
 

 

EDIÇÃO 07 | ABRIL/2021 

CESTA BÁSICA  

 
O Boletim Econômico elaborado pelo Núcleo de Estudos e Pesquisas 
Econômico Sociais (NEPES) da Faculdade UNA Divinópolis, tem como 
objetivo fazer levantamentos de preços e fornecer informações sobre 
um conjunto de produtos alimentícios considerados essenciais, 
conforme metodologia sugerida pelo DIEESE – Departamento 
Intersindical de estatística e estudos socioeconômicos.  

A pesquisa desta edição foi realizada entre os dias 20 a 24 de abril de 
2021 com levantamento de preços praticados em 06 diferentes 
estabelecimentos do ramo de produtos alimentícios de Divinópolis. 

Importante salientar que o custo da cesta básica representa o 
consumo de uma família de 2 adultos e 2 crianças, conforme 
metodologia do DIEESE. 

PARECER 

O valor da cesta básica em Divinópolis no mês de abril de 2021 foi de R$ 443,31 (quatrocentos e 
quarenta e três reais e trinta e um centavos), apresentando uma variação positiva de 5,16% entre 
os meses de março e abril de 2021. Com este valor, a cesta básica em abril equivale a 40,3% do 
salário mínimo. 
  
Tabela 1: Divinópolis, custo da cesta básica por produto e suas variações – abril/2021 

Custo mensal e variações dos preços dos produtos da cesta básica de 
Divinópolis 

Produto 
Quantidades 
consumidas 

Medida 
Custo médio 
(R$) MARÇO 

Custo médio 
(R$) ABRIL 

Variação 
mensal % 

Farinha 1,5 Kg R$ 6,56 R$ 6,38 -2,65% 

Café 600 gr R$ 9,52 R$ 9,27 -2,55% 

Banana prata 7,5 duz. R$ 30,18 R$ 29,78 -1,33% 

Manteiga 750 gr R$ 9,01 R$ 8,97 -0,40% 

Arroz 3 Kg R$ 15,21 R$ 15,20 -0,09% 

Leite integral 7,5 L R$ 25,67 R$ 25,90 0,90% 

 Açúcar 3 Kg R$ 7,77 R$ 7,85 1,06% 

Batata Inglesa 6 Kg R$ 17,82 R$ 18,12 1,68% 

Óleo 750 gr R$ 5,50 R$ 5,70 3,62% 

Feijão 4,5 Kg R$ 26,52 R$ 27,57 3,93% 

Tomate 9 Kg R$ 30,51 R$ 32,28 5,80% 

Chã de fora 6 Kg R$ 184,38 R$ 197,08 6,89% 

Pão Francês 6 Kg R$ 52,91 R$ 59,21 11,91% 

CUSTO TOTAL   R$ 421,55 R$ 443,31 5,16% 
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Analisando o gasto mensal por produto que compõe a cesta básica de Divinópolis, destaca-se o 
aumento em relação ao mês anterior no pão francês (11,91%), na carne (6,88%) e no tomate 
(5,80%). 

Pode-se inferir que o café da manhã ficou mais caro para o divinopolitano com o aumento do pão 
francês (11,91%) e do leite (0,9%). Apesar de no mês anterior o pão francês ter apresentado queda, 
o valor registrado no mês de abril é o maior desde janeiro/2021. Ainda, mesmo que a manteiga 
tenha apresentado uma queda no mês de abril (-0,4%), é importante lembrar que no mês de 
março/2021 ela teve um aumento de preço significativo. 

A carne apresentou o maior valor desde o início da publicação do boletim (outubro/2020), 
registrando um aumento de 6,88% de março para abril. Uma das possíveis explicações para este 
comportamento estaria relacionado, segundo dados do Cepea-USP, ao aquecimento das 
exportações e consequente oferta restrita de boi gordo para o abate, o que mantêm baixo o volume 
de carne disponível no mercado brasileiroi. 

Outro produto com destaque na alta do preço foi o tomate (5,80%). Segundo a Companhia Nacional 
de Abastecimento (Conab), "Em abril, as cotações do tomate começam a apresentar alta, pois o 
ápice da safra de verão já ocorreu e a oferta das áreas produtoras não deve se sustentar nos mesmos 
patamares"ii. 

O Gráfico 1 apresenta a evolução do valor da cesta básica em Divinópolis desde o início de 
divulgação do boletim (outubro de 2020) até o momento. 
 
Gráfico 1: Evolução do custo (R$) da cesta básica, outubro 2020 a abril 2021. 

 



 

Acerca do tempo médio de trabalho necessário para adquirir os produtos da cesta básica de 
Divinópolis, em abril de 2021, o número de horas de trabalho necessárias ao trabalhador que ganha 
salário mínimo, para adquirir os produtos da cesta básica de alimentos foi de 88 horas e 52 minutos.  

 

i Disponível em: https://www.cepea.esalq.usp.br/br/diarias-de-mercado/boi-cepea-preco-da-carcaca-casada-se-
mantem-firme-neste-ano.aspx 
ii Disponível em: https://www.istoedinheiro.com.br/preco-das-hortalicas-no-atacado-cai-em-marco-revela-conab/ 

 


