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BOLETIM DO IPC/CEPES 
Editado pelo Centro de Estudos, Pesquisas e Projetos Econômico-Sociais 

 

 

SETEMBRO DE 2002 
 

O Índice de Preços ao Consumidor (IPC1) calculado pelo Centro de Estudos, 

Pesquisas e Projetos Econômico-Sociais (CEPES), registrou uma inflação de 1,6%, na 

cidade de Uberlândia. Esta foi a taxa mais alta desde maio de 2001 (1,61%). No ano de 

2002, a inflação já atingiu 8,02%. O índice de setembro, se comparado com o mês anterior, 

é superior em 1,03 ponto percentual (p.p.) e, em relação ao mesmo mês do ano passado, 

1,41 p.p.. Com o resultado deste mês, a inflação nos últimos doze meses atingiu 10,98% e, 

nos noventa e nove meses de Plano Real, que compreende o período de julho/94 a 

setembro/02, chegou a 97,92%. 

 

FONTE:  CEPES/IEUFU

Índice de Preços ao Consumidor de Uberlândia - MG

Variações Simples e Acumulada do IPC/CEPES - Set/01 a Set/2002
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Var. Simples 0,19 1,36 0,83 0,54 0,75 0,48 0,32 0,99 1,37 1,40 0,28 0,57 1,60

Var. acumulada 1,36 2,19 2,75 3,51 4,01 4,34 5,37 6,82 8,31 8,62 9,24 10,98

set/01 out/01 nov/01 dez/01 jan/02 fev/02 mar/02 abr/02 mai/02 jun/02 jul/02 ago/02 set/02

 
 

 

                                                           
1
 O Índice de Preços ao Consumidor da cidade de Uberlândia (IPC/Cepes), estado de Minas Gerais, é elaborado 

mensalmente desde 1979, com a finalidade de indicar as variações nos preços dos bens e serviços que compõem o 

orçamento familiar de uma unidade de consumo com renda mensal de um a oito salários mínimos. A partir do IPC/Cepes, 

são também calculados e divulgados, mensalmente, a Cesta Básica, a Ração Essencial e o Salário Mínimo Necessário. 
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Neste mês, o grupo de produtos/serviços que registrou maior alta em seus preços 

médios foi o Grupo Alimentação, com uma variação de 2,75%, em relação ao mês anterior. 

Os demais grupos apresentaram menores variações positivas: Produtos Não Alimentares 

(1,07%), Serviços Públicos e Utilidade Pública (0,03%) e Outros Serviços (1,33%), 

contribuindo para a variação de 1,6% registrada no mês. 

 

 

