 
China, que envia o produto a preços muito baixos e, com isso, leva a menores cotações no varejo. 


