
 
 

 

 

PESQUISA DE PREÇOS EM CESTAS DE NATAL NA CIDADE DE FRANCA 

 
 O Instituto de Pesquisas Econômicas e Sociais – IPES - do Centro 

Universitário de Franca Uni-FACEF realiza, mensalmente, a Pesquisa de Cesta Básica e 

a Pesquisa de Preços de Supermercados na cidade de Franca (SP), por meio de um 

levantamento de dados em 15 estabelecimentos. Assim, em virtude da proximidade das 

festas de final de ano, em dezembro, também foi realizado um levantamento dos preços 

dos Itens que compõe uma Cesta de Natal, bem como valores e quantidades de itens de 

Cestas de Natal já prontas e vendidas ao consumidor. 

A pesquisa foi realizada nos dias 10 e 11 de dezembro e o preço médio da 

Cesta de Natal na cidade de Franca (SP) está relacionado na Tabela 1: 

 
Tabela 1: Preço Médio de Itens da Cesta Natal na 

cidade de Franca em dezembro de 2013 

ITEM QDADE PREÇO MÉDIO* 

Azeite Extra Virgem – 500 ml 1 Un. 15,48 

Azeitonas Verdes em Conserva – 200 gramas 1 Un. 5,17 

Bolinho de Chocolate – 50 gramas 1 Un. 1,23 

Caixa de Bombom – 500 gramas 1 Un. 7,43 

Castanha do Pará sem Casca 200 gramas 11,49 

Espumante – 600 ml 1 Un. 8,26 

Farofa Temperada – 500 gramas 1 Un. 3,50 

Nozes sem Casca  200 gramas 14,48 

Palmito em Conserva – 180 gramas 1 Un. 7,76 

Panetone –  500 gramas 1 Un. 13,70 

Pêssego em Calda – 440 gramas 1 Un. 5,00 

Suco de Laranja – 1 Litro 1 Un. 4,07 

Uva Passa Escura 100 gramas 1,44 

VALOR MÉDIO DA CESTA   99,00 

Fonte: Uni-FACEF/IPES (Instituto de Pesquisas Econômicas e Sociais). 
* Valores em Reais 

 
Como critério de escolha dos itens contidos na Cesta de Natal, utilizou-se 

observar diversas cestas prontas ao consumidor final, tomando os de maior frequência. 

Foram contemplados treze itens, sendo observados os mesmos critérios de marcas e 

pesos/medidas para todos os estabelecimentos visitados. 

Assim, ao analisar a Tabela 1, é possível observar que se o consumidor 

estiver disposto a adquirir todos os itens contemplados na pesquisa, gastará em média R$ 

99,00. 



 
 

 

Alerta-se que se pode identificar uma variação de preços entre os diferentes 

supermercados, contudo o IPES mantém anonimato com relação aos nomes dos 

estabelecimentos em que foram coletados os dados. Destaca-se que são 

estabelecimentos de diferentes portes, situados em diferentes regiões da cidade. 

Dessa forma, a Tabela 2 traz os preços mínimos e máximos apurados em 

cada um dos itens, bem como a variação ocorrida entre eles. 

 

Tabela 2: Preços Máximos, Mínimos e Variação Média 
da Cesta Natal na cidade de Franca em dezembro de 2013 

ITEM 
PREÇO 

MÁXIMO* 
PREÇO 

MÍNIMO* 
VARIAÇÃO 

MÉDIA 

Azeite Extra Virgem – 500 ml 12,79 18,29 43% 

Azeitonas Verdes em Conserva – 200 gramas 3,95 6,45 63% 

Bolinho de Chocolate – 50 gramas 0,99 1,79 81% 

Caixa de Bombom – 500 gramas 5,99 8,39 40% 

Castanha do Pará sem Casca – 1 quilo 44,90 75,96 69% 

Espumante – 600 ml 7,50 8,99 20% 

Farofa Temperada – 500 gramas 2,69 3,99 48% 

Nozes sem Casca – 1 quilo 63,90 89,90 41% 

Palmito em Conserva – 180 gramas 5,91 9,69 64% 

Panetone –  500 gramas 10,99 15,09 37% 

Pêssego em Calda – 440 gramas 3,89 5,89 51% 

Suco de Laranja – 1 Litro 3,35 4,99 49% 

Uva Passa Escura – 1 quilo 11,90 19,00 60% 

Fonte: Uni-FACEF/IPES (Instituto de Pesquisas Econômicas e Sociais). 
* Valores por Quilo e/ou Unidade, em Reais 

