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CESTA BÁSICA  
 
O Boletim Econômico elaborado pelo Núcleo de Estudos e Pesquisas 
Econômico Sociais (NEPES) do Centro Universitário UNA – Unidade 
Divinópolis, tem como objetivo fazer levantamentos de preços e 
fornecer informações sobre um conjunto de produtos alimentícios 
considerados essenciais. 

A metodologia utilizada para a coleta dos dados segue as orientações 
sugeridas pelo DIEESE – Departamento Intersindical de estatística e 
estudos socioeconômicos.  

A pesquisa constante desta edição foi realizada nos dias 26 e 28 de 
janeiro de 2021 com levantamento de preços praticados em 06 
diferentes estabelecimentos do ramo de produtos alimentícios na 
cidade de Divinópolis. 
 

PARECER 

O custo da cesta básica, que representa o consumo de uma família de 2 adultos e 2 crianças, 
conforme metodologia do DIEESE, apresentou uma variação positiva de 0,16% entre dezembro de 
2020 e janeiro de 2021. O valor da cesta básica em Divinópolis no mês de janeiro de 2021 foi de R$ 
451,97, mantendo um valor bem próximo ao registrado em dezembro de 2020, equivalendo a 43,5% 
do salário mínimo. 
  
Tabela 1: Divinópolis, custo da cesta básica por produto e suas variações – janeiro/2021 
 

Produto 
Quantidades 
consumidas 

Medida 
Custo médio 
(R$) JANEIRO 

Variação 
mensal % 

Batata Inglesa 6 Kg R$ 30,93 -16,20% 

Feijão 4,5 Kg R$ 27,84 -9,11% 

Leite integral 7,5 L R$ 25,08 -7,38% 

Óleo 750 gr R$ 5,36 -6,54% 

Tomate 9 Kg R$ 44,58 -5,79% 

Pão Francês 6 Kg R$ 58,82 -3,74% 

Arroz 3 Kg R$ 15,99 -0,03% 

Chã de fora 6 Kg R$ 177,10 3,31% 

Café 600 gr R$ 5,52 4,13% 

 Açúcar 3 Kg R$ 7,28 4,99% 

Farinha 1,5 Kg R$ 5,53 5,83% 

Manteiga 750 gr R$ 5,66 9,54% 

Banana prata 7,5 duz. R$ 42,29 18,77% 

CUSTO TOTAL   R$ 451,97 0,16% 
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Analisando o gasto mensal por produto que compõe a cesta básica de Divinópolis, a batata inglesa 
que vinha apresentando alta nos preços nos últimos meses, apresentou a maior queda entre os 
produtos da cesta básica (-16,20%). Em contrapartida, a banana prata apresentou novamente alta 
no preço, sendo o produto que mais impactou no aumento do valor da cesta básica (18,77%). 

Acerca do tempo médio de trabalho necessário para adquirir os produtos da cesta básica de 
Divinópolis, em janeiro 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 95 horas e 37 
minutos.  

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. Apresenta ainda uma comparação com o 
valor da cesta básica calculado na capital, Belo Horizonte, monstrando que a tendência se manteve, 
independente de ser capital ou interior. 
 
Gráfico 1: Evolução do custo (R$) da cesta básica, outubro 2020 a janeiro 2021 

 
*Dados de Belo Horizonte disponibilizados pelo DIEESE; até a data de publicação deste boletim não estava disponível o 
valor de janeiro/21 

 
 


