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1. Apresentação 

 
De acordo com algumas localidades a tradição de homenagear os mortos é bem 
diferente da nossa cultura . No México, por exemplo, os mortos são homenageados 
com festas e com isso o país recebe turistas de todo mundo. Já em países de religião 

budista, os mortos são homenageados com uma procissão e no Japão é ofertado arroz 
e algas, para alimentar as almas dos mortos. Para amenizar a dor irreparável de 

perder um ente querido, no Brasil o Dia de Finados é feriado nacional onde muitas 
pessoas tem o costume de fazer orações, acender velas, visitar os túmulos e levar 
flores. Portanto, independentemente, da crença de cada pessoa em relação a morte, 

todos têm a necessidade de expressar o carinho, a admiração e a saudade pelos que 
já partiram deste mundo. 

 
Pensando nisso a equipe de Pesquisa de Campo e Estatística do Fundo Municipal de 
Defesa de Direitos Difusos PROCON Campina Grande/PB em parceria com o 

Departamento de Estatística da Universidade Estadual da Paraíba (UEPB), realizou 
pesquisa comparativa de preços de alguns itens que são comumente utilizados no 

feriado do Dia de Finados. O objetivo é auxiliar o consumidor apresentando uma 
referência de preços. A pesquisa não engloba as feiras livres da cidade, onde os 
valores podem ser bem menores. A coleta foi realizada no dia 26 de outubro, em 

quatro estabelecimentos que comercializam velas e seis que vendem flores. 
 

A pesquisa levou em consideração quatro tipos de velas e 10 de flores. O preço 
considerado é o menor disponível para cada produto, levando em consideração que 
esses preços podem mudar, pois é o cliente que especifica como irá querer a 

composição das flores. Já a coleta das velas não levou em consideração a cor, 
tamanho e a qualidade do produto. A coleta de preços foi realizada em lojas físicas da 

cidade e para comparação e divulgação foram selecionados produtos com o melhor 
preço e os que saem com mais frequência no período. 

 
Para análise científica foi utilizada a estatística descritiva, que é um ramo da 
Estatística que aplica várias técnicas para descrever e sumarizar um conjunto de 

dados. E para o tratamento dos dados e análises dos resultados foi utilizado o 
software R em conjunto com uma planilha. 

 
Seguem os endereços das lojas pesquisadas: 
 

Floriculturas 
 

 Ágape Floricultura - Endereço: Rua Odon Bezerra, 65 - Liberdade, Campina 

Grande; 

 Center Flores - Endereço: Rua Treze de Maio, 279 - Centro, Campina Grande; 

 Flor de Lótus - Endereço: Rua Sebastião Donato - Centro, Campina Grande – 

PB; 

 Girassol Floricultura - Endereço: Praça Cel. Antônio Pessoa, 45 A - Centro, 

Campina Grande – PB; 

 Pétalas de Rosas - Endereço: Rua Campos Sales, 261B - José Pinheiro, Campina 

Grande – PB; 

 Rosa-Ly Flores - Endereço: Rua Teixeira de Freitas, 266 - São José, Campina 

Grande – PB; 
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Supermercados 

 
 BIG Bompreço – Shopping Partage, Av. Pref. Severino Bezerra Cabral, 1050 - 

Catolé, Campina Grande – PB; 

 O Filezão: Avenida Mal. Floriano Peixoto, 1874 - Centenário, Campina Grande - 

PB; 

 Rede Compras: Rua Cel. João Lourenço Porto, 374 - Centro, Campina Grande – 

PB; 

 Supermercado Ideal: R. Vigolvino Vanderlei, 290 - Conceição, Campina Grande 

- PB, 58401-311  

 
2. Resultados  
 

Nesta seção, serão apresentados os principais resultados da pesquisa comparativa de 
preços dos produtos para o Dia de Finados que foi realizada pelo Procon Municipal de 

Campina Grande – PB. 
  