Set/02 Ago/02 Set/01 2002 12 Meses Plano Real

1 – ALIMENTAÇÃO 2,75 1,88 0,11 8,05 12,32 63,41

    1.1 - NA RESIDÊNCIA 3,47 2,02 0,60 8,67 13,95 71,40

          1.1.1 – PROD. INDUSTRIALIZADOS 1,99 3,11 -0,02 9,88 11,40 59,72

          1.1.2 -- PROD.ELABOR. PRIMÁRIA 4,96 2,93 1,96 7,92 16,67 59,44

          1.1.3 – PRODUTOS IN-NATURA 3,27 -2,43 -1,17 7,33 12,80 72,32

    1.2 - FORA DA RESIDÊNCIA 0,15 1,35 -1,70 11,59 6,18 65,06

2 – PRODUTOS NÃO ALIMENTARES 1,07 -0,68 0,43 4,33 8,05 63,79

    2.1 - ARTIGOS DE RESIDENCIA 0,86 -0,24 0,86 5,57 8,15 42,81

    2.2 - ARTIGOS DE VESTUÁRIO 1,65 -1,53 0,50 3,63 7,38 26,37

    2.3 - OUTROS PRODUTOS 0,98 -0,34 0,32 3,33 7,90 83,77

    2.4 – PRODUTOS FARMACÊUTICOS 0,03 -0,02 -0,73 5,56 7,25 122,33

3 – SERV. PÚBLICO E UTILIDADE PÚBLICA 0,03 0,10 0,17 20,04 20,27 328,28

4 – OUTROS SERVIÇOS 1,33 0,71 -0,12 7,37 7,78 144,01

    4.1 – SERVIÇOS MÉDICOS 0,00 -0,32 -0,30 0,85 1,15 59,31

    4.2 – SERVIÇOS DOMICILIARES 0,00 1,12 0,00 10,01 7,42 263,54

    4.3 – SERVIÇOS PESSOAIS 0,09 0,65 -0,53 6,37 10,93 125,92

    4.4 – EDUCAÇÃO E DIVERTIMENTO 0,27 0,37 0,00 7,03 7,02 158,58

    4.5 - VEÍCULO PRÓPRIO 8,06 1,09 -0,06 7,82 7,31 80,06

TOTAIS 1,60 0,57 0,19 8,02 10,98 97,92

Variações   Simples Variações Acumuladas
GRUPOS

Índice de Preços ao Consumidor de Uberlândia - QUADRO GERAL - Setembro/2002

 
FONTE: CEPES/IEUFU 
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ALIMENTAÇÃO 
 

Os produtos que compõem o grupo Alimentação apresentaram encarecimento de 

2,75% nos seus preços. A variação positiva deste grupo foi a que mais contribuiu com o 

resultado do IPC/CEPES, no mês de setembro. 

O grupo Alimentação é composto dos subgrupos Alimentação na Residência e 

Alimentação Fora da Residência. Estes subgrupos também apresentaram variações positivas 

de 3,47% e 0,15%, respectivamente. 

O subgrupo Alimentação na Residência registra as variações de preços dos Produtos 

Industrializados (1,99%), Produtos de Elaboração Primária (4,96%) e Produtos In-natura (-

3,27%). No mês de setembro, assim como aconteceu no mês anterior, repetiu-se o 

encarecimento de preços na maioria dos produtos que compõem este subgrupo. No item 

Produtos Industrializados, embora tenha registrado variação positiva no mês de setembro, 

apresentou-se um aumento relativamente menor nos preços de seus produtos se comparado 

aos preços registrados no mês de agosto deste ano. Mesmo assim, os produtos derivados de 

matérias-primas que são cotadas no mercado internacional, voltaram a ter elevação em seus 

preços, como é o caso do óleo de soja (7,8%), óleo de milho (5,3%), margarina (5,9%) e 

bolachas (4,2%). Ainda sobre este item, destacamos que, de 53 produtos pesquisados, 33 

encareceram seus preços e 20 baratearam. 

No mês de setembro, foram os preços dos produtos de Elaboração Primária que mais 

contribuíram para a variação positiva no grupo Alimentação. Os 8 produtos pesquisados 

registraram aumento significativo de preço, cabendo destacar o preço do arroz, que  

encareceu 10,06%. Este aumento se deve à baixa quantidade do produto no mercado, 

afetado pela diminuição dos estoques reguladores e também pela instabilidade cambial. 

Ainda neste item, verificamos os encarecimentos das carnes de primeira (2,7%) e de 

segunda (3,2%), frango (5,8%), miúdos de porco (4,1%), toucinho (9,0%) e leite pasteurizado 

(0,5%). 

O item Produtos In-natura apresentou variação positiva de 3,26% no mês. Nele, são 

pesquisados 37 produtos, dentre os quais 21 tiveram variações positivas e 16 tiveram 

variações negativas. As oscilações nos preços dos produtos In-natura são mais freqüentes já 

que são produtos sazonais que sofrem interferência direta dos fatores climáticos. 
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A alta geral nos preços dos produtos alimentares pode ser atribuída, sobretudo, à 

pressão nos preços dos produtos agrícolas (arroz, milho, soja, trigo), tanto pelas entressafras 

que, por si só, já provocam encarecimento, como também, pela instabilidade no câmbio já 

que muitos desses produtos se referenciam pelas cotações de preços internacionais. Mas, 

além disso, especula-se que haja uma retomada gradativa dos preços dos produtos 

agrícolas, tendo em vista que nos últimos anos alguns desses produtos tiveram seus preços 

controlados pelo governo. 

