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PESQUISA COMPARATIVA DE PREÇOS EM UBERLÂNDIA-MG 

LISTA DE PRODUTOS DA CEIA DE NATAL 

DEZEMBRO DE 2018 

 

O Centro de Estudos, Pesquisas e Projetos Econômico-Sociais (CEPES) 

começa a realizar, a partir de 2018, uma divulgação anual da variação de 

preços de produtos selecionados, que são, tradicionalmente, consumidos na 

data comemorativa do Natal. 

Destaca-se que o CEPES adota uma metodologia própria no cálculo 

dessas informações, sendo que a metodologia empregada está exposta no 

Guia Metodológico da Lista de Produtos da Ceia de Natal no sítio do CEPES1. 

Essa publicação apresenta os resultados da pesquisa, realizada pelo 

CEPES, acerca dos preços dos produtos que compõem a Lista de Produtos de 

Natal para a cidade de Uberlândia no ano de 2018. Ressalta-se que foram 

coletados e comparados os preços para os meses de novembro e dezembro de 

2017 e de 2018 dos seguintes produtos (de diferentes marcas): azeites, caixas 

de bombons, carnes congeladas, conservas, farofas prontas, frutas em calda, 

frutas frescas, frutas secas, vinhos, espumantes/champanhe, sidras e outras 

bebidas gaseificadas. 

A coleta dos preços foi realizada na última semana do mês de novembro 

e nas duas primeiras semanas do mês de dezembro. As informações foram 

obtidas nos principais supermercados localizados na cidade de Uberlândia-MG. 

O objetivo da pesquisa é fornecer à população uberlandense uma 

referência da média dos preços de alguns produtos que são, comumente, 

consumidos na data comemorativa do Natal. Ressalta-se que os resultados 

dessa pesquisa não são índices de preços ao consumidor, mas sim apenas 

médias de preços e variações simples dessas médias de preços. Ademais, as 

variações de preços referem-se aos dias em que a coleta foi realizada, sendo 

que os preços praticados, atualmente, podem ser diversos, uma vez que os 

estabelecimentos podem alterar os preços de acordo com a sua própria política 

interna (com descontos e promoções). 

                                                           
1 Disponível em: <http://www.ie.ufu.br/cepes/oprecos>. 
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Esta publicação é composta pelas informações comparativas das 

médias dos preços e variações desses preços dos produtos da lista de Natal 

nos anos de 2017 e 2018 para a cidade de Uberlândia.  

É importante ressaltar que nenhum estabelecimento em que a pesquisa 

foi realizada será identificado. Ou seja, não serão divulgados os nomes (ou 

razão social) dos estabelecimentos e nem os preços dos produtos praticados 

em cada um deles. Essas informações são sigilosas e restritas.  
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1 Lista de Produtos da Ceia de Natal em 2018 

 

A Tabela 1 apresenta as médias dos preços dos produtos da Lista da 

Ceia de Natal para os meses de dezembro/2017, novembro e dezembro/2018, 

além dos resultados das variações desses preços. 

 

Tabela 1. Lista de Produtos da Ceia de Natal de Uberlândia:  
Média dos Preços dos Produtos e Variação 

Produtos 

Média dos preços (R$) Variações (%) 

Mês Atual 
Mês 

Anterior 
Mês - Ano 
Anterior 

Mensal 
(nov/2018 - 
dez/2018) 

Mês no ano 
anterior 

(dez/2017 - 
dez/2018) 

dez/18 nov/18 dez/17 

Azeite Comum 22,84 21,95 19,09 4,05  19,68  

500 ml 22,84 21,95 19,09 4,05  19,68  

Azeitonas verdes (inteiras e com caroço) 10,48 9,83 8,61 6,61  21,68  

320 g 8,41 8,31 7,29 1,26  15,44  
800 g  12,09 10,67 9,39 13,28  28,74  
820 g 10,99 11,25 10,49 -2,34  4,77  

