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ÍNDICE DA CESTA BÁSICA EM VARGINHA TEM ELEVAÇÃO  

NA PRIMEIRA PESQUISA DE 2021 

 

 O valor da Cesta Básica em Varginha (ICB-UNIS), calculado pelo Departamento de Pesquisa 

do Grupo UNIS, apresentou alta de 2,65% entre os meses de dezembro de 2020 e janeiro de 2021, 

atingindo a sexta elevação consecutiva do índice. Tal elevação foi provocada principalmente pelo 

comportamento dos preços dos produtos hortifrutigranjeiros e do açúcar refinado. A pesquisa coleta 

os preços de 13 produtos que compõem a cesta básica nacional de alimentos nos principais 

supermercados da cidade seguindo a metodologia nacional do DIEESE. 

Em 12 meses, de janeiro de 2020 a janeiro de 2021, o valor da cesta básica em Varginha teve 

aumento de 24,39%. O resultado desta primeira pesquisa de 2021é relacionado na tabela 1: 

 

Tabela 1. Resultados das pesquisas mensais em 2021 

Mês Valor da cesta 

básica de 

alimentos 

Variação 

mensal1 

Porcentagem em 

relação ao Salário 

Mínimo Líquido 

Tempo de 

trabalho mensal 

para adquirir essa 

cesta 

Janeiro2 R$507,79 2,65% 52,82% 106h 54min 

Fonte: Departamento de Pesquisa – Grupo UNIS. 

 

O gráfico 1 mostra a dinâmica do ICB em Varginha entre janeiro de 2020 e janeiro de 2021. 

 

Gráfico 1. Oscilações mensais no ICB – UNIS (janeiro 2020 a janeiro 2021). 

 

Fonte: Departamento de Pesquisa - UNIS. 

 
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).  
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 A pesquisa demonstrou que neste mês de janeiro o valor médio da cesta básica nacional de 

alimentos para o sustento de uma pessoa adulta na cidade de Varginha é de R$507,79, o que 

corresponde a 52,82% do salário mínimo líquido. Dessa forma, o trabalhador que recebe um salário 

mínimo mensal precisa trabalhar 106 horas e 54 minutos no mês para adquirir essa cesta, 

considerando ainda o salário mínimo no valor de R$1.045,00, visto que somente em fevereiro o 

trabalhador receberá o novo valor de R$1.100,00 

  

Entre os meses de dezembro de 2020 e janeiro de 2021, dos 13 produtos componentes da cesta 

básica pesquisada em Varginha, 8 tiveram alta nos preços médios, são eles:  

 

Produtos Média da alta dos preços 

Tomate 28,11% 

Açúcar refinado 9,09% 

Banana 8,54% 

Batata 8,26% 

Pão francês 3,18% 

Feijão carioquinha 2,19% 

Café em pó 1,25% 

Manteiga 0,74% 

 

 A safra de verão do tomate não se intensificou da maneira que se esperava e a oferta teve uma 

diminuição. Espera-se que a intensificação da colheita diminua os preços nos próximos meses. Com 

relação ao açúcar refinado, o aquecimento das exportações e a estiagem nos meses de setembro e 

outubro diminuíram a disponibilidade interna do produto e elevaram seus preços médios. No que se 

refere à banana, a continuidade da menor oferta, especialmente do tipo prata, contribuiu para mais 

esta elevação nos preços do produto pelo segundo mês consecutivo. Já em relação à batata, havia 

expectativa de entrada mais forte da nova safra, porém o excesso de chuvas nas regiões produtoras 

atrapalhou a colheita e diminuiu a oferta deste produto elevando os seus preços médios.3 

 

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

  

Produtos Média da queda dos preços 

Leite integral -4,54% 

Carne bovina -4,05% 

Óleo de soja -3,98% 

Farinha de trigo -1,96% 

Arroz -1,71% 

 

Com relação ao leite integral, a melhoria na disponibilidade das pastagens elevou a oferta do 

produto e a perspectiva de queda na demanda contribuíram para a diminuição nos preços médios. No 

 
3 Informações do CEPEA (Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada - ESALQ-USP). 
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que se refere à carne bovina, o aumento na oferta, a demanda interna abaixo do esperado em virtude 

do menor poder de compra da população e a queda no ritmo das exportações explicam a diminuição 

dos preços. No entanto, os valores para o consumidor ainda se encontram altos em virtude das 

elevações nos meses anteriores. Já em relação ao óleo de soja, a diminuição do nível das exportações 

trouxe uma tênue melhora na disponibilidade interna do produto diminuindo os preços médios. 

Porém, como os estoques encontram-se bastante reduzidos, uma queda maior nos preços ainda deve 

demorar. Especialistas afirmam que a cotação da soja ainda deverá se manter alta em 2021 e os preços 

dos seus derivados dependerão muito do comportamento da taxa de câmbio e da demanda externa.4 

 

Os produtos hortifrutigranjeiros e o açúcar refinado foram os principais responsáveis pela 

elevação da cesta básica nesta primeira sondagem de 2021. Reforça-se a possibilidade de queda nos 

preços dos hortifrutigranjeiros com a entrada de nova safra, porém isso dependerá também do 

comportamento das questões climáticas. A diminuição nos preços da carne bovina e do óleo de soja 

trouxeram um certo alívio para o consumidor, mas os valores ainda se encontram muito altos e devem 

apresentar quedas mais consideráveis apenas no médio a longo prazo, principalmente no caso do óleo 

de soja. 

  

Varginha, 08 de janeiro de 2021. 

 

 

DEPARTAMENTO DE PESQUISA 

CENTRO UNIVERSITÁRIO DO SUL DE MINAS – UNIS/MG. 

 

 

 

 
4 Informações do CEPEA (Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada - ESALQ-USP). 


