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“Adeus ano velho! Feliz ano novo! Que tudo se realize no ano que vai nascer, muito dinheiro no bolso, 

saúde pra dar e vender”. Quem nunca cantou essa música na virada do ano? Bom, o ano novo já entrou, as 

nossas promessas já foram feitas, mas e o bolso do trabalhador? Como deve caminhar ao longo desse novo 

ano que se inicia? 

 

Este mês vamos falar, então, sobre o valor da cesta básica e sua variação de preço, de acordo com a apuração 

do IPC-Feso (Índice de Preços ao Consumidor do Unifeso), elaborado mensalmente com o apoio dos cursos 

de Administração e Ciências Contábeis do Unifeso. Vamos começar olhando para a sua variação de preços 

mensal, comparando o ano de 2021 com o ano de 2022. 

 

 
 

Podemos observar que, no ano de 2022, a variação no preço da cesta básica no município de Teresópolis 

esteve em patamares menores do que no ano de 2021, com exceção dos meses de Março e Junho. Além de 

estar abaixo do ano anterior, em 2022 tivemos o destaque para o mês de Maio, que apresentou queda de 

quase 10% para o valor da cesta básica, em relação ao mês anterior. Ao olharmos para variação de preço 

acumulada no ano de 2021 e no ano de 2022, destacamos que em 2021 essa variação acumulada estava em 

15,35%, enquanto em 2022 apresentou o valor de 1,63%. 

 

Juntando essas duas informações, podemos dizer que o cenário para a variação de preço da cesta básica em 

2022 foi positivo, em relação ao ano de 2021, certo? Sim... mas não podemos olhar somente para a variação 

de preço da cesta básica, devemos acompanhar também o seu preço em si. 
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Então... olhando para o preço da cesta básica em 2021 e 2022, já podemos observar que, em todo os meses 

do ano de 2022 o valor ficou acima de 2021, ou seja, mesmo apresentando menor variação de preços em 

2022, o preço da cesta básica acaba ficando, em 2022, acima dos valores apurados em 2021. Dessa forma, 

o valor da cesta básica encerra o ano de 2022 acima de R$ 690,00. 

 

Após alguns meses de estabilidade ou pequenas variações no preço, observamos um aumento significativo 

no valor da cesta básica no mês de Dezembro/2022, estando acima de 4%, assim, podemos dizer que o 

almoço de Natal das famílias teresopolitanas ficou mais caro esse ano. 

 

A questão agora é esperarmos que 2023 se inicie e acompanharmos o que vai acontecer com os preços, se 

eles vão recuar e essa cesta básica voltará a reduzir seu preço, ou se esse aumento de preço em Dezembro 

pode sinalizar o início de uma tendência de alta nos preços da alimentação. 
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