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VALOR DA CESTA BÁSICA APRESENTA 4ª ALTA CONSECUTIVA  

EM TRÊS PONTAS  

 

O Índice da Cesta Básica de Três Pontas (ICB – FATEPS/UNIS) apresentou elevação de 

0,47% em março comparado com fevereiro. Essa é a quarta alta consecutiva do índice, que só não 

foi maior devido à forte queda nos preços da banana e da batata, bem como a estabilidade nos valores 

da carne bovina e do feijão carioquinha. As maiores altas foram do óleo de soja, leite integral, açúcar 

refinado e farinha de trigo. Considerando 12 meses, de março de 2021 a março de 2022, a cesta 

básica em Três Pontas acumula alta de 29,37%. 

A pesquisa ocorre através da coleta dos preços de 13 produtos que compõem a cesta básica 

nacional de alimentos nos principais supermercados da cidade, usando a metodologia adotada pelo 

DIEESE nas principais capitais brasileiras. Os resultados das pesquisas de 2022 estão relacionados 

na tabela 1 a seguir. 

 

Tabela 1. Resultados das pesquisas em 2022 

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$605,72 9,58% 59,53% 121h 09min 

Fevereiro2 R$615,91 1,68% 54,94% 111h 48min 

Março R$618,79 0,47% 55,20% 112h 19min 

Fonte: Departamento de Pesquisa e FATEPS/UNIS. 

 

O gráfico 1 mostra a dinâmica do ICB de Três Pontas entre março de 2021 e março de 2022. 

Gráfico 1. Oscilações mensais no ICB – FATEPS/UNIS (março 2021 a março 2022). 

 
Fonte: Departamento de Pesquisa e FATEPS/UNIS. 

                                                           
1 Em relação ao mês anterior. 
2 No mês de janeiro se considera o valor do salário mínimo de R$1.100,00. Em fevereiro é de $1.212,00. 
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Nesta pesquisa evidenciou-se que o valor médio da cesta básica nacional de alimentos para o 

sustento de uma pessoa adulta na cidade de Três Pontas no mês de março foi de R$618,79. Isso 

corresponde a 55,20% do salário mínimo líquido. Sendo assim, um trabalhador que recebe um 

salário mínimo mensal precisa trabalhar 112 horas e 19 minutos por mês para adquirir essa cesta em 

Três Pontas.  

 

Nas demais cidades pesquisadas pelo UNIS os valores desta mesma cesta de produtos no mês 

de março foram os seguintes: Varginha (R$594,09), Pouso Alegre (R$616,51), Cataguases (632,47) 

e São Lourenço (R$650,02). 

 

Os resultados de fevereiro divulgados pelo DIEESE no último dia 09 de março demonstraram 

que a capital com o maior valor da cesta básica no Brasil é São Paulo (R$715,65) e com menor valor 

Aracaju (R$516,82). Belo Horizonte tem como valor médio dessa mesma cesta de produtos 

R$642,01.  

 

Entre os meses de fevereiro e março de 2022, dos 13 produtos componentes da cesta básica 

pesquisada em Três Pontas, 10 apresentaram alta dos preços médios, são eles:   

 

Produtos Média da alta dos preços 

Óleo de soja 17,96% 

Leite integral 16,21% 

Açúcar refinado 12,05% 

Farinha de trigo 9,46% 

Pão francês 6,16% 

Arroz 5,05% 

Tomate 4,03% 

Café em pó 3,14% 

Manteiga 2,12% 

Feijão carioquinha 0,62% 

 

Com relação ao óleo de soja, a forte demanda interna e o aumento da procura externa, aliado 

a incertezas quanto à produção na Argentina, provocaram forte elevação na cotação da soja e nos 

preços médios dos seus derivados. No que se refere ao leite integral, a diminuição na oferta e a forte 

elevação nos custos de produção e de alimentação do gado foram os principais responsáveis por essa 

alta nos preços. Quanto ao açúcar refinado, conforme previsto no relatório anterior, o período da 

entressafra provocou queda na oferta. No entanto, espera-se que a partir de meados de abril se iniciará 

a moagem da safra 2022/23 aumentando a oferta e possibilitando uma queda nos preços. Em relação 
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à farinha de trigo, a forte alta nos preços está sendo ocasionada pelas incertezas quanto à oferta 

mundial de trigo, bastante impactada pelo conflito entre Rússia e Ucrânia.3 

 

Três produtos tiveram queda em seus preços médios: 

  

Produtos Média da queda dos preços 

Banana -21,11% 

Batata -14,10% 

Carne bovina -0,85% 

 

Pelo segundo mês consecutivo a banana foi o produto com maior queda de preços em Três 

Pontas. Isso ocorreu em virtude do aumento da produção e o recuo na demanda, sendo este reflexo 

do menor poder de compra da população. No que tange à batata, a diminuição das chuvas nas 

principais regiões produtoras permitiu a intensificação da colheita e aumento na oferta, contribuindo 

para a queda nos preços médios.4  

 

A dinâmica dos preços dos itens da cesta básica em Três Pontas no mês de março foi 

impactada, principalmente, pelo comportamento da oferta dos produtos. No entanto, deve-se 

considerar outros fatores como as incertezas em relação aos impactos do conflito na Ucrânia, bem 

como a demanda externa. Como já especificado anteriormente, a queda nos preços da banana e da 

batata, juntamente com a estabilidade da carne bovina e do feijão carioquinha, contribuíram para que 

a elevação não fosse ainda mais alta. Porém, deve-se destacar que o valor da cesta básica em Três 

Pontas está muito alto e qualquer elevação, por menor que seja, reforça o impacto no orçamento das 

famílias, especialmente as de baixa renda. Como destacado no relatório de fevereiro, o 

comportamento futuro das safras, as exportações e o impacto que o conflito na Ucrânia pode trazer 

para a produção de alimentos serão os fatores mais importantes para a dinâmica dos preços no curto 

prazo. 

 

 

Três Pontas, 28 de março de 2022. 

 

DEPARTAMENTO DE PESQUISA 

 

FACULDADE TRÊS PONTAS – GRUPO UNIS/MG. 

 

Responsáveis pela pesquisa e análise: Prof. Thaylor Rodrigues Duarte 

           Prof. Pedro dos Santos Portugal Júnior 

                                                           
3 Algumas informações com base no CEPEA (Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada - ESALQ-USP). 
4 Informações do CEPEA (Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada - ESALQ-USP). 


