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NESTE MÊS DE MAIO VALOR DA CESTA BÁSICA TEM QUEDA  

EM CATAGUASES 

 

 Depois de dois meses de altas consideráveis, o Índice da Cesta Básica de 

Cataguases (ICB-FIC/UNIS), calculado pelo Departamento de Pesquisa do Grupo UNIS, 

apresentou queda de – 5,25% em maio comparado com o mês de abril. A diminuição 

nos preços do tomate e banana, bem como a estabilidade nos valores da carne bovina, 

açúcar refinado e arroz explicam esse resultado.  Porém, desde o início da pesquisa em 

outubro de 2021, a cesta já subiu 8,12% na cidade. 

A pesquisa é realizada através da coleta dos preços de 13 produtos que compõem 

a cesta básica nacional de alimentos nos principais supermercados de Cataguases, usando 

uma adaptação da metodologia aplicada nacionalmente pelo DIEESE. 

 A tabela 1 a seguir apresenta todos resultados já apurados desde o início da 

pesquisa. 

 

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 

Outubro/2021 R$588,78 - 57,87% 117h 45min 

Novembro/2021 R$595,64 1,17% 58,54% 119h 08min 

Dezembro/2021 R$582,15 -2,27% 57,21% 116h 26min 

Janeiro/20222 R$603,98 3,75% 59,36% 120h 48min 

Fevereiro/20222 R$603,08 -0,15% 53,79% 109h 28min 

Março/2022 R$632,47 4,87% 56,42% 114h 48min 

Abril/2022 R$671,83 6,22% 59,93% 121h 57min 

Maio/2022 R$636,58 -5,25% 56,78% 115h 33min 

Fonte: Faculdades Integradas de Cataguases e Departamento de Pesquisa – UNIS. 

 

 Em maio o valor da cesta básica nacional de alimentos para o sustento de uma 

pessoa adulta na cidade de Cataguases é de R$636,58. Isso corresponde a 56,78% do 

                                                           
1 Em relação ao mês anterior. 
2 No mês de janeiro o valor do salário mínimo era de R$1.100,00. A partir de fevereiro o valor é R$1.212,00 
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salário mínimo líquido. Um trabalhador que recebe o salário mínimo precisa trabalhar 

115 horas e 33 minutos por mês para adquirir essa cesta de alimentos para o seu sustento. 

  

Nas demais cidades já pesquisadas pelo UNIS os resultados deste mês de maio 

são os seguintes: Varginha (R$601,18) e Pouso Alegre (R$645,95). Em abril, o valor 

desta mesma cesta em Três Pontas foi de R$633,90. 

 

Dados divulgados pelo DIEESE demonstram que no mês de abril o maior valor 

da cesta básica no Brasil era na cidade de São Paulo (R$803,99) e o menor valor em 

Aracaju (R$551,47). Em Belo Horizonte essa mesma cesta custava R$693,41. 

 

 Entre os meses de abril e maio, foi possível verificar que, dos 13 produtos 

componentes da cesta básica pesquisados em Cataguases, 8 tiveram alta nos preços 

médios conforme especificado abaixo:  

 

Produtos Média da alta dos preços 

Batata 14,67% 

Leite integral 7,74% 

Óleo de soja 6,33% 

Café em pó 5,03% 

Farinha de trigo 2,50% 

Feijão carioquinha 2,44% 

Manteiga 2,33% 

Arroz 1,11% 

 

A batata apresentou essa elevação em virtude da finalização da safra anterior e a 

diminuição na colheita em importantes regiões produtoras do país, o que provocou queda 

na oferta do produto. No que se refere ao leite integral, a continuidade da menor oferta 

no campo, os altos custos de produção e a disputa entre indústrias de laticínios pela 

matéria-prima explicam essa nova alta nos preços médios. Em relação ao óleo de soja, a 

demanda interna pela soja e a recente desvalorização na taxa de câmbio foram 

determinantes para essa nova alta nos preços dos seus derivados.3 

 

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

 

 

                                                           
3 Informações do CEPEA (Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada - ESALQ-USP). 
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Produtos Média da queda dos preços 

Tomate -25,21% 

Banana -25,20% 

Pão francês -6,87% 

Carne bovina -1,96% 

Açúcar refinado -1,08% 

 

Após as fortes altas ocorridas recentemente, o tomate apresentou queda 

considerável nos preços neste mês. Isso ocorreu em função do início da colheita da safra 

de inverno que provocou aumento na oferta e também devido à demanda ainda estar 

enfraquecida. Já a banana também apresentou queda nos preços em razão da recuperação 

da produção em algumas regiões e pela diminuição da demanda.3  

  

O resultado deste mês de maio em Cataguases está muito semelhante a outras 

cidades já pesquisadas pelo UNIS, ou seja, queda no valor da cesta básica após fortes 

altas desde o início deste ano. No entanto, deve-se considerar que essa diminuição está 

longe de compensar os impactos das altas já ocorridas. O comportamento dos preços está 

sendo influenciado diretamente por fatores como a dinâmica da oferta e das safras, a taxa 

de câmbio e o conflito na Ucrânia. É necessário salientar que a demanda está bastante 

enfraquecida devido à inflação ocorrida nos meses anteriores e isso pode ser um fator de 

explicação para o aumento mais tênue de alguns produtos e a estabilidade nos preços de 

outros, mesmo com os seus custos de produção mais altos. Conforme destacamos em 

todos relatórios divulgados neste mês, ainda é cedo para se afirmar que a previsão do 

Banco Central, de que o pico da inflação ocorreria em abril, se concretizou. É preciso 

aguardar os próximos meses para verificar se os preços irão realmente se estabilizar e cair 

de forma mais consistente.   

 

Cataguases, 07 de maio de 2022. 

 

FACULDADES INTEGRADAS DE CATAGUASES - FIC 

DEPARTAMENTO DE PESQUISA – UNIS/MG. 
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