
 

_________________________________________________________________________ 
Rua Costa Gomes, n.º 829, Centro, Rio Verde - Goiás 

Fone- 3602-8600   /   151 

  

Rio Verde, 17 de Dezembro de 2021. 

RELATORIO DA PESQUISA DE PREÇOS DE CESTA NATALINA - 2021. 

Total de itens pesquisadas: 47 

Data da Pesquisa: 13/12/2021 – 16/12/2021 

Estabelecimentos: 12 

 Neste ano o Procon Municipal de Rio Verde estendeu um pouco mais 

sua lista de itens gênero alimentício utilizados na ceia de natal, adicionando itens 

comuns na mesa do cidadão Rioverdense como arroz, óleo, leite e outro. A pesquisa 

realizada englobou 12 estabelecimentos comerciais de diversos bairros.  

Segue abaixo os 05 (cinco) produtos que mais apresentaram 

variação entre o menor e maior preço encontrado no mês de Dezembro de 2021. 

PRODUTO Quantidade Menor Preço Maior Preço Variação 

Uva Passa Preta  Kg R$ 8,99 R$ 54,50 506,2% 

Castanha do Pará Kg R$ 37,99 R$ 223,95 489,5% 

Nozes com Casca  Kg R$ 39,98 R$ 174,95 337,6% 

Champanhe (menor preço) 750 ml R$ 11,55 R$ 47,99 315,5% 

Chocotone (menor preço) 500G R$ 6,99 R$ 27,90 299,1% 
 

Somando-se os preços das 12 cestas natalinas, encontramos uma 

média de R$ 1.095,05. Sendo que o maior valor encontrado é de R$ 1.752,33 e o 

menor valor de R$ 331,56, porém o consumidor deve levar em consideração os 

itens não encontrados.   

Somando-se os maiores preços pesquisados, encontramos o valor 

de R$ 2.455,97, e somando os menores valores pesquisados encontramos um valor 

de R$ 1.095,05 o que acarreta em uma economia de R$ 1.360,92. 

Recomenda-se ao consumidor que faça a pesquisa dos preços de 

cada item que compõe a cesta natalina, pois é grande a variação de preço de um 

estabelecimento para o outro, como mostra o relatório, e ainda que observe prazo de 

validade, fabricação, origem, estado e se estão próprios para o consumo.   

OBS.: Os valores dos itens frutas e castanhas foram convertidos 

para Kg, porém podem ser comercializados em porções com pesos específicos. 

Os produtos podem sofrer alteração de preço a qualquer momento. 

 

________________________________ 

Cristiane L. de Almeida 

Matrícula: 300247-7 / Gerente de Pesquisa 


