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CESTA BÁSICA EM TRÊS PONTAS APRESENTA QUEDA EM MARÇO 

 

O valor da Cesta Básica em Três Pontas (ICB – FATEPS/UNIS) apresentou queda de -7,08% 

em março comparado com fevereiro deste ano, determinando assim o segundo mês consecutivo de 

queda no índice. A diminuição dos preços médios do tomate, batata e carne bovina contribuiu para 

esse resultado. No entanto, cabe frisar mais uma vez que muitos produtos ainda permanecem com 

preços bastante elevados para o consumidor.  

A pesquisa é realizada por meio da coleta de preços de 13 produtos que compõem a cesta 

básica nacional de alimentos nos principais supermercados da cidade, usando a metodologia que é 

adotada pelo DIEESE a nível nacional. Desde abril de 2020, quando se iniciou a pesquisa, a cesta 

básica aumentou 11,38% em Três Pontas. No acumulado deste ano de 2021 o índice apresenta 

queda de -12,17%  

Os resultados das pesquisas já realizadas estão relacionados na tabela 1: 

 

Tabela 1. Resultados das pesquisas mensais 

Mês Valor da cesta 

básica de 

alimentos 

Variação 

mensal1 

Porcentagem em 

relação ao Salário 

Mínimo Líquido 

Tempo de 

trabalho mensal 

para adquirir essa 

cesta 

Abril 2020 R$429,42 ------ 44,67% 90h 24min 

Maio 2020 R$434,18 1,11% 45,16% 91h 24min 

Junho 2020 R$432,87 -0,30% 45,03% 91h 08min 

Julho 2020 R$408,79 -5,56% 42,52% 86h 04min 

Agosto 2020 R$435,89 6,63% 45,34% 91h 46min 

Setembro 2020 R$458,89 5,28% 47,73% 96h 37min 

Outubro 2020 R$461,46 0,56% 48% 97h 09min 

Novembro 2020 R$497,94 7,91% 51,79% 104h 50min 

Dezembro 2020 R$541,69 8,79% 56,34% 114h 02min 

Janeiro 20212 R$544,57 0,53% 56,64% 114h 39min 

Fevereiro 20212 R$514,75 -5,48% 50,87% 102h 57min 

Março 2021 R$478,30 -7,08% 47,26% 95h 40min 

Fonte: Departamento de Pesquisa e FATEPS/UNIS. 

 

 A pesquisa demonstrou que neste mês de março o valor médio da cesta básica nacional de 

alimentos para o sustento de uma pessoa adulta na cidade de Três Pontas é de R$478,30. Esse valor 

corresponde a 47,26% do salário mínimo líquido. Dessa forma, um trabalhador que recebe um 

 
1 Em relação ao mês anterior. 
2 No mês de janeiro ainda se considera o valor do salário mínimo de R$1.045,00 (referência dezembro 2020). Em 

fevereiro o valor do salário mínimo considerado é de R$1.100,00. 
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salário mínimo mensal precisa trabalhar 95 horas e 40 minutos por mês para adquirir essa cesta na 

cidade de Três Pontas.  

De acordo com dados do DIEESE referentes a fevereiro de 2021 (divulgados no último dia 05 

de março) a capital com maior valor da cesta básica no Brasil é Florianópolis (R$639,81) e a capital 

com o valor mais baixo é Aracaju (R$445,90). A capital do nosso estado, Belo Horizonte, tem como 

valor da cesta básica R$573,53.  

Os valores da cesta básica neste mês de março em outras cidades também pesquisadas pelo 

Departamento de Pesquisa do Grupo Unis são: Varginha (R$462,67), Pouso Alegre (R$505,24) e São 

Lourenço (536,24). 

 Comparando os preços do mês de março de 2021 com o mês anterior, dos 13 produtos 

componentes da cesta básica pesquisada em Três Pontas, 5 apresentaram alta dos preços médios:   

 

Produtos Média da alta dos preços 

Feijão carioquinha 10,35% 

Açúcar refinado 8,03% 

Pão francês 3% 

Farinha de trigo 2,03% 

Café em pó 0,74% 

 

Com relação ao feijão carioquinha, conforme já especificado no relatório anterior, houve 

uma diminuição considerável na área plantada o que determina uma expectativa de queda na oferta 

neste ano. Além disso, a demanda encontra-se aquecida o que contribui para elevação dos preços 

médios. No que se refere ao açúcar refinado, a entressafra da cana de açúcar e o aumento das 

exportações (mais rentáveis que a venda no mercado interno) provocaram o encarecimento deste 

produto.3 

 

Oito produtos tiveram queda em seus preços médios, são eles: 

  

Produtos Média da queda dos preços 

Tomate -21,79% 

Batata -11,70% 

Carne bovina -11,54% 

Manteiga -8,02% 

Arroz -3,83% 

Banana -1,81% 

Leite integral -0,96% 

Óleo de soja -0,72% 

 

Com relação ao tomate, o mês de fevereiro representa o auge da safra de verão provocando 

assim o aumento da oferta e diminuindo os preços no varejo. No entanto, especialista afirmam que 

 
3 Informações com base no CEPEA (Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada - ESALQ-USP). 
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pode haver desaceleração da safra em março, levando a uma alta de preços no curto prazo. No caso 

da batata, a chegada do pico de colheita da “safra das águas” e a menor intensidade de chuvas nas 

principais regiões produtoras aumentaram a oferta e, juntamente com a menor demanda, provocou 

queda nos preços médios. A carne bovina apresentou essa queda em função da menor demanda 

doméstica, pois, tendo em vista o preço elevado nos últimos meses, o consumidor buscou formas 

alternativas de substituir este produto por outros semelhantes mais baratos. Porém, a alta demanda 

externa e a baixa oferta devem manter os preços deste produto elevados no médio prazo. No que tange 

à manteiga, os derivados lácteos como um todo tiveram queda em seus preços médios em função da 

menor demanda ocorrida em um contexto de diminuição da renda, o agravamento da pandemia e alto 

desemprego.4 

 

Semelhante à sondagem deste mês na cidade de Varginha, a pesquisa em Três Pontas 

demonstrou o impacto da intensificação e auge das safras, especialmente dos hortifrutigranjeiros, bem 

como as influências do comportamento da demanda nos preços médios dos produtos. O retorno do 

pagamento do auxílio emergencial, o fim das safras, a demanda externa e a continuidade de uma taxa 

de câmbio muito desvalorizada podem impactar os preços nos próximos meses. Por isso, é importante 

a pesquisa de preços por parte do consumidor. 

 

 

  

Três Pontas, 15 de março de 2021. 

 

 

DEPARTAMENTO DE PESQUISA 

FACULDADE TRÊS PONTAS – GRUPO UNIS/MG. 

 

 

Responsáveis pela pesquisa e análise: Prof. Thaylor Rodrigues Duarte 

           Prof. Pedro dos Santos Portugal Júnior 

 

 

 

 

 

 

 
4 Informações com base no CEPEA (Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada - ESALQ-USP). 