Com o resultado de setembro, o grupo Alimentação acumulou uma variação positiva 

de 8,05% no ano e 12,32% nos últimos 12 meses. Dentro deste grupo destacamos o 

subgrupo Alimentação Fora da Residência como o que apresentou a menor variação no mês 

de agosto (0,15%), entretanto, este mesmo grupo desponta com uma variação acumulada de 

11,59% no ano de 2002. 

IPC/CEPES – Grupo Alimentação: principais variações ocorridas Setembro/2002 
 

Produtos alimentares que mais 
encareceram 

 Produtos alimentares que mais 
baratearam 

Produtos Industrializados Variação (%)  Produtos Industrializados Variação (%) 

Óleo de soja 7,8  Farinha de mandioca -4,7 

Margarina em frasco 5,9  Sorvete -3,1 

Óleo de milho 5,3  Doce -1,4 

Bolachas 4,2  Produtos In-natura Variação (%) 

Sal 4,3  Batata inglesa -12,2 

Elaboração Primária Variação (%)  Banana da terra -12,1 

Arroz empacotado 

Toucinho 

10,06 

9,0 

 Rabanete 

Beterraba 

-8,7 

-8,5 

Frango 

Miúdos de porco 

5,8 

4,1 

   

Carne de 2ª 3,2 ‘   

Produtos In-natura Variação (%)    

Tomate 

Pimentão 

Vagem 

Pepino 

Batata salsa 

18,1 

14,7 

12,1 

10,7 

7,0 

  

FONTE: CEPES/IEUFU 
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PRODUTOS NÃO ALIMENTARES 
 

O Grupo dos Produtos Não Alimentares apresentou uma variação de preços positiva 

de 1,07% no mês de setembro de 2002. Este resultado se diferencia daquele apresentado no 

mês anterior, quando foi observada uma redução de –0,68% nos preços desses produtos. 

Houve elevação dos preços médios em todos os subgrupos: Artigos de Vestuário (1,65%), 

Outros Produtos (0,98%), Artigos de Residência (0,86%) e Produtos Farmacêuticos 

(0,027%). 

Dentre os subgrupos, o que apresentou maior variação positiva foi Artigos de 

Vestuário, destacando-se o aumento de preços dos seguintes produtos: camisas/malha 

infantil (14,37%), relógios (8,77%), cuecas (4,44%) e jóias (4,11%). As reduções de preços 

mais expressivas foram observadas para os itens: camisas/camisetas  (-8,86%), soutiens (-

5,28%) e calças compridas para mulher (-2,03%). 

No subgrupo Outros Produtos, houve significativas elevações nos preços médios das 

mercadorias: material escolar (6,79%), sabão em barra (5,53%), sabão de coco (5,03%) e, 

em menores percentuais, bucha de aço (2,61%), fósforo (1,87%), papel higiênico (1,59%) e 

creme de barbear (1,34%). 

Dentre os produtos que apresentaram variações negativas, o botijão de gás se 

destacou com o maior percentual: -8,23%, repetindo o movimento já observado no mês de 

agosto, quando, por determinação da Agência Nacional do Petróleo (ANP), houve a redução 

de 12,4% nos preços de faturamento do combustível pela Petrobrás e refinarias por ela 

controladas. Segundo a ANP, após trinta dias do anúncio da decisão (datada de 19 de 

agosto), o preço médio nacional do botijão de 13 kg registrou redução de 10,93%. 

Outros itens como vassoura de limpeza (-4,77%), isqueiro (-1,67%) e pasta de dentes 

(-1,10%)  também mostraram  diminuição de preços.  

Alguns produtos que compõem o subgrupo Artigos de Residência apresentaram 

elevações de preços, com destaque: aparelho de café (14,81%), colchão de espuma 

(9,64%), aparelho de jantar (4,37%), peças avulsas/xícara (3,30%) e ferro elétrico (3,27%). 

Por outro lado, as variações negativas mais expressivas foram observadas nos itens de 

consumo: sofá (-6,08%), berço/cama infantil (-5,24%), tapete (-3,14%), mesa de centro (-

2,69%) e guarda-roupa (-2,61%). 
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Os medicamentos, do subgrupo Produtos Farmacêuticos, praticamente não 

apresentaram elevações em seus preços médios. O percentual de aumento foi de apenas 

0,027%.  

