
   
 
 

INFLAÇÃO DA CESTA BÁSICA EM VARGINHA FICA EM 7,26% ENTRE 

MAIO E JUNHO 

 

 Nesse mês em que realizamos a segunda coleta de preços dos itens da cesta 

básica em Varginha, foi possível determinar o índice de inflação dessa cesta que ficou 

em 7,26% entre os meses de maio e junho. A primeira coleta de preços ocorreu no dia 

11/05 e a segunda no dia 08/06, adotando assim o padrão de coleta na segunda sexta-

feira de cada mês ou o mais próximo desse dia.  

 Antes de apresentarmos os resultados, é importante uma ressalva na pesquisa 

divulgada em maio. Como foi a primeira coleta de preços e levantamento dos dados 

para o teste da metodologia, verificou-se a necessidade de ajustar o quantitativo de um 

dos produtos (arroz) para que ficasse no mesmo padrão do DIEESE. Tal ajuste 

provocou uma mudança no valor da cesta básica de maio que passou a ser de 

R$351,61.1 Tal ajuste foi de suma importância para que a continuidade da pesquisa seja 

o mais próxima possível do modelo adotado pelo DIEESE, permitindo assim uma 

melhor comparação com os dados nacionais.  

 Os resultados das pesquisas realizadas podem ser verificados no quadro a seguir: 

Cidade: 

Varginha-MG 

Valor da cesta 

básica de 

alimentos 

Variação 

mensal2 

Porcentagem 

em relação ao 

Salário Mínimo 

Líquido 

Tempo de 

trabalho 

mensal para 

adquirir essa 

cesta 

Maio 2018 R$351,61 -------- 40,06% 81h05min 

Junho 2018 R$377,12 7,26% 42,97% 86h58min 

 

 Os resultados permitem verificar que nesse mês de junho o valor da cesta básica 

nacional de alimentos para o sustento de uma pessoa adulta em Varginha é de 

R$377,12, o que representa 42,97% do salário mínimo líquido. Nesse sentido, o 

trabalhador que recebe um salário mínimo precisa trabalhar 86 horas e 58 minutos por 

mês para adquirir essa cesta de alimentos para o seu sustento. 

                                                           
1 O primeiro valor divulgado sem esse ajuste quantitativo do arroz foi de R$375,44. Salienta-se que as 

duas pesquisas (maio e junho) já estão agora com esse ajuste quantitativo, permitindo assim a comparação 

dos resultados. 
2 Em relação ao mês anterior. 



   
 
 

 Para efeito de comparação e tomando por base a pesquisa da cesta básica 

nacional do DIEESE de maio de 2018 (divulgada no último dia 07 de junho), a capital 

com o maior valor da cesta básica foi o Rio de Janeiro (R$446,03) e a capital com o 

valor mais baixo foi Salvador (R$327,56). O valor mensurado em Varginha está 

próximo da capital do nosso estado, Belo Horizonte, que foi de R$375,11. 

 Dos 13 produtos componentes da cesta básica pesquisada, 9 apresentaram alta de 

preços, merecendo destaque o aumento médio da batata (39,86%), banana (25,30%), 

leite integral (18%), arroz (8,56%) e carne bovina (7,93%). Esses aumentos apresentam 

semelhanças com o que foi constatado na pesquisa nacional do DIEESE (por exemplo, a 

batata teve aumento em todas as 20 capitais pesquisadas) e foram provocados em 

função da entressafra de alguns desses produtos e, especialmente, em função da greve 

dos caminhoneiros que provocou desabastecimento de muitos deles. 

 Apenas 3 produtos apresentaram queda de seus preços médios: feijão 

carioquinha (-4,44%), manteiga (-2,65%) e tomate (-0,04%). A farinha de trigo foi o 

único produto cujo preço médio se manteve.  

 Continuaremos nos próximos meses a busca pela melhoria e ampliação da 

pesquisa, tornando-a cada vez mais próxima da metodologia padrão do DIEESE e 

servindo de base para compreensão da dinâmica econômica de Varginha. 

 

Varginha, 08 de junho de 2018. 
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