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APÓS 6 MESES DE ALTA, CESTA BÁSICA EM TRÊS PONTAS  

TEM QUEDA EM FEVEREIRO 

 

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

5,48% em fevereiro comparado com janeiro deste ano, isso ocorreu depois de seis meses 

consecutivos de alta no valor da cesta na cidade. Porém, mesmo com essa queda, cabe salientar que 

muitos produtos ainda permanecem com preços bastante altos para o consumidor.  

A pesquisa é realizada por meio da coleta de preços de 13 produtos que compõem a cesta 

básica nacional de alimentos nos principais supermercados da cidade, usando a metodologia que é 

adotada pelo DIEESE a nível nacional. Desde abril de 2020, quando se iniciou a pesquisa, a 

cesta básica aumentou 19,87% em Três Pontas.  

Os resultados das pesquisas já realizadas estão relacionados na tabela 1: 

 

Tabela 1. Resultados das pesquisas mensais 

Mês Valor da cesta 

básica de 

alimentos 

Variação 

mensal
1
 

Porcentagem em 

relação ao Salário 

Mínimo Líquido 

Tempo de 

trabalho mensal 

para adquirir 

essa cesta 

Abril 2020 R$429,42 ------ 44,67% 90h 24min 

Maio 2020 R$434,18 1,11% 45,16% 91h 24min 

Junho 2020 R$432,87 -0,30% 45,03% 91h 08min 

Julho 2020 R$408,79 -5,56% 42,52% 86h 04min 

Agosto 2020 R$435,89 6,63% 45,34% 91h 46min 

Setembro 2020 R$458,89 5,28% 47,73% 96h 37min 

Outubro 2020 R$461,46 0,56% 48% 97h 09min 

Novembro 2020 R$497,94 7,91% 51,79% 104h 50min 

Dezembro 2020 R$541,69 8,79% 56,34% 114h 02min 

Janeiro 2021
2
 R$544,57 0,53% 56,64% 114h 39min 

Fevereiro 2021
2 R$514,75 -5,48% 50,87% 102h 57min 

Fonte: Departamento de Pesquisa – UNIS. 

 

 A pesquisa demonstrou que neste mês de fevereiro o valor médio da cesta básica nacional de 

alimentos para o sustento de uma pessoa adulta na cidade de Três Pontas é de R$514,75. Esse valor 

corresponde a 50,87% do salário mínimo líquido. Dessa forma, um trabalhador que recebe um 

salário mínimo mensal precisa trabalhar 102 horas e 57 minutos por mês para adquirir essa cesta 

na cidade de Três Pontas.  

                                                           
1
 Em relação ao mês anterior. 

2
 No mês de janeiro ainda se considera o valor do salário mínimo de R$1.045,00 (referência dezembro 2020). Em 

fevereiro o valor do salário mínimo considerado é de R$1.100,00. 
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De acordo com dados do DIEESE referentes a janeiro de 2021 (divulgados no último dia 08 

de fevereiro) a capital com maior valor da cesta básica no Brasil continua sendo São Paulo 

(R$654,15) e a capital com o valor mais baixo é Aracaju (R$450,84). A capital do nosso estado, 

Belo Horizonte, tem como valor da cesta básica R$592,26.  

O valor da cesta básica neste mês de fevereiro em Varginha, também calculado pelo 

Departamento de Pesquisa do Grupo Unis, é de R$486,90. 

 Comparando os preços do mês de fevereiro de 2021 com o mês anterior, dos 13 produtos 

componentes da cesta básica pesquisada em Três Pontas, apenas 1 apresentou alta dos preços 

médios:   

 

Produtos Média da alta dos preços 

Carne bovina 7,52% 

 

Esta elevação no preço médio da carne bovina é explicada pela baixa disponibilidade de 

animais para abate no campo e também pelo fato de que a demanda externa se elevou nesse período, 

diminuindo a oferta interna do produto.
3
 

 

Sete produtos mantiveram os preços praticamente inalterados em relação à sondagem 

anterior, são eles: leite integral, farinha de trigo, pão francês, café em pó, açúcar refinado; óleo de 

soja e manteiga.  

 

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

  

Produtos Média da queda dos preços 

Banana -48,56% 

Batata -18,44% 

Feijão carioquinha -12,15% 

Tomate -10,89% 

Arroz -1,82% 

 

Em relação à banana, a queda na demanda pelo tipo prata e a maior oferta da variedade 

nanica fizeram com que os preços médios tivessem considerável diminuição. No que tange à 

batata, o menor ritmo das chuvas nas principais regiões produtoras contribuiu para intensificar a 

colheita e aumentar a oferta, provocando a diminuição nos preços médios. A queda no preço do 

feijão carioquinha ocorre normalmente neste período em função da colheita da primeira safra, o 

que eleva a oferta do mesmo. Porém, a diminuição da área plantada no final de 2020 pode provocar 

uma queda da produção total e aumento nos preços médios após o fim da safra em virtude da menor 

quantidade de produto em estoque. Com relação ao tomate, a intensificação da safra de verão e a 

                                                           
3
 Informações do CEPEA (Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada - ESALQ-USP). 



 PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GESTÃO  
E DESENVOLVIMENTO REGIONAL - PPGDR 

 

maturação mais acelerada causada pelas temperaturas mais altas nas principais regiões produtoras 

elevaram a oferta e provocaram a queda nos preços médios. 

Esta segunda pesquisa em 2021 trouxe um fato interessante que foi a estabilidade do preço 

da maioria dos produtos, porém é importante salientar que essa estabilização ocorreu em valores 

bem altos, especialmente do óleo de soja. A chegada e a intensificação das safras provocaram a 

queda nos preços dos produtos hortifrutigranjeiros que, juntamente com o feijão carioquinha e o 

arroz, compensaram a elevação no preço médio da carne bovina e provocou a queda no índice da 

cesta básica deste mês. 

A retomada do pagamento do auxílio emergencial, o comportamento do clima e da taxa de 

câmbio, bem como a dinâmica das safras serão fatores importantes para o desempenho dos preços 

nos próximos meses. 

 

  

Três Pontas, 22 de fevereiro de 2021. 

 

 

DEPARTAMENTO DE PESQUISA 

FACULDADE TRÊS PONTAS – GRUPO UNIS/MG. 

 

 

 

 

 

 