 

2.1 Itens que foram pesquisados: 
 

1. Flores: os tipos considerados na pesquisa foram:  

 

1. Coroa Pequena 0,90 m; 

2. Coroa Média 1,10 m; 

3. Coroa Grande 1,20 m; 

4. Flor do Campo (Quatro hastes); 

5. Flor do Campo (Pacote); 

6. Rosa Comum (Unidade); 

7. Rosa Comum (Buquê - 12 unidades); 

8. Lírio (Unidade); 

9. Gladíolo (Haste); 

10.   Gérbera (Unidade); 

 

2. Velas: os tipos considerados na pesquisa foram:  

 

1. Vela tipo 3 (Pacote - 8 unidades); 

2. Vela tipo 5 (Pacote - 8 unidades); 

3. Vela tipo 8 (Pacote - 8 unidades); 

4. Vela de sétimo dia (Unidade). 
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2.2 Flores  

Segue a Tabela 1 trazendo algumas informações sobre o item flor. Pelo levantamento 
realizado chama a atenção o preço das coroas de flores, item muito adquirido no 

período. O consumidor que fizer uma boa pesquisa pode fazer uma economia de até 
80 reais na compra da coroa grande.    

Tabela 1: Informações sobre os tipos de flores e preços. 

Flores Informações 

Média Menor Maior Economia Variação 

(%) 

Coroa Pequena 

0,90 m 

R$ 131,67 

 

R$ 100,00 

 

R$ 180,00 

 

R$ 80,00 

 

80% 

 

Coroa Média 

1,10 m 

R$ 166,67 R$140,00 

 

R$ 200,00 R$ 60,00 42,85 % 

Coroa Grande 

1,20m 

R$ 200,00 R$170,00 R$ 200,00 R$ 80,00 47,5 % 

Flor do Campo 

(4 hastes) 

R$ 3,00 R$ 3,00 R$ 3,00 R$0,00 0% 

Flor do Campo 

(pacote) 

R$ 41,00 R$ 30,00 R$ 50,00 R$ 20,00 66,67 % 

Gérbera 

(Unidade) 

R$ 3,00 R$ 2,00 R$ 4,00 R$ 2,00 100 % 

Gladíolo (Haste) R$ 3,00 R$3,00 R$ 3,00 R$0,00 0% 

Lírio (Unidade) R$ 4,00 R$ 4,00 R$ 4,00 R$0,00 0% 

Rosa Comum da 

Região 

(Unidade) 

R$ 2,75 R$ 2,00 R$ 3,00 R$ 1,00 50% 

Rosa Comum  

da Região   

(Buquê - 12) 

R$ 90,00 R$ 60,00 R$ 100,00 R$ 40,00 66,67 % 

Fonte: PROCON Municipal de Campina Grande-PB 

2.3 Velas 

Já na Tabela 2 temos as informações referente ao comércio de velas.  
 

Tabela 2: Informações sobre os tipos de velas e preços. 

Tipos de velas Informações 

Média Menor Maior Economia Variação 

(%) 

Vela tipo 3 (8 

unidades) 

R$ 4,29 

 

R$ 1,69 

 

R$ 4,29 

 

R$ 2,60 

 

153,84% 

 

Vela tipo 5 (8 

unidades 

R$ 3,42 

 

R$ 2,89 

 

R$ 3,79 

 

R$ 0,90 

 

31,14% 

 

Vela tipo 8 (8 

unidades) 

R$ 4,99 

 

R$ 3,69 

 

R$ 6,99 

 

R$ 3,30 

 

89,43% 

 

Vela de Sétimo Dia 

(unidade) 

R$ 7,19 

 

R$ 5,99 

 

R$ 8,99 

 

R$ 3,00 

 

50,08% 

 

Fonte: PROCON Municipal de Campina Grane-PB 
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3. Dicas do Procon Campina Grande 

 
3.1. Conservação de flores 

 Ambientes arejados e frescos ajudam a prolongar a vida das flores;  
 Não exponha as flores diretamente ao sol e ao vento, pode haver exposição à luz, 

desde que indiretamente;  
 Flores expostas ao ar condicionado desidratam rapidamente e duram menos;  
 A água e o vaso que receberão as flores devem ser limpos – as flores são muito 

sensíveis aos microorganismos. 
 