 

IPC/CEPES – Grupo dos Produtos Não Alimentares: principais variações ocorridas 
Setembro/2002 

 

PRODUTOS 

VARIAÇÃO 
POSITIVA 

% 

  

PRODUTOS 

VARIAÇÃO 
NEGATIVA 

% 

Artigos de Vestuário  Artigos de Vestuário 

Camiseta malha infantil 14,37  Camisas/camisetas -8,86 

Relógios 8,77  Soutien -5,28 

Cueca 4,44  Calça comprida p/ mulher -2,03 

Outros Produtos  Outros Produtos 

Material escolar 6,79  Botijão de gás -8,23 

Sabão em barra 5,53  Vassoura de limpeza -4,77 

Sabão de coco  5,03  Isqueiro -1,67 

Artigos de Residência  Artigos de Residência 

Aparelho de café 14,81  Sofá  -6,08 

Colchão de espuma 9,64  Berço/cama infantil -5,24 

Aparelho de jantar  4,37  Tapete -3,14 

FONTE: CEPES/IEUFU 
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SERVIÇOS PÚBLICOS E DE UTILIDADE PÚBLICA - SPUP 
 

O Grupo Serviços Públicos e de Utilidade Pública apresentou pequena variação 

positiva em seus preços médios, 0,03%, em setembro de 2002, em relação ao mês anterior. 

Os aumentos de preços que promoveram esta pequena variação positiva originaram-se dos 

reajustes nas tarifas dos correios. 

A Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos alterou, a partir de 8 de agosto, os 

preços de seus produtos e serviços, na média, em 10,3%. Como o reajuste dos preços das 

tarifas postais aconteceu a partir do dia 8 de agosto, a variação média para o mês de 

reajuste ficou em 7,73%, gerando um resíduo de 2,17% do reajuste para a primeira semana 

de setembro, quando os preços da mesma foram comparados com o mês anterior.  

O Grupo de Serviços Públicos e de Utilidade Pública acumula variação de 20,04% 

neste ano, e de 20,27% nos últimos doze meses. Destaca-se como o grupo com maior 

crescimento dos preços ao longo de 2002. Se considerado o período do Plano Real, desde 

julho de 1994, este grupo acumula 328,28% de alta em seus preços médios. 

Os demais serviços componentes dos SPUP (Energia Elétrica, Água, Transporte 

Urbano, Telefone, Táxi, Despesas com Veículos – taxas e seguros) não contaram com 

variações em seus preços ao longo do mês de setembro. No entanto, para o próximo mês, 

as tarifas cobradas pelos serviços de táxi, em Uberlândia, sofrerão aumento médio de 

aproximadamente 9%, já autorizados pelo Poder Público Municipal. 

 

 

 

TARIFAS POSTAIS 

AUMENTO MÉDIO   10,3%  

RESÍDUO 2,17% (1ª SEMANA SETEMBRO/2002) 
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OUTROS SERVIÇOS 
 

O grupo Outros Serviços apresentou variação positiva de 1,33% no mês de setembro, 

explicitando uma elevação de seus preços médios em aproximadamente 0,62 pp. em relação 

ao mês anterior, quando registrou uma variação positiva de 0,71%. 

Esse resultado deve-se ao aumento de preços observado nos sub-grupos: Veículo 

Próprio (8,06%), Educação e Divertimento (0,27%) e Serviços Pessoais (0,09%). Os itens 

Serviços Médicos e Serviços Domiciliares não apresentaram variação. 

No sub-grupo Veículo Próprio, os itens de consumo que apresentaram altas de preços 

foram: combustíveis (15,15%), baterias para carros (2,03%), lavagem em geral (2,98%), 

pneus e câmaras (2,24%) e óleo lubrificante (0,16%). 

A pequena variação de preços ocorrida no sub-grupo Educação e Divertimento foi 

devido a alteração no preço de Colégio/matricula que aumentou 0,81%. Os demais serviços 

mantiveram constantes seus preços. 

