
 

 

EDIÇÃO 02 | DEZEMBRO/2022 

CUSTO MÉDIO DE ITENS DA CEIA DE NATAL 

 
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 da média de 

preços de alguns dos itens tradicionais que compõe a ceia de natal, 

sendo eles: A ave chester, o peru, o pernil com osso, o panetone, a 

caixa de bombons, o suco de frutas, o vinho tinto, a uva e as nozes. E 

apresentar o comportamento dos preços desses itens em relação ao 

ano anterior. 

O levantamento para a elaboração deste boletim ocorreu entre os dias 12 e 15 de dezembro de 2022 

em 04 diferentes supermercados com representatividade no município de Divinópolis e em 14 

açougues/casa de carnes para levantamento do preço do pernil com osso. 

Resultados encontrados: 

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

apresentou preço médio por quilo de R$ 25,99. Em 2021, o preço médio por quilo da Ave Chester foi 

de R$ 26,34, o que representa uma redução de 1,3% em relação ao ano anterior. Em 2022 o maior 

preço encontrado foi de R$ 26,99, e o menor, R$ 24,98 o quilo. Uma variação de 8% entre os 

estabelecimentos pesquisados. Para este item foram consideradas duas marcas tradicionais que 

comercializam a ave.  

 

Sobre o preço do peru, outra ave bastante comum na ceia de natal das famílias, a pesquisa considerou 

duas das marcas mais tradicionais comercializadas. O menor preço encontrado para o quilo de peru foi 

de R$ 25,98 e, o maior, R$ 31,98; uma variação de 23,1% entre os estabelecimentos pesquisados. O 

Maior preço Menor preço % variação Preço médio

26,99R$          24,98R$          8,0% 25,99R$          

Ave Chester (kg)
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preço médio praticado em Divinópolis para o quilo de Peru foi de R$ 28,07. Uma elevação de 2,7% em 

relação a 2021, quando o preço por quilo foi de R$ 27,32. 

 

Para o levantamento do preço do pernil com osso, tradicional nas ceias natalinas, foram pesquisados 

14 açougues/casa de carnes. A pesquisa foi realizada por telefone e os estabelecimentos distribuídos 

nos bairros: Centro, Catalão, Danilo Passos, Niterói, São Jose e Porto Velho. 

 

De acordo com o levantamento o pernil com osso é comercializado em Divinópolis a um preço médio 

de R$ 18,23 o quilo. Uma redução de 6,6% em relação a 2021, quando o preço por quilo foi de R$ 19,51. 

Em 2022 o maior preço encontrado foi de R$ 21,99 e o menor, R$ 13,99. Uma variação de 57,2% entre 

os açougues/casa de carnes pesquisados. 

Para o levantamento do preço médio do panetone, foram pesquisadas 03 marcas tradicionais no 

comércio, sendo uma de preço inferior, uma intermediária e uma marca considerada superior.  

 

O panetone de marca popular I, considerada de preço inferior, a média foi de R$ 12,95 a caixa com 400 

gramas. Com uma variação de 35,6% entre o maior e o menor preço encontrado. O panetone de marca 

popular II, considerada intermediária, a média para a caixa com 400 gramas foi de R$ 22,62, com uma 

variação de 19,1% entre o mais caro e o mais barato. E, o panetone de marca popular III, considerada 

superior, um preço médio de R$ 26,29 a caixa com 500 gramas. Com uma variação de 25% entre os 

estabelecimentos pesquisados. No geral, o panetone em Divinópolis é comercializado a um preço 

médio de R$ 20,62. Uma elevação de 12,3% comparado a 2021, quando o preço médio foi de R$ 18,36. 

Para a caixa de bombons sortidos foram pesquisadas as 03 marcas mais tradicionais com embalagens 

de 250 gramas. A variação no preço entre os estabelecimentos pesquisados foi de 8,4%, 

Maior preço Menor preço % variação Preço médio

31,98R$          25,98R$          23,1% 28,07R$          

Peru de natal (kg)

Maior preço Menor preço % variação Preço médio

21,99R$          13,99R$          57,2% 18,23R$          

Pernil com osso (kg)

Maior preço Menor preço % variação Preço médio

Marca popular I     (cx 400 g) 14,90R$          10,99R$          35,6% 12,95R$          

Marca popular II (cx 400 g) 24,98R$          20,98R$          19,1% 22,62R$          

Marca popular III (cx 500 g) 29,99R$          23,99R$          25,0% 26,29R$          

$ geral médio 20,62R$          

Panetone Tradicional



 

sendo o maior valor encontrado de R$ 12,99, e o menor, de R$ 11,98. Para a caixa de bombom o preço 

médio praticado é de R$ 12,55 a caixa. O que representa uma elevação de 25,6% em relação ao ano 

anterior quando o preço médio da caixa foi de R$ 9,99. 

 

Para o suco de frutas foram consideradas 03 marcas tradicionais de sucos, sendo a marca I, de preço 

inferior, a marca II intermediária, e a marca III, considerada superior. 

 

Considerando a categoria sucos, a média geral de preço encontrado foi de R$ 5,29 o litro. Uma elevação 

de 0,8% em relação a 2021, quando o preço médio do litro de suco foi de R$ 5,25. A marca I, 

considerada de preço inferior, apresentou uma variação de 56,1% entre os estabelecimentos 

pesquisados, com um preço médio de R$ 4,09. A marca intermediária II, apresentou preço médio de 

R$ 5,66 o litro, com uma variação de 13,5% entre o maior e o menor preço. Já a marca popular III 

apresentou uma variação de 12,5% entre os estabelecimentos pesquisados e um preço médio de R$ 

6,11 o litro. 

