
   
 
 

ÍNDICE DE CUSTOS DA CESTA BÁSICA DE VARGINHA 

ICB – CEPI/UNIS 

 A partir desse mês o Centro de Empreendedorismo, Pesquisa e Inovação do 

Centro Universitário do Sul de Minas, em parceria com a Associação Comercial, 

Industrial, Agropecuária e Serviços de Varginha1, passa a calcular mensalmente o valor 

da cesta básica no município de Varginha – MG. Esse Índice de custos da cesta básica, 

denominado a partir de agora como ICB – CEPI/UNIS, segue a metodologia que o 

DIEESE (Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos) adota 

para a pesquisa nacional da cesta básica de alimentos. Tal fato é importante para 

permitir uma comparação entre os dados levantados em Varginha com os dados 

nacionais, bem como, servir como importante dado econômico para trabalhadores, 

empresas, entidades, academia e poder público. 

 Foram pesquisados os mesmos produtos que compõem a cesta nacional do 

DIEESE e nas quantidades indicadas para a Região 1, que inclui São Paulo, Minas 

Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Goiás e Distrito Federal. Esses produtos são: 

carne bovina, leite, feijão, arroz, farinha, batata, legumes (tomate), pão francês, café em 

pó, frutas (banana), açúcar, óleo de soja e manteiga. De acordo com o DIEESE, as 

quantidades de cada produto nessa cesta consistem no suficiente para o sustento e bem 

estar de um trabalhador em idade adulta, contendo quantidades balanceadas de 

proteínas, calorias, ferro, cálcio e fósforo. Ou seja, o valor da cesta básica divulgada 

refere-se ao necessário para o sustento de uma pessoa adulta nessas condições 

especificadas. 

 Nesse primeiro levantamento foram pesquisados os preços apenas em 

supermercados, cuja participação de mercado em Varginha totaliza 84,14% (conforme 

informação da ACIV), coletando o preço das marcas e tipos mais vendidos de cada 

produto2. Futuramente, pretende-se incluir na pesquisa outros tipos de estabelecimentos 

e mais marcas em cada coleta de preços. O intuito dessa primeira pesquisa é verificar a 

metodologia na prática e ter um primeiro valor aproximado da cesta básica de alimentos 

em Varginha. A partir do próximo mês, quando teremos dois meses de coleta de preços, 

será possível também verificar o índice de inflação da cesta básica de Varginha, que é o 

principal intuito dessa pesquisa. 

                                                           
1 Aproveitamos para agradecer o apoio do Sr. Anderson de Souza Martins (presidente da ACIV) e do Sr. 

Guilherme Augusto Dionísio Vivaldi (gerente de planejamento da ACIV). 
2 Salienta-se que em nenhum momento pode-se divulgar os nomes dos supermercados e estabelecimentos 

pesquisados e nem mesmo as marcas dos produtos. 



   
 
 

 Os resultados dessa primeira pesquisa realizada podem ser verificados abaixo: 

Cidade Valor da cesta 

básica de 

alimentos 

Porcentagem em 

relação ao Salário 

Mínimo Líquido 

Tempo de 

trabalho mensal 

para adquirir essa 

cesta 

Varginha-MG R$375,44 42,78% 86h34min 

 

 Os resultados permitem verificar que nesse mês o valor da cesta básica nacional 

de alimentos para o sustento de uma pessoa adulta em Varginha é de R$375,44, o que 

representa 42,78% do salário mínimo líquido. Nesse sentido, o trabalhador que recebe 

um salário mínimo precisa trabalhar 86 horas e 34 minutos por mês para adquirir essa 

cesta de alimentos para o seu sustento. 

 Para efeito de comparação e tomando por base a pesquisa da cesta básica 

nacional do DIEESE de abril de 20183 (divulgada no último dia 09 de maio), a capital 

com o maior valor da cesta básica foi o Rio de Janeiro (R$440,06) e a capital com o 

valor mais baixo foi Salvador (R$325,42).  

 O valor mensurado em Varginha está próximo da capital do nosso estado, Belo 

Horizonte, que foi de R$376,58, representando 42,91% do salário mínimo líquido. 

 Ainda em relação a essa mesma pesquisa do DIEESE, o valor da cesta básica em 

Varginha é menor em relação a 11 capitais (Rio de Janeiro, São Paulo, Porto Alegre, 

Florianópolis, Vitória, Brasília, Curitiba, Cuiabá, Fortaleza, Campo Grande e Belo 

Horizonte). Mas, está maior em relação a 9 capitais (Belém, Goiânia, Manaus, São Luiz, 

Aracaju, Natal, João Pessoa, Recife e Salvador). 

 Conforme já especificado, no próximo mês será apresentado o índice de inflação 

da cesta básica de Varginha. 

  

Varginha, 11 de maio de 2018. 

CENTRO DE EMPREENDEDORISMO, PESQUISA E INOVAÇÃO - CEPI 

CENTRO UNIVERSITÁRIO DO SUL DE MINAS – UNIS/MG. 

                                                           
3 Lembrando que ainda existem alguns ajustes metodológicos a serem feitos, mas que não comprometem 

a comparação. 