Os itens de consumo do sub-grupo Serviços Pessoais: conserto de calçado para 

criança (6,90%), tintura de cabelo, (5,55%), penteado (2,80%), ondulação (0,38%), atelier de 

costura (0,33%), mostraram variações positivas que contribuíram para o resultado final desse 

sub-grupo (0,09%), ainda que produtos como: lavagem de cabelo (-3,17%) conserto de 

calçado para mulher (-2,75%), alfaiataria (-2,05%) tenham apresentado diminuição em seus 

preços. 
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CESTA BÁSICA
2
 

 
 

O custo médio da Cesta Básica, em setembro de 2002, ficou em R$ 382,53, 

apresentando variação de 1,05% em relação aos R$ 378,55, verificados em agosto/2002. 

Nos últimos 12 meses, a cesta básica uberlandense apresentou variação acumulada de 

15,27%, indicando um encarecimento da mesma ao longo do período. 

Enquanto em outubro de 2001 o Salário Mínimo oficial era de R$ 180,00, significando 

em torno de 53,12% do custo total da Cesta Básica (R$ 338,85), em setembro deste ano, 

esta relação passa a ser de 52,28%. Portanto, quando comparados o valor do salário mínimo 

de R$ 200,00 e o valor da Cesta Básica de R$ 382,53, nota-se que as famílias 

uberlandenses, principalmente aquelas de baixa renda (que ganham entre um e oito salários 

mínimos mensais),  comprometem parcela  significativa de sua renda familiar para adquirirem 

a Cesta Básica, mesmo levando-se em conta que o Salário Mínimo variou 11,11%, nos 

últimos 12 meses, contra 15,27% de variação acumulada da Cesta Básica. 

 

Cesta Básica (C.B)  e Salário Mínimo Oficial (S.M.O)  para o Município de Uberlândia - MG 

Valores em Reais, variações mensais, variação acumulada e participação relativa SMO / CB. 

Período:  Outubro de 2001 a Setembro de 2002  

Mês/Ano 

C.B. Variação S.M.O Variação 
Variação acumulada em 

% SMO / CB 

(em R$) % (em R$) % C.B. S.M.O % 

out/01 338,85 1,77 180,00 0,00 2,11 - 53,12 

nov/01 343,06 1,24 180,00 0,00 3,38 - 52,47 

dez/01 348,50 1,59 180,00 0,00 5,02 - 51,65 

jan/02 355,40 1,98 180,00 0,00 7,10 - 50,65 

fev/02 355,75 0,10 180,00 0,00 7,20 - 50,60 

Mar/02 356,82 0,30 180,00 0,00 7,52 - 50,45 

abr/02 359,67 0,80 200,00 11,11 8,39 11,11 55,61 

mai/02 361,12 0,40 200,00 0,00 8,82 11,11 55,38 

jun/02 363,56 0,68 200,00 0,00 9,56 11,11 55,01 

jul/02 370,99 2,04 200,00 0,00 11,80 11,11 53,91 

ago/02 378,55 2,04 200,00 0,00 14,07 11,11 52,83 

set/02 382,53 1,05 200,00 0,00 15,27 11,11 52,28 

FONTE: CEPES/IEUFU 

      

                                                           
2
 A Cesta Básica de consumo de uma família padrão (dois adultos e duas crianças), para o município de Uberlândia-MG, 

vem sendo calculada desde 1986, pelo Cepes/IEUFU. A Cesta Básica é composta por 43 produtos, distribuídos entre itens 

de alimentação, higiene, limpeza e outros de utilidade doméstica (Gás e Fósforos). 
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Dos 43 produtos componentes da Cesta Básica, os que apresentaram maior variação 

positiva foram: tomate (13,64%), arroz (9,38%), óleo de soja (8,24%), maçã (6,79%), frango 

(6,13%), sabão em barra (5,53%), farinha de trigo (5,08%), margarina (4,06%) e laranja 

(3,96%). 

Os produtos que contaram com maior variação negativa, ou seja, apresentaram queda 

em seus preços médios no último mês, foram: batata inglesa (11,76%), gás (8,25%), 

vassoura (7,28%), açúcar (4,42%), batata doce (4,21%), farinha de mandioca (4,17%) e 

cenoura (3,66%). 

Portanto, dos 43 produtos da Cesta Básica, 22 aumentaram seus preços, 18 

diminuíram e 3 mantiveram constantes (alface, leite e pão francês). 