Para o levantamento do preço médio do vinho, foram consideradas 03 marcas tradicionais 

comercializadas no varejo. O vinho pesquisado foi o vinho tinto de mesa do tipo suave, garrafa com 

750 ml. 

 

De acordo com os dados levantados, o vinho de marca popular I apresentou preço médio de R$ 15,93, 

com uma variação de 10,1% entre os estabelecimentos pesquisados. O vinho de marca popular II, preço 

médio de R$ 15,59, com uma variação de 30,2% entre o maior e o menor preço. Já o vinho de marca 

Maior preço Menor preço % variação Preço médio

12,99R$          11,98R$          8,4% 12,55R$          

Caixa de bombons sortidos (cx 250g)

Maior preço Menor preço % variação Preço médio

Marca popular I 4,98R$            3,19R$            56,1% 4,09R$            

Marca popular II 5,89R$            5,19R$            13,5% 5,66R$            

Marca popular III 6,39R$            5,68R$            12,5% 6,11R$            

$ geral médio 5,29R$            

Suco de frutas (L)

Maior preço Menor preço % variação Preço médio

Marca popular I 16,43R$          14,92R$          10,1% 15,93R$          

Marca popular II 16,90R$          12,98R$          30,2% 15,59R$          

Marca popular III 36,99R$          32,90R$          12,4% 34,29R$          

$ geral médio 21,94R$          

Vinho tinto tradicional (750 ml)



 

popular III, considerada de preço superior apresentou preço médio de R$ 34,29, com uma variação de 

12,4% entre os estabelecimentos pesquisados. Na média geral, de acordo com o levantamento 

realizado em Divinópolis, o vinho tinto de mesa apresenta preço médio de R$ 21,94 a garrafa. Uma 

redução de 2,1% em relação a 2021 quando o preço médio por garrafa de 750 ml era de R$ 22,41. 

Para o levantamento do preço médio da uva foram consideradas as uvas do tipo Rubi e do tipo Itália. 

 

O preço médio encontrado para a uva foi de R$ 6,45 a embalagem com 500 gramas. Uma alta de 1,3% 

em relação ao ano anterior quando o preço foi de R$ 6,37. O maior preço encontrado foi de R$ 9,49 e, 

o menor, R$ 3,99; uma variação de 137,8% entre os estabelecimentos pesquisados. 

No levantamento das nozes foram pesquisadas 03 marcas distintas em embalagens contendo 100 

gramas. 

 

O preço das nozes apresentou variação de 58,9% entre os estabelecimentos pesquisados. Sendo o 

maior preço encontrado de R$ 18,99, e o menor, R$ 11,95. O preço médio para pacotes de 100 gramas 

foi de R$ 14,70. Uma elevação de 11,4% em relação a 2021, quando o preço foi de R$ 13,20. 

A seguir, apresenta-se quadro resumo com os itens da ceia de natal pesquisados: 

 

Maior preço Menor preço % variação Preço médio

9,49R$            3,99R$            137,8% 6,45R$            

Uva (cx 500 g)

Maior preço Menor preço % variação Preço médio

18,99R$                      11,95R$       58,9% 14,70R$                    

Nozes (100 g)

Item Unid Maior preço Menor preço % variação Preço médio

Ave Chester Kg 26,99R$                    24,98R$                    8,0% 25,99R$          

Peru Kg 31,98R$                    25,98R$                    23,1% 28,07R$          

Pernil c/ osso Kg 21,99R$                    13,99R$                    57,2% 18,23R$          

Panetone Cx 29,99R$                    10,99R$                    172,9% 20,62R$          

Caixa de bombom Cx 12,99R$                    11,98R$                    8,4% 12,55R$          

Suco de frutas L 6,39R$                      3,19R$                      100,3% 5,29R$            

Vinho tinto ml 36,99R$                    12,98R$                    185,0% 21,94R$          

Uva g 9,49R$                      3,99R$                      137,8% 6,45R$            

Nozes g 18,99R$                    11,95R$                    58,9% 14,70R$          

Quadro Resumo - Itens da Ceia de Natal



 

Observa-se que os itens no quadro resumo que apresentaram a maior variação nos preços (vinho tinto, 

panetone, uva e suco de frutas) foram os itens para os quais a pesquisa considerou mais de uma marca 

com diferenças significativas de preços. 

Por fim, a tabela a seguir compara os preços médios dos itens da ceia de natal no ano de 2022 em 

relação ao ano de 2021. 

 

Os itens que apresentaram a maior variação entre os dois anos foram: a caixa de bombons sortidos 

(25,6%), o panetone (12,3%) e as nozes (11,4%). Por outro lado houve redução nos preços do pernil 

com osso (6,6%), vinho tinto (21%) e na ave chester (1,3%). 

Item Unid Preço médio 2021 Preço médio 2022 Variação %

Ave Chester Kg 26,34R$                    25,99R$                    -1,3%

Peru Kg 27,32R$                    28,07R$                    2,7%

Pernil c/ osso Kg 19,51R$                    18,23R$                    -6,6%

Panetone Cx 18,36R$                    20,62R$                    12,3%

Caixa de bombom Cx 9,99R$                      12,55R$                    25,6%

Suco de frutas L 5,25R$                      5,29R$                      0,8%

Vinho tinto ml 22,41R$                    21,94R$                    -2,1%

Uva g 6,37R$                      6,45R$                      1,3%

Nozes g 13,20R$                    14,70R$                    11,4%


