
 PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GESTÃO  
E DESENVOLVIMENTO REGIONAL - PPGDR 

 

PREÇO DA CESTA BÁSICA EM TRÊS PONTAS TEM ELEVAÇÃO  

PELO SEGUNDO MÊS CONSECUTIVO  

 

O Índice da Cesta Básica de Três Pontas ICB – FATEPS/UNIS teve elevação de 5,28% entre 

os meses de agosto e setembro, foi o segundo mês consecutivo de aumento no indicador.  

A pesquisa coleta os preços de 13 produtos que compõem a cesta básica nacional de alimentos 

nos principais supermercados da cidade, tendo como base a metodologia adotada pelo DIEESE a 

nível nacional. No acumulado deste ano de 2020 há uma elevação de 6,86%.  

Os resultados da pesquisa deste ano estão relacionados na tabela 1: 

 

Tabela 1. Resultados das pesquisas mensais em 2020 

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

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

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

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

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

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

Fonte: Departamento de Pesquisa – UNIS. 

 

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

alimentos para o sustento de uma pessoa adulta na cidade de Três Pontas é de R$458,89 sendo o 

maior valor da cesta desde o início da pesquisa em abril deste ano. Esse valor corresponde a 47,73% 

do salário mínimo líquido. Dessa forma, o trabalhador que recebe um salário mínimo mensal precisa 

trabalhar 96 horas e 37 minutos por mês para adquirir essa cesta.  

De acordo com dados do DIEESE referentes a agosto de 2020 (divulgados em 04 de setembro) 

a capital com maior valor da cesta básica é São Paulo (R$539,95) e a capital com o valor mais baixo 

é Aracaju (R$398,47). A capital do nosso estado, Belo Horizonte, tem como valor da cesta básica 

R$478,07. O valor da cesta básica neste mês de setembro em Varginha, também calculado pelo 

Departamento de Pesquisa do Grupo Unis, é de R$424,38. 

 Entre os meses de agosto e setembro de 2020, dos 13 produtos componentes da cesta básica 

pesquisada em Três Pontas, 12 apresentaram alta dos preços médios, são eles:  

 

 

 

 

 
1 Em relação ao mês anterior. 
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Produtos Média da alta dos preços 

Banana 25,97% 

Arroz 22,55% 

Óleo de soja 17,41% 

Manteiga 15,94% 

Feijão carioquinha 12,67% 

Farinha de trigo 8,86% 

Leite integral 8,01% 

Tomate 3,32% 

Café em pó 2,04% 

Pão francês 1,59% 

Carne bovina 0,53% 

Açúcar 0,38% 

 

A elevação dos preços médios da banana ocorre especialmente no tipo prata, pois, com o fim 

da safra em algumas regiões produtoras, a oferta se tornou mais limitada e junta-se a isso o aumento 

na procura pela fruta. Com relação ao arroz a queda na produção e o grande aumento das exportações 

provocaram uma menor disponibilidade interna do produto e causou uma considerável elevação nos 

seus preços médios no varejo em todo o país. No que tange ao óleo de soja, o aumento da demanda 

da soja para outros fins, como a produção de biodiesel, e o crescimento nas exportações determinaram 

a queda na disponibilidade do produto e encareceu muito os seus derivados. A manteiga também 

apresentou elevação nos preços médios, o que pode ser explicado pelos recentes aumentos no preço 

do leite, devido à menor oferta, o que impactou em toda a cadeia de derivados lácteos. Por fim, um 

fato interessante que ocorreu em Três Pontas foi a elevação dos preços médios do feijão carioquinha 

tendo em vista que neste mês em quase todas as localidades pesquisadas pelo DIEESE e em Varginha 

houve queda no preço deste produto. Supõe-se que tenha ocorrido um aumento mais recente da 

demanda pelo feijão no local acima da capacidade de abastecimento pela terceira safra, o que pode 

ser uma explicação para essa elevação nos preços.   

 

Apenas um produto teve queda em seus preços médios, são eles: 

  

Produtos Média da queda dos preços 

Batata -4,56% 

 

Com relação à batata, a retomada da colheita da safra de inverno aumentou a oferta do 

produto e contribuiu para a queda nos seus preços médios.  

 

Foi possível perceber nesta pesquisa um comportamento atípico nos preços alimentícios em 

geral, fato que ocorreu também em quase todo o Brasil e também na pesquisa em Varginha. Grandes 

variações na oferta e na demanda causaram impactos que foram sentidos pelos consumidores e 

obrigou o governo a tomar providências para tentar minimizar esses efeitos. No entanto, produtos 
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como arroz, óleo de soja, leite e seus derivados ainda devem passar por uma estabilização dos preços, 

para só depois apresentarem quedas mais consideráveis, a não ser que movimentos mais fortes de 

contenção da demanda ou de incentivo à oferta interna destes produtos impactem mais rapidamente 

nestes preços. 

 

Três Pontas, 15 de setembro de 2020. 

 

DEPARTAMENTO DE PESQUISA 

FACULDADE TRÊS PONTAS – GRUPO UNIS/MG. 

 