 

Comportamento dos Preços da Cesta Básica em 

Uberlândia (Setembro - 2002)

42%

51%

7%

Diminuíram

Aumentaram

Não Modificaram

 

FONTE: CEPES/IEUFU 

 

Comparando-se o valor da Cesta Básica deste mês com o valor apresentado no mês 

de setembro 2001, alguns produtos tiveram baixas nos preços tais como cebola (22,7%), 

farinha de mandioca (18,8%), açúcar (11,1%), batata inglesa (8,2%), café em pó (6,50%), 

ovos (2,40%). Os demais tiveram aumento nos preços, entre eles: tomate (53,06%), óleo de 

soja (37,76%), fósforos (30,59%), sabão em pó (29,20%), pão francês (25%), arroz (22,82%), 

farinha de trigo (22,77%), farinha de milho (22,54%), leite (21,52%), gás (19,82%), laranja 

(17,98%), banha (17,68%), sal (17,65%), massa de tomate (17,35%), manteiga (17,27%), 

margarina (16,59%) e detergente (15,79%). 
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RAÇÃO ESSENCIAL
3
 

 

O custo da Ração Essencial, que é composta por 13 (treze) produtos4, apresentou, no 

mês de setembro de 2002, um aumento de 4,32% em relação ao mês anterior, passando de 

R$ 107,91 para R$ 112,57. Com essa variação positiva a taxa acumulada nos últimos doze 

meses atingiu a casa de 16,24%. Os principais produtos que se destacaram como 

responsáveis por esse resultado em setembro foram: a banana maça (31,58%), o tomate 

(18,10%), o arroz (10,06%) e o óleo (7,81%). Entretanto, mesmo com a variação positiva no 

custo total da Ração Essencial alguns produtos apresentaram queda nos seus preços 

médios, com destaque: a batata (-12,22%) e o açúcar (-1,90%). 

O trabalhador local, que no mês de setembro deste ano recebeu uma renda bruta no 

valor de R$ 200,00, utilizou 56,29% de seu salário para adquirir os produtos da Ração 

Essencial e as suas respectivas quantidades. Sendo assim, ele dispõe de apenas R$ 87,43 

para atender as outras despesas, como: moradia, saúde, educação, transporte, etc. 

 

Ração Essencial (R.E)  e Salário Mínimo Oficial (S.M.O)  em Uberlândia - MG 

Outubro de 2001 a Setembro de 2002  

Mês/Ano 

R.E. Variação S.M.O Variação Variação acumulada em % R.E / SMO 

(em R$) % (em R$) % R.E. S.M.O % 

out/01 98,44 1,65 180,00  -  1,65  -  54,69 

nov/01 102,33 3,95 180,00  -  5,67  -  56,85 

dez/01 105,36 2,96 180,00  -  8,80  -  58,53 

jan/02 106,70 1,27 180,00  -  10,18  -  59,28 

fev/02 109,30 2,44 180,00  -  12,86  -  60,72 

mar/02 109,31 0,01 180,00  -  12,87  -  60,73 

abr/02 108,45 -0,79 200,00  -  11,99  -  54,23 

mai/02 107,31 -1,05 200,00 11,11 10,81 11,11  53,66 

jun/02 105,72 -1,48 200,00  -  9,17 11,11  52,86 

jul/02 108,49 2,62 200,00  -  12,03 11,11  54,25 

ago/02 107,91 -0,53 200,00  -  11,43 11,11  53,96 

set/02 112,57 4,32 200,00  -  16,24 11,11  56,29 

FONTE: CEPES/IEUFU 

      

 

                                                           

3 A Ração Essencial é um indicador decorrente do Decreto-Lei nº. 399, de 30/04/38, que estabelece os produtos alimentares 

(e suas quantidades) que, em tese, um trabalhador que recebe salário mínimo, com uma jornada de trabalho de 220 horas 

mensais, necessita para sua sobrevivência. 