Flores naturais (cortadas)  
 
 Não deixe folhas submersas na água;  

 Troque a água pelo menos a cada dois dias, use sempre água limpa;  
 Ao trocar a água corte uma ponta da base dos talos para abrir novamente os 

vasos que transportam a seiva (use uma tesoura ou faca afiada). Para a maioria 
das flores e folhagens basta cortar na diagonal (para ampliar a área de absorção) 
e colocar o talo na água o mais rapidamente possível;  

 Flores que “soltam leite”, como o bico-de-papagaio, devem ter o local do corte 
passado rapidamente em água quente para retirar o leite que fica ressecado no 

talo; 
 Flores com talos lenhosos ou grossos (rosas) devem ter a base do talo cortado em 

diagonal e em seguida cortado ao meio 1 ou 2 centímetros;  

 Para flores com talos ocos (amarílis, dálias...) faça um furinho com alfinete logo 
abaixo da flor para deixar entrar o ar;  

 Retire as "antenas" de pólen dos lírios para não manchar as pétalas, as paredes 
ou as roupas; 

 

Flores naturais (em vasos)  
 

 Molhe sempre que a terra começar a ficar seca;  

 Para molhar, mergulhe o vaso em água limpa (evite molhar as folhas) e deixe 
escorrer o excesso de água;  

 Não deixe água no prato para evitar a proliferação do mosquito Aedes aegypt. O 

vetor transmissor da dengue, zyka e chicungunha;  
 Retire as flores e folhas secas delicadamente. 

 
 

3.2 Prevenção a covid-19 
 

A população deve respeitar as regras sanitárias e o uso obrigatório da máscara 
quando for fazer compras de flores e velas e também ao fazer a visita ao cemitério. 

Separamos algumas dicas para o consumidor fazer sua homenagem de não correr 
riscos:  
 

 Aproveite o fim de semana para visitar o cemitério e evitar que todos compareçam 
no mesmo dia; 

 Limpe os jazigos com antecedência; 
 No dia da visita, evite tocar em qualquer superfície e, principalmente, evite 

apertos de mãos e abraços; 

 Use máscara - o uso é obrigatório no município, mesmo ao ar livre; 
  Obedeça ao distanciamento social de 1,5 metro entre as pessoas e evite 

aglomerações; 
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 Não fique muito tempo no local, até 45 minutos é um tempo satisfatório para a  

visita; 
 Pessoas com sintomas gripais devem ficar em casa; 

 Pessoas do grupo de risco (idosos, grávidas, lactantes e portadores de doenças 
crônicas) devem evitar a circulação em cemitérios; 

 Tente levar sua própria garrafinha com álcool gel 70%; 
 E não se esqueça da etiqueta respiratória: ao tossir ou espirrar, use lenço ou 

cubra a boca com o braço - nunca com as mãos.  

 E ao retornar a casa lembre de fazer uma higienização completa, limpe os 
calçados, coloque a roupa para lavar e tome um banho completo.  

 
3.3 Direitos do Consumidor 
 

O consumidor deve sempre estar atento e levar em conta que há flores nacionais e 
importadas que podem ser vendidas em maços, arranjos especiais, vasos, com ou sem 

embalagem, em buquês ou vendidas por unidade. As velas, outra representação deste 
período, também apresentam diferenças no tamanho, nas marcas e, atualmente, até 
mesmo na forma. E cada um desses fatores influencia no preço final. Por isso é muito 

importante a pesquisa de preços. 
 

Os fornecedores nesta data, como em qualquer outra, devem garantir ao consumidor 
informações claras e precisas sobre o preço dos produtos e serviços. Os valores devem 
estar expostos de forma legível e informar perfeitamente do que se trata o produto ou 

o serviço. Pagamentos em cheque, cartão de débito ou cartão de crédito na modalidade 
à vista (desde que aceitos) têm de ser no mesmo valor pago em dinheiro. Ou seja, é 

proibido cobrar preços diferenciados para pagamento em dinheiro, cheque ou cartão à 
vista. O Código de Defesa do Consumidor proíbe um valor mínimo para a utilização de 
cartão de crédito ou débito. 