Peru (Inteiro / Congelado / Temperado / tradicional) 16,96 16,89 15,48 0,42  9,57  

1 Kg 16,96 16,89 15,48 0,42  9,57  

Tender (presunto cozido / tenro / defumado / 
desossado) 39,70 39,75 38,75 

-0,13  2,47  

1 Kg 39,70 39,75 38,75 -0,13  2,47  

Farofa pronta (farinha de mandioca temperada - 
tradicional) 5,82 5,81 5,01 

0,22  16,28  

500 g 5,82 5,81 5,01 0,22  16,28  

Panetone tradicional (com frutas) 14,75 14,96 14,19 -1,36  3,97  

400 g 9,35 9,39 9,49 -0,45  -1,50  
500 g 17,56 17,74 16,97 -1,01  3,49  

Caixa de bombom (sortidos) 9,25 9,31 9,37 -0,68  -1,34  

300 g 9,47 9,23 9,07 2,61  4,44  
400 g 8,69 9,52 8,69 -8,67  0,02  

Pêssego em calda (em metades) - lata 8,02 7,84 6,59 2,34  21,75  

830 g 9,49 6,09 6,15 55,96  54,23  
850 g 7,60 8,42 7,24 -9,74  4,99  

Uva (fruta fresca) 12,34 12,87 10,69 -4,15  15,42  

1 Kg 12,34 12,87 10,69 -4,15  15,42  

Uva passa (escura sem semente)                         33,01 33,61 34,32 -1,77  -3,80  

1 Kg 33,01 33,61 34,32 -1,77  -3,80  

Castanha do Pará (sem casca) 115,95 113,51 194,60 2,15  -40,42  

1 Kg 115,95 113,51 194,60 2,15  -40,42  

Castanha de caju (torrada) 152,25 172,22 154,94 -11,60  -1,73  

1 Kg 152,25 172,22 154,94 -11,60  -1,73  

Nozes (sem casca) 140,88 142,85 221,90 -1,38  -36,51  

1 Kg 140,88 142,85 221,90 -1,38  -36,51  

Vinho tinto suave 15,56 16,14 15,25 -3,64  2,00  

750 ml 14,88 16,03 14,02 -7,17  6,10  
1 litro 18,93 16,94 20,56 11,75  -7,93  

Espumante / Champanhe 33,69 31,82 29,90 5,88  12,68  

660 ml 22,68 23,94 23,58 -5,25  -3,82  
750 ml 41,40 38,72 36,71 6,93  12,78  

Sidra e outras bebidas gaseificadas 13,30 12,14 12,04 9,61  10,51  

660 ml 13,30 12,14 12,04 9,61  10,51  

Fonte: CEPES, Índice de Preços ao Consumidor, 2017-2018. Elaboração CEPES/IERI/UFU. 
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No mês de dezembro de 2018, destacam-se os produtos que 

apresentaram as maiores variações positivas no comparativo com dezembro 

de 2017: 

 Pêssego em calda (em metades) - peso líquido 830 gramas: uma 

variação de 54,23%, sendo que a média dos preços da lata (de 830 gramas) de 

pêssego em calda em dezembro/2017 foi de R$6,15 passando a ser em 

dezembro/2018 de R$9,49; 

 Azeitonas verdes (inteiras e com caroço) – peso líquido 800 

gramas: a média dos preços da conserva de azeitonas (de 800 gramas) em 

dezembro/2018 foi de R$12,09, correspondendo uma variação de 28,74%, pois 

em dezembro/2017 a média de preços foi de R$9,39; 

 Azeite Comum: com uma variação de 19,68%, devido à média de 

preços do Azeite (de 500 ml) que passou de R$19,09 (dezembro/2017) para 

R$22,84 (dezembro/2018); 

 Farofa pronta (farinha de mandioca temperada – tradicional): a 

média dos preços do pacote (de 500 gramas) da farofa pronta apresentou uma 

variação de 16,28%, comparando a média dos preços de dezembro/2017 

(R$5,01) com dezembro/2018 (R$5,82); 