4 Os 13 produtos alimentares que compõem a  Ração Essencial são: carne, leite, feijão, arroz, farinha de trigo, batata, 

tomate, pão, café, banana, açúcar, óleo e margarina. 
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Número de horas trabalhadas  para aquisição da Ração Essencial, como parte do tempo de 

trabalho utilizado na obtenção do Salário Mínimo (220 horas mensais)  
Uberlândia - MG 

 
 

FONTE: CEPES/IEUFU 

 

No mês de setembro de 2002, conforme demonstrado na figura, houve um aumento 

do número de horas trabalhadas para aquisição da Ração Essencial, frente ao número de 

horas trabalhadas no mês anterior. O mesmo comportamento foi verificado em relação ao 

mesmo período do ano anterior, ou seja, aumentou-se o número de horas exigidas para que 

o trabalhador possa comprar a Ração Essencial. 

O aumento do custo da Ração Essencial no mês de setembro de 2002, em relação ao 

mês anterior, e o conseqüente aumento da jornada de trabalho, acaba por aumentar o 

comprometimento de parcela significativa do rendimento do trabalhador (56,29%) que recebe 

apenas um salário mínimo quando da aquisição da Ração Essencial. 

Considerando a carga horária de 220 horas mensais, entre trabalho e descanso 

remunerado, o trabalhador, em setembro de 2002, gastou 123 horas e 49 minutos para 

adquirir os treze produtos componentes da Ração Essencial necessários à sua 

sobrevivência. 

 

 

 

 

Setembro/ 2002 

123 horas 49 minutos 

Setembro/ 2001 

118 horas 21 minutos 
 

Agosto / 2002 

118 horas 42 minutos 

Fevereiro / 2001 

146 horas 56 minutos 
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SALÁRIO MÍNIMO NECESSÁRIO
5 

No mês de setembro de 2002, o Salário Mínimo Necessário (SMN) apresentou variação 

positiva de 4,32% em relação ao mês anterior, passando de R$ 899,77 para R$ 938,64. Com esta 

variação positiva, a taxa acumulada nos últimos doze meses atingiu 16,25%. Dessa forma, o valor do 

Salário Mínimo Oficial (SMO) de R$ 200,00 passa a corresponder a um percentual de 21,31% do 

valor do Salário Mínimo Necessário, mantendo precarizada a sobrevivência das famílias 

uberlandenses que contam com este rendimento. 

Salário Mínimo Necessário (SMN)  e Salário Mínimo Oficial (SMO)  em Uberlândia – MG, Out./ 2001 a Set./2002 

Mês/Ano 

S.M.N Variação S.M.O Variação Variação acumulada em % SMO / SMN 

(em R$) % (em R$) % S.M.N S.M.O % 

out/01 820,83 1,66 180,00 - 1,66 - 21,93 

nov/01 853,07 3,93 180,00 - 5,65 - 21,10 

dez/01 878,43 2,97 180,00 - 8,79 - 20,49 

jan/02 889,62 1,27 180,00 - 10,18 - 20,23 

fev/02 911,31 2,44 180,00 - 12,87   19,75 

Mar/02 911,44 0,01 180,00 - 12,88 - 19,75 

abr/02 904,26 -0,79 180,00 - 11,99 - 19,91 

mai/02 894,71 -1,06 200,00 - 10,81 - 22,35 

jun/02 881,51 -1,48 200,00 11,11 9,18 11,11 22,69 

jul/02 904,56 2,61 200,00 - 12,03 11,11 22,11 

ago/02 899,77 -0,53 200,00 - 11,44 11,11 22,23 

set/02 938,64 4,32 200,00 - 16,25 11,11 21,31 
FONTE: CEPES/IEUFU 

 

Participação relativa do  Salário Mínimo Oficial no 

Salário Mínimo Necessário -  Outubro/2001 a Setembro/2002

0%

20%

40%

60%

80%

100%

out/01 nov/01 dez/01 jan/02 fev/02 mar/02 abr/02 mai/02 jun/02 jul/02 ago/02 set/02

Salário Mínimo Oficial SMN - SMO

                   FONTE: CEPES/IEUFU 

                                                           
5
 O Salário Mínimo Necessário (SMN) é calculado tomando-se como referência o valor da Ração Essencial ajustado para 

uma família constituída por 2 adultos e 2 crianças (ou três adultos), considerando os gastos com outros itens de despesa 

(Educação, Saúde, Transporte, Vestuário, etc.), de acordo com procedimento adotado pelo DIEESE. 
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