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VALOR DA CESTA BÁSICA SE MANTÉM ESTÁVEL EM SÃO LOURENÇO  

 

 Pelo segundo mês consecutivo, o Índice da Cesta Básica de São Lourenço (ICB – 

FUSAL/UNIS) manteve-se estável. Neste mês de dezembro o valor da cesta teve uma leve queda de 

-0,46% em comparação com novembro. Desde o início da pesquisa em março deste ano o índice 

acumula alta de 11,23%. O levantamento se dá por meio da coleta dos preços de 13 produtos 

componentes da cesta básica nacional de alimentos nos principais supermercados da cidade, usando 

a metodologia adotada nacionalmente pelo DIEESE.  

Os resultados das pesquisas deste ano estão relacionados na tabela 1: 

 

Tabela 1. Resultados das pesquisas mensais em 2021 

Mês / Ano Valor da cesta 

básica de 

alimentos 

Variação 

mensal1 

Porcentagem em 

relação ao Salário 

Mínimo Líquido 

Tempo de 

trabalho mensal 

para adquirir essa 

cesta 

Março R$536,24 ------ 52,70%2 107h 15min 

Abril R$538,55 0,43% 52,93% 107h 43min 

Maio R$563,20 4,58% 55,35% 112h 38min 

Junho R$571,23 1,43% 56,14% 114h 15min 

Julho R$563,86 -1,29% 55,42% 112h 46min 

Agosto R$567,65 0,67% 55,79% 113h 32min 

Setembro R$592,91 4,45% 58,27% 118h 35min 

Outubro R$598,52 0,95% 58,82% 119h 42min 

Novembro R$599,16 0,11% 58,89% 119h 50min 

Dezembro R$596,44 -0,46% 58,62% 119h 17min 

Fonte: Departamento de Pesquisa – UNIS. 

 

 No mês de dezembro o valor médio da cesta básica nacional de alimentos para o sustento de 

uma pessoa adulta na cidade de São Lourenço é de R$596,44, correspondendo a 58,62% do 

salário mínimo líquido. Sendo assim, o trabalhador que recebe um salário mínimo mensal precisa 

trabalhar 119 horas e 17 minutos por mês para adquirir essa cesta. É notório que desde o início da 

pesquisa em março deste ano o valor da cesta básica na cidade sempre representou mais da metade 

do salário mínimo líquido, o que compromete muito o orçamento doméstico.  

  

 

 

 
1 Em relação ao mês anterior. 
2 Foi realizado um ajuste em relação ao primeiro relatório a partir de uma adaptação da metodologia do DIEESE. 
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As demais cidades já pesquisadas pelo UNIS apresentaram os seguintes valores desta mesma 

cesta de produtos no mês de dezembro: Varginha (R$526,92), Pouso Alegre (R$556,97), Cataguases 

(R$582,15). A pesquisa em Três Pontas no mês de novembro indicou o valor de R$552,76.  

 

 No período de novembro a dezembro, dos 13 produtos componentes da cesta básica 

pesquisada em São Lourenço, 2 apresentaram alta dos preços médios, são eles:  

 

Produtos Média da alta dos preços 

Feijão carioquinha 0,23% 

Leite integral 0,08% 

 

Dois produtos mantiveram os preços médios inalterados: o pão francês e a farinha de trigo. 

 

Nove produtos apresentaram queda nos preços: 

 

Produtos Média da queda dos preços 

Tomate -1,02% 

Açúcar refinado -0,97% 

Batata -0,76% 

Manteiga -0,70% 

Carne bovina -0,56% 

Café em pó -0,32% 

Óleo de soja -0,29% 

Banana -0,18% 

Arroz -0,05% 

 

As variações de preços foram muito tênues e sem grandes destaques. 
 

Mesmo com essa pequena queda no índice da cesta básica em São Lourenço, cabe destacar 

que o seu valor ainda se mantém bastante alto e representando cerca de 60% do salário mínimo 

líquido, impactando fortemente as famílias de baixa renda. O aquecimento na demanda que era 

esperado para este último trimestre de 2021 não ocorreu de maneira efetiva e isso também ajuda a 

explicar essa estabilidade no índice. Como salientado nos relatórios deste mês, os consumidores 

precisam continuar atentos às possibilidades de substituição de produtos e marcas a fim de minimizar 

o impacto dos preços dos alimentos no orçamento doméstico. 
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São Lourenço, 06 de dezembro de 2021. 

 

 

DEPARTAMENTO DE PESQUISA UNIS/MG. 

FACULDADE UNIS SÃO LOURENÇO 
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• Liliana Aparecida Lemos 

• Prof. Frederico Imbelloni Bernardes 

• Prof. Pedro dos Santos Portugal Júnior 

 


