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PESQUISA COMPARATIVA DE PREÇOS EM UBERLÂNDIA-MG 

LISTA DE PRODUTOS DA CEIA DE NATAL 

DEZEMBRO DE 2021 

 

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

realiza desde 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, que está exposta no Guia Metodológico da Lista de 

Produtos da Ceia de Natal no endereço eletrônico do CEPES1. 

Esta publicação expõe os resultados da pesquisa, realizada pelo CEPES, 

acerca dos preços dos produtos que compõem a Lista de Produtos da Ceia de 

Natal para a cidade de Uberlândia no ano de 2021. Ressalta-se que foram 

coletados e comparados os preços para o mês de dezembro de 2020 e de 2021 

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 segunda semana do mês de 

dezembro de cada ano. 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. Destaca-se que os resultados desta 

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

preços e variações desses preços. Ademais, as variações de preços referem-se 

aos dias em que a coleta foi realizada, de maneira 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, por exemplo). 

 
1 Ver CEPES (2019). 
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É importante ressaltar que nenhum estabelecimento em que a pesquisa 

foi realizada será identificado, bem como também não serão divulgadas as 

marcas dos produtos coletados. 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. 

 

 

1 Lista de Produtos da Ceia de Natal em 2021 

 

A Tabela 1 mostra as médias2 dos preços dos produtos (por 

peso/quantidade) da Lista da Ceia de Natal para os meses de dezembro de 2021 

e dezembro de 2020, além dos resultados das variações desses preços.  

 

Tabela 1. Lista de Produtos da Ceia de Natal de Uberlândia:  
Média dos Preços (R$) e Variação (%) 

Produtos 
Peso/ 
Quant. 

Média dos preços (R$) Variação (%) 

Dezembro 
do ano atual 

Dezembro do 
ano anterior 

dez/2020 - 
dez/2021 

dez/21 dez/20 

Azeite Comum 500 ml (lata) 26,35  21,76  21,11  

Azeitonas verdes (inteiras/com caroço) 800 g (vidro) 17,33  14,12  22,80  

Peru 
(inteiro/congelado/temperado/tradicional) 

1 Kg 26,81  20,55  30,46  

Tender (presunto 
cozido/tenro/defumado/desossado) 

1 Kg 60,62  47,55  27,50  

Farofa pronta (farinha de mandioca 
temperada/tradicional) 

500 g 5,38  6,02  -10,56  

Panettone (tradicional/com frutas) 400 g 13,66  11,63  17,48  

Panettone (tradicional/com frutas) 500 g 20,97  18,85  11,25  

Caixa de bombons sortidos 250 g - 251 g 10,72  9,36  14,60  

Pêssego em calda (em metades/lata) 830g 9,74  8,49  14,66  

Uva (fruta fresca) 1 Kg 15,83  16,39  -3,36  

Uva passa (escura sem semente) 1 Kg 55,06  54,48  1,06  

Castanha do Pará (sem casca) 1 Kg 128,19  110,52  15,99  

Castanha de caju (torrada/salgada) 1 Kg 143,47  126,29  13,61  

Nozes (sem casca) 1 Kg 168,89  143,26  17,89  

Vinho tinto suave 750 ml 16,54  15,64  5,75  

Vinho tinto suave 1 litro 22,95  21,19  8,30  

Espumante/champanhe 660 ml 28,59  25,40  12,58  

Espumante/champanhe 750 ml 47,09  44,65  5,47  

Sidra e outras bebidas gaseificadas 660 ml 15,73  15,04  4,62  

Fonte: CEPES, 2020-2021. Elaboração CEPES/IERI/UFU. 

 

 
2 A metodologia está detalhada no Guia Metodológico da Lista de Produtos da Ceia de Natal. 
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Dos dezenove produtos pesquisados na lista da Ceia de Natal, dezessete 

apresentaram aumento na média dos preços no ano atual (2021) em 

comparação ao ano anterior (2020).  

Destaque para o aumento de preços do quilograma das carnes 

congeladas, tradicionalmente, consumidas na festividade do Natal. A média do 

preço do quilograma do “Peru (inteiro/congelado/temperado/tradicional)” em 

dezembro de 2020 foi R$ 20,55, já em dezembro de 2021 a média foi R$ 26,81, 

representando uma variação de 30,46%, sendo a maior variação de preços 

dentre todas as variações registradas para os produtos selecionados que 

compõem a lista desta pesquisa. Já a variação do preço do quilograma do 

“Tender (presunto cozido/tenro/defumado/desossado)” foi 27,50%, uma vez que 

a média dos preços do quilograma desse produto passou de R$ 47,55 em 

dezembro de 2020 para R$ 60,62 em dezembro de 2021. 

