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CUSTO MÉDIO DE INGREDIENTES E INSUMOS DE RECEITAS 

JUNINAS EM DIVINÓPOLIS  

 
O Boletim Econômico elaborado pelo Núcleo de Estudos e Pesquisas 

Econômico-sociais (NEPES) do Centro Universitário UNA – Unidade 

Divinópolis, tem como objetivo fazer levantamentos e fornecer 

informações sobre o comportamento dos preços de diferentes itens 

que impactam o orçamento do trabalhador divinopolitano.  

 

Este boletim teve como objetivo fazer um levantamento do preço 

médio dos ingredientes e insumos para o preparo dos principais 

pratos e quitutes tradicionais das festas juninas.  

 

Foram levantados os preços de 19 itens que fazem parte das principais 

receitas juninas. O levantamento para a elaboração deste boletim 

ocorreu entre os dias 14 e 17 de junho de 2022 em 05 diferentes 

supermercados com representatividade no município de Divinópolis. 

Os estabelecimentos pesquisados encontram-se nos bairros: Centro, 

Catalão, Manoel Valinhas e Santa Clara. 

 

Resultados encontrados: 

Para a elaboração deste boletim não foram considerados produtos com preço em promoção ou 

oferta. As características e os valores dos produtos pesquisados encontram-se na tabela a seguir: 
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TABELA 1- Custo médio de ingredientes juninos. Divinópolis. Jun/2022 

 

 

Para este levantamento considerou-se 3 diferentes marcas para os produtos pesquisados, 

sendo uma intermediária, outra de valor inferior e outra de valor superior. Exceção nos 

estabelecimentos que apresentaram falta ou tinham apenas uma marca. 

De acordo com o levantamento realizado em Divinópolis no período supracitado, o item com a 

maior variação no preço foi a maçã, 106%. Sendo o maior preço encontrado por quilo R$ 16,48, e o 

menor, R$ 7,99. O preço médio para a maçã foi de R$ 10,99 o quilo. 

A salsicha, ingrediente principal do tradicional cachorro-quente, apresentou preço médio de R$ 

13,42/kg. Sendo o maior valor encontrado por quilo R$ 18,70 e o menor, R$ 9,49, uma variação de 97% 

entre os estabelecimentos e marcas pesquisadas. 

Outros itens que apresentaram variação superior foram a mandioca (78%) e o fubá de milho 

(73%). O preço médio para esses produtos foram R$ 6,95 e R$ 5,55, respectivamente.  

O coco ralado, pacote de 100 gramas, foi cotado a R$ 5,99 o maior valor e, R$ 3,59 o menor. 

Uma variação de 67% e um preço médio de R$ 4,67. O pacote de amendoim inteiro de 500 gramas 

apresentou variação de 57%. O menor preço encontrado foi de R$ 7,98, e o maior R$ 12,49. O leite 

condensado, embalagem de 395 gramas pode custar de R$ 4,99 a R$ 7,79, uma diferença de 56%. 

A batata palha, pacote de 100 gramas, apresentou preço médio de R$ 6,31. Sendo encontrada 

de R$ 5,39 a R$ 6,99, uma variação de 30% entre os estabelecimentos e marcas pesquisadas.  

Produto Maior Preço (R$) Menor Preço (R$) Variação (%) Preço Médio (R$)

Amendoim torrado e moído (500 g) 11,90R$                       9,90R$                         20% 10,54R$                       

Amendoim inteiro (500 g) 12,49R$                       7,98R$                         57% 10,43R$                       

Milho de pipoca (500 g) 5,49R$                         4,59R$                         20% 4,91R$                         

Canjica amarela (500g) 4,89R$                         3,89R$                         26% 4,39R$                         

Canjica branca (500 g) 5,29R$                         4,29R$                         23% 4,85R$                         

Fubá (kg) 7,79R$                         4,49R$                         73% 5,55R$                         

Açúcar (pct 5 kg) 18,39R$                       16,89R$                       9% 17,64R$                       

Leite condensado (395 g) 7,79R$                         4,99R$                         56% 6,03R$                         

Leite (L) 5,69R$                         4,89R$                         16% 5,29R$                         

Feijão (kg) 9,99R$                         8,69R$                         15% 9,22R$                         

Mandioca (kg) 8,90R$                         4,99R$                         78% 6,95R$                         

Coco ralado (100 kg) 5,99R$                         3,59R$                         67% 4,67R$                         

Maçã (kg) 16,48R$                       7,99R$                         106% 10,99R$                       

Pão de cachorro quente (Kg) 18,49R$                       15,90R$                       16% 17,20R$                       

Batata palha (100 g) 6,99R$                         5,39R$                         30% 6,31R$                         

Salsicha (kg) 18,70R$                       9,49R$                         97% 13,42R$                       

Milho em conserva (170 g) 3,59R$                         2,79R$                         29% 3,17R$                         

Linguiça Calabresa (kg) 29,98R$                       28,90R$                       4% 29,46R$                       

Bacon (kg) 27,90R$                       24,98R$                       12% 26,42R$                       

CUSTO MÉDIO INGREDIENTES JUNINOS



 

Outros ingredientes tradicionais das receitas juninas que apresentaram variação superior a 20% 

entre as marcas e estabelecimentos pesquisados, foram: o milho em conserva (29%), a canjica amarela 

(26%), a canjica branca (23%), o amendoim torrado e moído (20%) e o milho de pipoca (20%). 

Dentre os itens pesquisados que apresentaram as menores variações nos preços, estão: o leite 

(16%), o pão de cachorro-quente (16%), o feijão (15%), o bacon (12%), o açúcar (9%) e a linguiça 

calabresa (4%). 

 

Nota: 

 

Este levantamento não teve a intenção de apresentar a variação histórica no nível de preços 

dos produtos que compõe as receitas juninas por não possuir dados relativos ao mesmo período do 

ano anterior. Sendo assim, limitou-se somente a apresentar a média de preços praticados pelos 

estabelecimentos em Divinópolis no período. 

 

 

 