 Azeitonas verdes (inteiras e com caroço) - peso líquido 320 

gramas: também apresentou um aumento na média de preços no comparativo 

anual, uma vez que em dezembro do ano passado a média de preços foi de 

R$7,29 e no dezembro deste ano o preço foi de R$8,41; 

 Uva (fruta fresca): com uma variação de 15,42%, já que média de 

preços de um quilograma da uva que passou de R$10,69 (dezembro/2017) 

para R$12,34 (dezembro/2018); 

 Espumante/Champanhe - 750 mililitros: a média dos preços da 

garrafa (de 750 mililitros) em dezembro/2018 foi de R$41,40, correspondendo 

uma variação de 12,78%; 

 Sidra e outras bebidas gaseificadas - 660 mililitros: uma variação 

de 10,51%, visto que a média dos preços da garrafa (de 660 mililitros) em 

dezembro/2017 foi de R$12,04 passando a ser em dezembro/2018 de 

R$13,30. 
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Os principais destaques dos produtos que apresentaram variações 

negativas no comparativo de dezembro de 2018 com dezembro de 2017 foram: 

 Castanha do Pará: uma variação de -40,42%, já que a média dos 

preços de um quilograma da Castanha do Pará registrado em dezembro/2017 

foi de R$194,60 passando a ser em dezembro/2018 de R$115,95; 

 Nozes (sem casca): com uma variação de -36,51%, devido à 

média de preços do quilograma que passou de R$221,90 (dezembro/2017) 

para R$140,88 (dezembro/2018); 

 Vinho Tinto Suave - 1 litro: uma variação de -7,93%, visto que a 

média dos preços da garrafa (de 1 litro) em dezembro/2017 foi de R$20,56 

passando a ser em dezembro/2018 de R$18,93; 

 Espumante/Champanhe - 660 mililitros: uma variação de -3,82%, 

sendo que a média dos preços da garrafa (de 660 mililitros) em dezembro/2017 

foi de R$23,58 passando a ser em dezembro/2018 de R$22,68; 

 Uva passa (escura/sem sementes): a média dos preços de um 

quilograma desse produto apresentou diminuição no comparativo dos anos, 

uma vez que a média dos preços de dezembro/2018 foi de R$33,01 e em 

dezembro/2017 foi de R$34,32; 

 Castanha de Caju: a média dos preços de um quilograma desse 

produto em dezembro/2018 foi de R$ 154,94, correspondendo uma variação de 

-1,73%; 

 Panetone Tradicional (com frutas) - 400 gramas: com uma 

variação de -1,50%, uma vez que média de preços do Panetone (de 400 

gramas) passou de R$9,49 (dezembro/2017) para R$9,35 (dezembro/2018). 

Por outro lado, o Panetone Tradicional (com frutas) - 500 gramas apresentou 

uma variação positiva, refletindo um aumento da média dos preços no 

comparativo anual. 

 

Ademais, por meio da Tabela 1 é possível comparar os preços de 

dezembro/2018 com novembro/2018. Dentre todos os produtos pesquisados, 

os principais produtos que tiveram aumento na média dos preços da última 

semana de novembro/2018 para as duas primeiras semanas de 

dezembro/2018, foram: Pêssego em caldas – 830 gramas (55,96%), Azeitonas 
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verdes - 800 gramas (13,28%), Vinho tinto suave - 1 litro (11,75%), Sidra – 660 

mililitros (9,61%) e Espumante/Champanhe – 750 mililitros (6,93%). 

No que tange as variações negativas no comparativo dos meses no ano 

de 2018, menciona-se os seguintes produtos: Castanha de Caju - 1 quilograma 

(-11,60), Pêssego em calda - 850 gramas (-9,74), Caixa de bombons sortidos - 

400 gramas (-8,67%) e Vinho tinto suave - 750 mililitros (-7,17%). 
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