 

Verifica-se na Tabela 2 os produtos com variação entre os supermercados 

pesquisados. Assim, a maior variação, em torno de 80%, identificou-se no produto bolinho 

de chocolate (50 gramas), e a menor variação foi de 20%, no produto Espumante (600 

ml). 

Dessa forma, caso o consumidor se dispusesse a adquirir todos os 

produtos da Cesta de Natal pelo menor preço possível, gastaria R$ 81,00 (uma economia 

de aproximadamente R$ 18,00), entretanto, teria que percorrer no mínimo nove 

estabelecimentos. Em contrapartida, gastaria R$ 118,63, considerando a Cesta de Natal 

com produtos pelo maior valor. 

A pesquisa de campo apurou ainda, as variações existentes entre Cestas 

de Natal vendidas nos estabelecimentos visitados, ou seja, aquela que o consumidor 

adquire montada. Nesse caso, os dados coletados não puderam ser trabalhados de forma 



 
 

 

agrupada, haja vista a existência de grande variedade de cestas. Entretanto pode ser 

destacado que a cesta com menor valor, encontrada, é vendida por R$ 29,90, contando 

com 11 itens. Já a cesta comercializada pelo maior valor, pode ser adquirida por R$ 

115,90, neste caso o consumidor estaria levando para casa 28 itens. 

 
CARNES 

Tendo em vista que as Cestas de Natal vendidas prontas normalmente não 

são acompanhadas de alimentos congelados, esta pesquisa trouxe, à parte, um estudo 

sobre as carnes usualmente consumidas nesta época do ano. 

A Tabela 3 mostra os preços médios destes alimentos, juntamente com os 

preços mínimos e máximos e a variação média encontrada. 

 
Tabela 3: Preços Médios, Máximos, Mínimos e Variação Média 

de Carnes na cidade de Franca em dezembro de 2013 

ITEM 
Preço Médio 
Por Quilo* 

Preço Mínimo 
Por Quilo* 

Preço Máximo 
Por Quilo* 

Variação 
Média 

Preço Médio 
da Peça* 

Chester (4 Quilos) 13,37 11,56 15,60 35% 53,48 

Contra Filé Bovino (1 Quilo) 21,33 19,99 25,99 36% 21,33 

Prenil Suíno (1 Quilo) 9,48 6,98 11,49 65% 9,48 

Peru (4 Quilos) 14,78 12,80 17,90 40% 59,14 

Tender Bolinha (1 Quilo) 43,78 38,90 49,85 28% 43,78 

Fonte: Uni-FACEF/IPES (Instituto de Pesquisas Econômicas e Sociais). 
* Valores por Quilo e/ou Unidade, em Reais 

 

Como pode ser observado, foram cotados cinco tipos diferentes de carnes, 

sendo duas aves (Chester e Peru), duas suínas (Pernil e Tender), e ainda uma bovina 

(Contra Filé) para quem não dispensa o tradicional churrasco. 

Desta forma, dentre as carnes pesquisadas, verifica-se ao analisar os preços 

por quilo individualmente, o Tender destaca-se como a mais cara, igual a R$ 43,79/kg, 

seguida pela carne bovina, cotada a R$ 21,33/kg. Na sequencia se encontram as aves, o 

Peru aparece com uma média de preço igual a R$ 14,59/kg, e a carne de Chester, igual a 

R$ 13,37/kg. Como opção de carne mais barata por quilo, encontra-se o Pernil Suíno, 

também muito apreciado nesta época do ano, é vendido a uma média de R$ 9,48. 
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