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ÍNDICE DA CESTA BÁSICA SOBE 2,22% EM JUNHO 

NA CIDADE DE CATAGUASES 

 

 O Índice da Cesta Básica de Cataguases (ICB-FIC/UNIS), calculado pelo 

Departamento de Pesquisa do Grupo UNIS, voltou a ter alta no início de junho comparado 

com maio. O valor da cesta subiu 2,22% impactado principalmente por produtos como 

feijão carioquinha, pão francês, banana e carne bovina. Considerando desde o início da 

pesquisa em outubro de 2021, a cesta de produtos já subiu 10,52% na cidade. 

A pesquisa ocorre por meio do levantamento dos preços de 13 produtos que 

compõem a cesta básica nacional de alimentos nos principais supermercados de 

Cataguases, usando uma adaptação da metodologia utilizada 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 

Junho/2022 R$650,70 2,22% 58,04% 118h 07min 

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

 

 Neste mês de junho, o valor da cesta básica nacional de alimentos para o sustento 

de uma pessoa adulta na cidade de Cataguases é de R$650,70. Isso corresponde a 

                                                           
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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58,04% do salário mínimo líquido. Um trabalhador que recebe o salário mínimo precisa 

trabalhar 118 horas e 07 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 junho 

foram os seguintes: Varginha (R$618,45) e Pouso Alegre (R$647,87). 

 

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

componentes da cesta básica pesquisados em Cataguases, 7 tiveram alta nos preços 

médios conforme especificado abaixo:  

 

Produtos Média da alta dos preços 

Feijão carioquinha 10,13% 

Pão francês 7,37% 

Banana 7,16% 

Carne bovina 3,96% 

Manteiga 3,40% 

Farinha de trigo 2,30% 

Tomate 1,80% 

 

O feijão carioquinha apresentou essa elevação devido à continuidade da baixa 

oferta e também pelo aumento da demanda, fato comum nesta época do ano. Espera-se 

que a intensificação da colheita da segunda safra do feijão possa trazer uma queda nos 

preços no curto prazo. A alta ocorrida no pão francês se deve às recentes altas ocorridas 

na farinha de trigo, que impactou fortemente todos os seus derivados. Com relação à 

banana, os preços médios voltaram a subir após a forte queda ocorrida no mês anterior, 

porém, acredita-se que a continuidade da colheita reverta essa alta no curto prazo.3 

 

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

 

Produtos Média da queda dos preços 

Batata -13,35% 

Café em pó -5,27% 

Arroz -4,90% 

Leite integral -2,73% 

Óleo de soja -1,71% 

                                                           
3 Informações do CEPEA (Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada - ESALQ-USP). 
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Açúcar refinado -0,46% 

 

Com relação à batata, a continuidade da safra das secas provocou elevação na 

oferta, contribuindo diretamente para a queda nos seus preços médios. No que se refere 

ao café em pó, o início da colheita e a não ocorrência de fortes geadas nas principais 

regiões produtoras do país vem provocando queda nas cotações do café e influenciando 

o preço dos seus derivados. No entanto, cabe destacar que os valores deste produto ainda 

se encontram em patamares bem elevados.3  

  

A atual pesquisa vem confirmar que o comportamento dos preços dos produtos da 

cesta básica continua sendo mais influenciado pela dinâmica das safras e da produção. A 

recente queda na taxa de câmbio ainda não trouxe impactos diretos para a diminuição dos 

preços, visto que a demanda externa ainda está bem aquecida. Cabe salientar que a alta 

acumulada entre outubro (início da pesquisa) e junho já ultrapassa a correção do salário 

mínimo ocorrida no início deste ano. Tal fato reforça os impactos da inflação no 

orçamento das famílias assalariadas. Nos próximos meses, o comportamento das safras 

atuais, a demanda externa e interna, juntamente com as variações do câmbio, serão 

determinantes para o desempenho dos preços. 

 

 

Cataguases, 06 de junho de 2022. 
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