 
O consumidor deve avaliar com cautela a oferta de produtos e serviços durante o 

feriado. Planos de assistência funerária não devem ser contratados no impulso da data 
ou de imediato. Também neste caso deve haver pesquisa de preço, oferta de serviços e 
necessidade da contratação.  

 
Qualquer dúvida que o consumidor tiver sobre o preço do produto, ou denúncia, ele 

deve entrar em contato com o Procon Municipal por meio dos telefones da equipe de 
fiscalização que estará de plantão neste dia: 98185-8168, 98186-3609 e 98123-

0749. 
 



 

4. Relação geral dos produtos pesquisados 
 

Tabela 3: Floriculturas e valores 

Tipos de flores  

ESTABELECIMENTOS 
 

ENDEREÇO Coroa 
Pequena 
0,90 m 

Coroa 
Média 
1,10 m  

Coroa 
Grande 
1,20 m 

Flor do 
Campo 

(4 

Haste) 

Flor do 
Campo 

(Pacote) 

Rosa 
Comum 

da 

Região 

uni 

Rosa 
Comum da 

região 

(Buquê 

com 12)   

Lírio 
Unid. 
Flor 

Gladíolo 
(Haste) 

Gérbera 
Uni. 

Center Flores 
 

Rua Treze de Maio, 
279, Centro 

R$ 
150,00 

R$ 
200,00 

R$ 
250,00 

R$ 3,00 R$ 35,00 NT NT NT NT NT 

Girassol 
Floricultura 

 

Praça Cel. Antônio 
Pessoa, 45 A, 

Centro 

R$ 
100,00 

R$ 
150,00 

R$ 
180,00 

R$ 3,00 R$ 40,00 R$ 3,00 R$ 70,00 
R$ 

4,00 
R$ 3,00 R$ 3,00 

Flor de Lótus 
 

Rua Sebastião 
Donato, 04, Centro 

R$ 
110,00 

R$ 
140,00 

R$ 
170,00 

R$ 3,00 R$ 30,00 R$ 2,00 R$ 90,00 NT NT R$ 2,00 

Pétalas de Rosas  
 

Rua Campos Sales, 
261B, José 

Pinheiro 

R$ 

120,00 

R$ 

160,00 

R$ 

180,00 
R$ 3,00 R$ 50,00 R$ 3,00 R$ 70,00 NT NT R$ 4,00 

Ágape 

Floricultura 

Rua Odon Bezerra, 

65, Liberdade 
R$ 

130,00 
R$ 

150,00 
R$ 

170,00 
R$ 3,00 R$ 50,00 R$ 3,00 R$ 120,00 NT NT R$ 3,00 

Floricultura 

Roseane 
 

Rua Monte Santo, 

170,  
Monte Santo 

 

R$ 
180,00 

R$ 
200,00 

R$ 
250,00 

NT NT NT R$ 100,00 NT NT NT 

Rosa-Ly Flores 
 

Rua Teixeira de 
Freitas, 266, São 

José 

R$ 
150,00 

R$ 
200,00 

R$ 
250,00 

R$ 3,00 R$ 35,00 NT NT NT NT NT 

Fonte: PROCON Municipal de Campina Grande-PB 

 

 

 

 



 

Tabela 4: Supermercados e preço de velas 

 

Velas 

Estabelecimentos Bairro ENDEREÇO Vela tipo 3 
Pacote 8 uni 

Vela tipo 5 
Pacote 8 uni 

Vela tipo 8  
Pacote 8 uni 

Vela de sétimo 
dia uni 

Hiper Bompreço Catolé Shopping Partage, Av. Pref. 

Severino Bezerra Cabral, 1050 
R$ 4,29 NT 6,99 8,99 

O Filezão Centenário Avenida Mal. Floriano Peixoto, 

1874  1,69 3,79 4,59 5,99 

Rede Compras Centro Rua Cel. João Lourenço Porto, 374  
1,69 2,89 3,69 7,29 

Supermercado 
Ideal 

Centro Rua Vila Nova da Rainha, 461  
1,79 3,59 4,69 6,49 

Fonte: PROCON Municipal de Campina Grande/PB 

Legenda: NT- não tem  

 


