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VALOR DA CESTA BÁSICA APRESENTA QUEDA EM JULHO  

NA CIDADE DE VARGINHA 

 

 Neste início do mês de julho, o Índice da Cesta Básica de Varginha (ICB-UNIS), calculado 

pelo Departamento de Pesquisa do Grupo UNIS e GEESUL, apresentou queda de – 5,84% 

comparado com o mês de junho. As diminuições nos preços médios do tomate, batata, carne bovina, 

feijão carioquinha, juntamente com a estabilidade nos preços do café em pó, pão francês e açúcar 

refinado, compensaram as fortes altas ocorridas no leite integral, banana e manteiga. Quando 

consideramos o período de 12 meses, entre julho de 2021 e julho de 2022, o valor da cesta básica em 

Varginha acumula alta de 21,53%. Tomando por base apenas o ano de 2022 a alta atinge 1,69%  

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

nacional de alimentos nos principais supermercados da cidade, utilizando para isso a metodologia 

adotada nacionalmente pelo DIEESE. 

Os resultados deste ano de 2022 estão relacionados na tabela 1 a seguir. 

 

Tabela 1. Resultados das pesquisas mensais 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$572,69 8,69% 56,28% 114h 32min 

Fevereiro2 R$571,88 -0,14% 51,01% 103h 48min 

Março R$594,09 3,88% 52,99% 107h 50min 

Abril R$629,41 5,95% 56,14% 114h 15min 

Maio R$601,18 -4,49% 53,62% 109h 08min 

Junho R$618,45 2,87% 55,16% 112h 16min 

Julho R$582,37 -5,84% 51,95% 105h 43min 

Fonte: Departamento de Pesquisa – Grupo UNIS. 

 

O gráfico 1 a seguir mostra a dinâmica do ICB em Varginha entre os meses de julho de 2021 

e julho de 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
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 o valor é de R$1.212,00.  
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Gráfico 1. Oscilações mensais no ICB-UNIS em relação ao mês anterior (julho 2021 a julho 2022). 

 
Fonte: Departamento de Pesquisa - UNIS. 

  

Neste início de julho, o valor médio da cesta básica nacional de alimentos para o sustento de 

uma pessoa adulta na cidade de Varginha é de R$582,37, valor que corresponde a 51,95% do 

salário mínimo líquido. O trabalhador varginhense que recebe um salário mínimo mensal precisa 

trabalhar 105 horas e 43 minutos durante o mês para adquirir essa cesta de produtos. 

  

 Em Pouso Alegre, outra cidade já pesquisada pelo UNIS neste mês, o valor desta cesta básica 

é de R$626,30. De acordo com o relatório do DIEESE, divulgado no dia 06 de julho, a capital com 

maior valor da cesta básica é São Paulo (R$777,01) e a de menor valor é Aracaju (R$549,91). Na 

cidade de Belo Horizonte esta mesma cesta básica custa R$648,77. 

  

Comparando os preços de julho com o mês de junho, é possível verificar que, dos 13 produtos 

componentes da cesta básica pesquisada em Varginha, 5 tiveram alta nos preços médios conforme 

especificado a seguir. 

 

Produtos Média da alta dos preços 

Leite integral 41,53% 

Banana 16,66% 

Manteiga 8,30% 

Farinha de trigo 2,99% 

Café em pó 0,03% 
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O leite integral apresentou essa grande elevação em virtude de estarmos no período de 

entressafra do produto, quando as pastagens se encontram com menor qualidade e disponibilidade, 

diminuindo bastante a oferta. Além disso, devemos destacar o alto custo da alimentação do gado e a 

elevação no valor dos insumos utilizados pelo produtor, fatores que impactam a oferta de leite e como 

consequência influenciam o preço dos seus derivados, como no caso da manteiga. No que se refere 

à banana, o frio mais intenso ocorrido nas das principais regiões produtoras provocou queda na 

produção e elevou os preços médios da fruta tanto do tipo prata como da espécie nanica.3 

 

Mais uma vez o pão francês manteve seus preços médios inalterados. 

 

Sete produtos tiveram queda no seu preço médio, conforme especificado a seguir. 

 

Produtos Média da queda dos preços 

Tomate  -41,84% 

Batata -32,14% 

Carne bovina -6,49% 

Feijão carioquinha -5,24% 

Óleo de soja -3,23% 

Arroz -1,11% 

Açúcar refinado -0,96% 

 

Conforme previsto no relatório do mês anterior, a intensificação na colheita da safra de 

inverno melhorou a oferta dos produtos hortifrutigranjeiros (tomate e batata) e também do feijão 

carioquinha, contribuindo para a queda nos seus preços médios. Em relação à carne bovina, o 

aumento na oferta de animais para o abate e, principalmente, a demanda doméstica bastante 

enfraquecida explicam essa queda no valor médio deste produto.3  

 

Mais uma vez ficou notória a influência da dinâmica da oferta no comportamento dos preços. 

Como antecipamos no relatório de junho, a intensificação da safra de inverno dos hortifrutigranjeiros 

e do feijão carioquinha contribuíram para as quedas nos preços destes produtos e influenciaram no 

resultado final do índice. Caso não ocorra fortes alterações climáticas, como por exemplo geadas 

intensas, é provável que esses produtos continuem tendo queda em seus preços devido à ampliação 

da colheita neste mês de julho. No entanto, precisamos destacar a excessiva alta no leite e seus 

derivados que, apesar de ser comum nesta época do ano, ocorreu de forma muito acima do que se 

previa. Estes produtos ainda devem demorar um pouco mais para apresentar diminuições efetivas nos 

seus preços.  

Por fim, destacamos que essa queda no índice da cesta básica em Varginha não compensou as 

fortes altas ocorridas nos últimos 12 meses e mesmo neste ano de 2022, tendo em vista que o seu 

valor ainda está acima de metade do salário mínimo líquido. Tal fato demonstra que o consumidor 

                                                           
3 Informações do CEPEA (Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada - ESALQ-USP). 
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ainda está com o orçamento bastante impactado pelos valores dos alimentos e necessita de bastante 

atenção para a pesquisa de preços e possibilidade de substituição de produtos e marcas a fim de 

minimizar esse impacto. 

 

 

 

Varginha, 07 de julho de 2022. 

 

 

 

 

DEPARTAMENTO DE PESQUISA 

CENTRO UNIVERSITÁRIO DO SUL DE MINAS – UNIS/MG. 

 

Responsáveis pela pesquisa: Prof. Pedro dos Santos Portugal Júnior 

            Prof. Guilherme Augusto Dionísio Vivaldi 

            Prof. Rodrigo Franklin Frogeri 

            Helena Costa Lima 

 

Apoio: Grupo de Estudos Econômicos do Sul de Minas Gerais (GEESUL). 

 

 

 


