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ÍNDICE DA CESTA BÁSICA TEM QUEDA DE 0,74% EM SÃO LOURENÇO  

NO MÊS DE JANEIRO  

 

 O Índice da Cesta Básica de São Lourenço (ICB – FUSAL/UNIS) teve uma queda de -0,74% 

no mês de janeiro de 2022 em comparação com dezembro de 2021, sendo o segundo mês consecutivo 

de diminuição no indicador. No entanto, cabe destacar que desde o início da pesquisa em março de 

2021 o índice acumula alta de 10,40%. O levantamento ocorre através 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 realizadas estão relacionados na tabela 1: 

 

Tabela 1. Resultados das pesquisas mensais 

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/2021 R$536,24 ------ 52,70% 107h 15min 

Abril/2021 R$538,55 0,43% 52,93% 107h 43min 

Maio/2021 R$563,20 4,58% 55,35% 112h 38min 

Junho/2021 R$571,23 1,43% 56,14% 114h 15min 

Julho/2021 R$563,86 -1,29% 55,42% 112h 46min 

Agosto/2021 R$567,65 0,67% 55,79% 113h 32min 

Setembro/2021 R$592,91 4,45% 58,27% 118h 35min 

Outubro/2021 R$598,52 0,95% 58,82% 119h 42min 

Novembro/2021 R$599,16 0,11% 58,89% 119h 50min 

Dezembro/2021 R$596,44 -0,46% 58,62% 119h 17min 

Janeiro/20222 R$592,01 -0,74% 58,18% 118h 24min 

Fonte: Departamento de Pesquisa – UNIS. 

 

 Nesta primeira pesquisa do ano de 2022 ficou evidenciado que o valor médio da cesta básica 

nacional de alimentos para o sustento de uma pessoa adulta na cidade de São Lourenço é de 

R$592,01, correspondendo a 58,18% do salário mínimo líquido. Sendo assim, o trabalhador que 

recebe um salário mínimo mensal precisa trabalhar 118 horas e 24 minutos por mês para adquirir 

essa cesta. É possível notar que desde o mês de setembro, quando houve uma forte alta no índice, o 

valor da cesta básica se manteve estável e em um patamar bem elevado, consumindo uma grande fatia 

do salário mínimo líquido.  

                                                           
1 Em relação ao mês anterior. 
2 Neste mês de janeiro ainda se considera o valor do salário mínimo de R$1.100,00 (referência dezembro 2021). 
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As demais cidades já pesquisadas pelo UNIS apresentaram os seguintes valores desta mesma 

cesta de produtos no mês de janeiro: Varginha (R$572,69), Pouso Alegre (R$579,40) e Cataguases 

(R$603,98).  

Os resultados de dezembro divulgados pelo DIEESE no último dia 07 de janeiro 

demonstraram que a capital com o maior valor da cesta básica no Brasil é Florianópolis (R$689,56) 

e com menor valor Aracaju (R$478,05). Belo Horizonte tem como valor dessa mesma cesta de 

produtos R$605,16 

 

 No período de dezembro de 2021 a janeiro de 2022, dos 13 produtos componentes da cesta 

básica pesquisada em São Lourenço, 8 apresentaram alta dos preços médios, são eles:  

 

Produtos Média da alta dos preços 

Batata 3,85% 

Leite integral 0,54% 

Manteiga 0,41% 

Feijão carioquinha 0,30% 

Óleo de soja 0,20% 

Açúcar refinado 0,15% 

Arroz 0,12% 

Café em pó 0,09% 

 

O destaque de aumento ficou por conta da batata, cuja finalização da colheita e a chegada da 

entressafra provocaram diminuição na disponibilidade do produto e elevação nos seus preços 

médios.3 

 

Um produto manteve o preço médio inalterado: o pão francês. 

 

Quatro produtos apresentaram queda nos preços: 

 

Produtos Média da queda dos preços 

Banana -4,97% 

Carne bovina -1,54% 

Tomate -0,85% 

Farinha de trigo -0,35% 

 

No caso da banana, a queda na demanda pode ser uma explicação para a diminuição nos 

preços médios, visto que este produto se encontra em período de entressafra.  

 

                                                           
3 Informações do CEPEA (Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada - ESALQ-USP). 
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Como já salientado, desde o mês de setembro o valor da cesta básica em São Lourenço se 

estabilizou em um patamar bem alto e mesmo as diminuições ocorridas em alguns meses não 

trouxeram alívio para o trabalhador assalariado. A continuidade da entressafra dos hortifrutigranjeiros 

pode trazer novos aumentos no índice no curto prazo a depender do comportamento da oferta dos 

demais produtos, visto que a demanda dos consumidores continua desaquecida. Reforçamos mais 

uma vez a importância dos consumidores estarem atentos às possibilidades de substituição de 

produtos e marcas visando minimizar o impacto dos preços dos alimentos no orçamento doméstico. 

 

 

 

 

São Lourenço, 11 de janeiro de 2022. 

 

 

DEPARTAMENTO DE PESQUISA UNIS/MG. 

FACULDADE UNIS SÃO LOURENÇO 
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