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ÍNDICE DA CESTA BÁSICA DE VARGINHA TEM MAIOR ALTA EM 2020 

 

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

do Grupo UNIS, apresentou alta de 12,69% entre os meses de outubro e novembro deste ano. Foi a 

maior elevação do índice no ano de 2020 e a segunda maior desde o início da pesquisa em junho de 

2018. As consideráveis elevações de preços em itens como tomate, batata e óleo de soja contribuíram 

muito para esse aumento. 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 novembro de 2019 a novembro de 2020, o valor da cesta básica em Varginha 

teve aumento de 35,91%. No acumulado deste ano de 2020 há uma elevação de 18,98%. 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 

Novembro R$485,69 12,69% 50,52% 102h15min 

Fonte: Departamento de Pesquisa – Grupo UNIS. 

 

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

novembro 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 (novembro 2019 a novembro 2020). 

 

Fonte: Departamento de Pesquisa - UNIS. 

  

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

alimentos para o sustento de uma pessoa adulta na cidade de Varginha é de R$485,69, o que 

corresponde a 50,52% do salário mínimo líquido. Dessa forma, o trabalhador que recebe um salário 

mínimo mensal precisa trabalhar 102 horas e 15 minutos no mês para adquirir essa cesta.  

  

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

pesquisada em Varginha, 9 tiveram alta nos preços médios, são eles:  

 

Produtos Média da alta dos preços 

Tomate 115,22% 

Batata 93,32% 

Óleo de soja 16,34% 

Farinha de trigo 7,56% 

Café em pó 5,33% 

Carne bovina 4,52% 

Pão francês 3,41% 

Arroz 2,84% 

Manteiga 0,55% 

 

 No que se refere ao tomate, a forte desaceleração no processo de maturação e na safra 

diminuíram consideravelmente a oferta do produto e provocou essa grande elevação nos preços 

médios. Com relação à batata, as recentes chuvas ocorridas nas principais regiões produtoras 

diminuíram a disponibilidade do produto e elevou os preços no varejo. O óleo de soja mais uma vez 
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figura-se entre os produtos com maior aumento nos preços, isso ocorre devido à continuidade da forte 

demanda interna e externa, da baixa disponibilidade interna e do câmbio desvalorizado. As incertezas 

sobre a próxima safra e o aumento das vendas futuras também impactam e podem dificultar a queda 

dos preços médios no curto prazo. No que tange à farinha de trigo, a diminuição na oferta, a elevação 

da demanda e, principalmente, o dólar muito valorizado explicam a elevação da cotação do trigo e 

por consequência o aumento nos preços dos seus derivados. Cabe destacar ainda a elevação dos 

preços da carne bovina e do arroz, este último apresentou uma taxa menor que nos meses anteriores, 

porém encontra-se com preços bem elevados e impactando muito o índice da cesta básica. 

 

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

  

Produtos Média da queda dos preços 

Leite integral -11,71% 

Banana -8,01% 

Feijão carioquinha -3,78% 

Açúcar refinado -1,91% 

 

Com relação ao leite integral, a maior disponibilidade do produto, comum nessa época do 

ano, determinou um aumento na oferta e, como a demanda encontra-se estabilizada, o preço médio 

apresentou queda. No que se refere à banana, a elevação da colheita do tipo prata aumentou a oferta 

desta variedade compensando a alta ocorrida no preço da variedade nanica e provocando queda nos 

preços médios.  

 

O alto índice da cesta básica em Varginha neste mês foi provocado essencialmente pela alta 

volatilidade nos preços do tomate e da batata, bem como pela continuidade do aumento nos preços 

do óleo de soja, carne bovina e arroz. Espera-se que na próxima sondagem ocorra uma queda nos 

preços dos hortifrutigranjeiros (tomate e batata), desde que grandes alterações climáticas não 

atrapalhem a produção. No entanto, produtos como óleo de soja, arroz e carne bovina ainda devem 

permanecer em níveis elevados em virtude da baixa disponibilidade interna, aumento das exportações 

e elevação na demanda. Especialistas afirmam que somente no início de 2021 esses produtos podem 

apresentar queda mais considerável nos preços, principalmente com o início das próximas safras, 

especialmente da soja. 

  

Varginha, 06 de novembro de 2020. 

 

 

DEPARTAMENTO DE PESQUISA 

CENTRO UNIVERSITÁRIO DO SUL DE MINAS – UNIS/MG. 

 

 


