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ÍNDICE DA CESTA BÁSICA EM VARGINHA  

SOBE PELO TERCEIRO MÊS CONSECUTIVO 

 

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

do Grupo UNIS, apresentou alta de 1,56% entre os meses de setembro e outubro, sendo o terceiro 

mês consecutivo de elevação. Mais uma vez o óleo de soja e o arroz figuraram entre os produtos com 

maior elevação de preços, porém em um nível menor que no mês anterior. 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 outubro de 2019 a outubro de 2020, o valor da cesta básica em Varginha 

teve um aumento de 23,15%. No acumulado deste ano de 2020 há uma elevação de 5,58%. Os 

resultados das pesquisas de 2020 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 

Janeiro2 R$408,23 -0,34% 44,46% 89h59min 

Fevereiro3 R$404,86 -0,83% 42,36% 85h44min 

Março3 R$403,95 -0,23% 42,02% 85h03min 

Abril R$412,27 2,06% 42,88% 86h48min 

Maio R$422,52 2,49% 43,95% 88h57min 

Junho R$417,07 -1,29% 43,38% 87h48min 

Julho R$395,53 -5,17% 41,14% 83h16min 

Agosto R$405,24 2,46% 42,15% 85h19min 

Setembro R$424,38 4,72% 44,14% 89h21min 

Outubro R$430,99 1,56% 44,83% 90h44min 

Fonte: Departamento de Pesquisa – Grupo UNIS. 

 

O gráfico 1 mostra a dinâmica do ICB em Varginha entre os meses de outubro de 2019 a 

outubro de 2020. 

 

 

 

 

 

 
1 Em relação ao mês anterior. 
2 No mês de janeiro ainda se considerou o valor do salário mínimo de R$998,00 (referência dezembro 2019).  
3 Para fevereiro o valor do salário mínimo considerado foi de R$1.039,00 e para março o valor é de R$1.045,00. 
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Gráfico 1. Oscilações mensais no ICB – UNIS (outubro 2019 a outubro 2020). 

 

Fonte: Departamento de Pesquisa - UNIS. 

  

A pesquisa verificou que neste mês de outubro o valor médio da cesta básica nacional de 

alimentos para o sustento de uma pessoa adulta na cidade de Varginha é de R$430,99, o que 

corresponde a 44,83% do salário mínimo líquido. Dessa forma, o trabalhador que recebe um salário 

mínimo mensal precisa trabalhar 90 horas e 44 minutos no mês para adquirir essa cesta.  

  

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

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

 

Produtos Média da alta dos preços 

Banana 24,53% 

Óleo de soja 17,92% 

Arroz 12,20% 

Feijão carioquinha 9,50% 

Café em pó 3,49% 

Manteiga 2,21% 

Carne bovina 1,07% 

Leite integral 0,11% 

 

 Com relação à banana, o encerramento do pico de colheita do tipo prata e a entressafra do 

tipo nanica diminuíram a oferta do produto ajudando a explicar a alta expressiva dos preços médios. 

No que tange ao óleo de soja, a forte demanda interna e externa, esta em função da taxa de câmbio 

desvalorizada, bem como a baixa disponibilidade do produto no mercado, explicam essa elevação 

nos preços médios pelo quarto mês consecutivo. Especialistas afirmam que uma queda mais efetiva 
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dos preços deste produto deve demorar, pois a próxima safra começará somente no início de 2021. O 

arroz foi outro item que mais uma vez apresentou grande elevação nos preços, os principais motivos 

são a baixa disponibilidade interna do produto, o recuo na oferta por parte dos produtores e a demanda 

elevada dos grandes compradores. A ação do governo federal de isentar o imposto de importação para 

o arroz oriundo de outros países ainda não surtiu o efeito desejado de elevar a oferta e estabilizar os 

preços. Já, o feijão carioquinha está com a safra de inverno chegando ao fim, o que provoca uma 

queda na oferta do produto e influencia nos seus preços médios. 

 

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

  

Produtos Média da queda dos preços 

Batata -20,60% 

Farinha de trigo -7,56% 

Pão francês -3,83% 

Tomate -3,64% 

Açúcar refinado -2,22% 

 

No que se refere à batata, conforme informado no relatório do ICB de setembro, a 

intensificação da colheita da safra de inverno elevou a oferta e contribuiu para a queda nos preços 

médios. Já em relação à farinha de trigo e ao pão francês, o avanço da colheita de trigo nas 

principais regiões produtoras elevou a sua oferta e provocou a diminuição nos preços dos seus 

principais derivados. 

 

É perceptível que continuamos com variações bem atípicas nos preços de alguns produtos 

devido a movimentos fortes de oferta e demanda, especialmente externa em virtude da taxa de câmbio 

desvalorizada que incentiva as exportações. Como indicado no relatório do Índice da Cesta Básica 

em setembro, para alguns produtos era esperada uma queda neste mês de outubro, caso da batata e do 

tomate. No entanto, o arroz e o óleo de soja ainda continuaram com elevações nos preços médios. É 

provável que estes produtos ainda passem primeiramente por uma estabilização dos preços, para 

depois apresentarem quedas mais consideráveis. 

  

Varginha, 02 de outubro de 2020. 

 

 

DEPARTAMENTO DE PESQUISA 

CENTRO UNIVERSITÁRIO DO SUL DE MINAS – UNIS/MG. 

 