Evidencia-se, também, a alta de preço do produto 

“Espumante/champanhe – garrafa de 660 mililitros” com variação de 38,96%, 

visto que a média dos preços desse produto em dezembro de 2020 foi R$ 25,40 

passando a ser em dezembro de 2021 de R$ 28,59. 

As demais bebidas alcoólicas pesquisadas também tiveram aumentos de 

preços no ano de 2021 em comparação a 2020. O “Vinho tinto suave – garrafa 

de um litro” registrou uma alta de 8,30%, enquanto o aumento nos preços do 

“Vinho tinto suave – garrafa de 750 mililitros” foi de 5,75%. Também foi verificada 

uma variação nos preços no patamar de 5% para o “Espumante/champanhe – 

garrafa de 750 mililitros”. 

Já a “garrafa de 660 mililitros de Sidra e outras bebidas gaseificadas” que 

havia apresentado uma média de preços em 2020 de R$ 15,04, assinalou uma 

variação de 4,62% em dezembro de 2021 em comparação ao mês de dezembro 

de 2020. 

Outro produto alimentício tradicional na Ceia de Natal que apresentou um 

aumento de preços foi o panettone. No ano anterior, a média de preços do 

“Panettone (com frutas) de 400 gramas” foi R$ 11,63, aumentando para R$ 13,66 

em 2021 (uma variação de 17,48%). Já o “Panettone (com frutas) de 500 

gramas” teve uma alta de preços menor do que o “Panettone de 400 gramas”, 
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visto que a média de preços daquele produto de 500 gramas saiu de R$ 18,85 

(2020) para R$ 20,97 (2021), significando uma variação de 11,25%. 

Acerca das oleaginosas/frutas secas pesquisadas e que comumente são 

consumidas na Ceia de Natal, todas ficaram mais caras em dezembro de 2021 

comparadas a dezembro de 2020, salienta-se que o quilograma das “Nozes (sem 

casca)” passou de R$ 143,26 (2020) para R$ 168,89 (2021), implicando em uma 

variação de 17,89%. 

Pelo lado dos produtos que registraram reduções de preços no 

comparativo de dezembro de 2021 com dezembro de 2020, os únicos produtos 

que ficaram mais baratos neste ano foram: a “Farofa pronta (farinha de mandioca 

temperada/tradicional)” (variação de -10,56% que representou a maior redução 

de preços dentre todos os produtos que compõem a lista dessa pesquisa) e a 

“Uva (fruta fresca)” (-3,36%). 

 

 

2 Considerações Finais 

 

A pesquisa comparativa de preços da lista de produtos da Ceia de Natal 

elaborada pelo CEPES no ano de 2021 englobou produtos (de diferentes marcas 

e pesos) e um método de coleta e cálculo que estão detalhados no Guia 

Metodológico da Lista de Produtos da Ceia de Natal.  

O objetivo deste levantamento de preços é simplesmente fornecer à 

população de Uberlândia uma referência da média dos preços de alguns 

produtos que são, comumente, consumidos na data comemorativa do Natal. 

Ressalta-se que os resultados desta pesquisa não são índices de preços 

ao consumidor e nem representam os gastos totais de uma cesta de produtos 

da Ceia de Natal, pois a análise não envolve estrutura de ponderação e nem 

quantidade consumida dos produtos pelas famílias uberlandenses. 

Dos dezenove produtos (por peso/quantidade) pesquisados, apenas dois 

registraram redução nos preços apurados em dezembro de 2021 em relação a 

dezembro de 2020, a saber: “Farofa pronta (farinha de mandioca 

temperada/tradicional)” (-10,56%) e a “Uva (fruta fresca)” (-3,36%). 

Os demais dezesseis produtos que compõem a lista tiveram variações 

positivas; assim, a maioria dos produtos que compõem esta lista apresentou 
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aumento de preços. Destaca-se que as duas variações mais altas foram 

registradas nas carnes congeladas: “Peru (inteiro/congelado/temperado/ 

tradicional)” (30,46%) e “Tender (presunto cozido/tenro/defumado/desossado)” 

(27,50%).  
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