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1. Apresentação 
A equipe de Pesquisa de Campo e 

Estatística do Fundo Municipal de Defesa de 

Direitos Difusos (PROCON) de Campina 

Grande/PB em pareceria com o Departamento 

de Estatística da Universidade Estadual da 

Paraíba (UEPB) realizou uma pesquisa 

comparativa de preços, no dia 12 de janeiro em 

42 estabelecimentos (Mercadinhos, Supermercados de médio e grande porte) 

espalhados dentro da zona limítrofe da cidade de Campina Grande/PB, 

contemplando 13 (Treze) produtos que compõe a Cesta Básica Alimentar – Ração 

Essencial Mínima, de acordo com o decreto Decreto-Lei Nº 399, de 30 de Abril 

de 1938, com mais 35 (trinta e cinco) itens considerados parte da rotina de 

compras do consumidor paraibano.  

A fim de estabelecer uma análise mais sólida referente aos itens, foram 

considerado duas Cestas Básicas para o cálculo da Cesta Básica Regional, são 

elas: Cesta Básica Alimentar e Cesta Básica Complementar. 

 

Tabela 1: Itens da Cesta Básica Alimentar e suas respectivas quantidades. 

 

Fonte: PROCON Municipal de Campina Grande/PB 
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Tabela 2: Itens da Cesta Básica Complementar Campinense. 

 

Fonte: PROCON Municipal de Campina Grande/PB 

Os preços dos produtos foram coletados pessoalmente em lojas físicas da 

cidade, adotando o menor preço de cada item como referência para coleta nos 

estabelecimentos escolhidos, garantido assim uma melhor precisão no preço 

praticado nos produtos por cada estabelecimento. 

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 a 

Planilha eletrônica.  
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1.1 Estabelecimentos Pesquisados 
Tabela 3: Endereços de todos os estabelecimentos pesquisados.  

Fonte: PROCON Municipal de Campina Grande/PB 
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1.2 Representação espacial dos estabelecimentos 

Podemos observar na Figura 1 a visualização espacial de todos os 

estabelecimentos visitados, todos com a figura de um carrinho de compras na 

cor vermelho escuro, para a pesquisa do preço da Cesta Básica Regional: 

Figura 1: Visualização espacial de todos os estabelecimentos pesquisados (janeiro/2023). 

 

Fonte: PROCON Municipal de Campina Grande/PB 

A seguir estão alguns resultados da pesquisa, vale lembrar que o objetivo 

deste material é esclarecer ao público e que os seus resultados não poderão ser 

utilizados para fins publicitários. 

2 Resultados 
Nesta seção iremos apresentar os resultados obtidos pelas análises 

estatísticas realizadas nos dados coletados da pesquisa. Será calculado o preço 

da Cesta Básica Complementar e da Cesta Básica Alimentar, bem como o 

custo total da Cesta Básica Regional que se dará pela soma dos preços das 

duas anteriores. Veremos também a comparação do custo da Cesta Básica 

Regional em relação ao salário-mínimo atual. 

 

2.1 Cesta Básica Alimentar – Ração Essencial Mínima 
 A Cesta Básica Alimentar – Ração Essencial Mínima do município de 

Campina Grande/PB apresentou um custo médio de R$ 124,92 e com um custo 

total de R$ 609,19 como podemos verificar na tabela abaixo: 
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 Tabela 5: Preços dos itens da Cesta Básica Alimentar em outubro de 2022. 

 

Fonte: PROCON Municipal de Campina Grande/PB 

Com isso, podemos verificar a variação dos preços de cada item sendo 

calculada pela diferença do menor para o maior preço coletado. Portanto, 

teremos: 

Tabela 6: Variação dos preços coletados por itens.  

 

Fonte: PROCON Municipal de Campina Grande/PB 

Aqui podemos verificar que a maior variação encontrada, acima dos 100%, 

entre os preços dos estabelecimentos foram nos itens Banana com 519%, na 

Batata Inglesa com 152,15%. Outros itens como o Tomate, Óleo de Soja, 

Farinha de Mandioca e Carne de Sol obtiveram diferenças bastantes 

significativas, acima dos 100%, evidenciando preços bastantes diferentes 

praticados dentro da cidade de Campina Grande.  
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2.2 Cesta Básica Complementar 

Como a Cesta Básica Complementar é composta por 5 (cinco) grupos 

que no total somam 35 itens, iremos verificar as suas variações e os preços 

médios dos itens de cada grupo: 

Para os itens do grupo de Hortifruti: 

Tabela 7: Tabela referente a variação e preço médio dos itens do grupo de Hortifruti. 

 

Fonte: PROCON Municipal de Campina Grande/PB 

 

Para os itens do grupo de Higiene e Limpeza: 

Tabela 8: Tabela referente a variação e preço médio dos itens do grupo de Higiene e Limpeza. 

 

Fonte: PROCON Municipal de Campina Grande/PB 
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Para os itens do grupo de Temperos: 

Tabela 9: Tabela referente a variação e preço médio dos itens do grupo de Temperos. 

 

Fonte: PROCON Municipal de Campina Grande/PB 

 

Para os itens do grupo dos Farináceos: 

Tabela 10: Tabela referente a variação e preço médio dos itens do grupo de Farináceos. 

 

Fonte: PROCON Municipal de Campina Grande/PB 

 

E por fim, a análise referente aos itens do grupo de Carnes e Derivados: 

Tabela 11: Tabela referente a variação e preço médio dos itens do grupo de Carnes e Derivados. 

 

Fonte: PROCON Municipal de Campina Grande/PB 

 

Com isso, podemos verificar que existem muitos itens dos grupos 

Hortifruti, Higiene e Limpeza e Farináceos, possuem variações nos preços 

acima do 100%, assim como na parte da Cesta Básica Alimentar, 

demonstramos que as políticas de preços praticadas são tão diferentes entre os 

estabelecimentos que dificulta a escolha, por parte do consumidor, do local das 

suas compras mensais referentes aos itens da Cesta Básica. Além disso, a 

variação de preço entre itens se deve também a comercialização de 

determinadas marcas que possui uma política de preços maior, em detrimento a 

outras. 
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Com os dados dos preços de cada grupo já demonstrados, podemos 

calcular o custo da Cesta Básica Complementar, portanto, teremos a seguinte 

tabela com os custos por grupo e total: 

Tabela 12: Tabela dos preços por grupos da Cesta Básica Complementar. 

 

Fonte: PROCON Municipal de Campina Grande/PB 

Logo, obtivemos através das análises feitas que o custo total dos itens 

referentes a Cesta Básica Complementar foi de R$ 225,08. 

 

2.3 Cesta Básica Regional 
Com todos os resultados necessários apresentados, podemos assim 

calcular o preço total que o consumidor irá desembolsar, durante o mês, para a 

compra dos itens da Ração Essencial Mínima e a Complementar. De acordo 

com a última pesquisa realizada, em dezembro de 2022, foi constatado um preço 

de R$ 884,37 para a Cesta Básica Regional.  

Pela nova pesquisa realizada em janeiro de 2023, foram obtidos os 

seguintes resultados: 

 

 

 

 

 

 

 

Cesta Básica Alimentar 

R$ 609,19 

Cesta Básica 

Complementar 

R$ 225,08 

Cesta Básica Regional 

834,27 
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Assim, o custo da Cesta Básica Regional calculada a partir desta nova 

pesquisa foi de R$ 834,27 que em comparação com o custo da Cesta Básica 

do mês de dezembro de 2022, verificamos assim um decréscimo de -R$ 50,10, 

ou seja, uma variação de -5,67% a mais do custo total. Essa diferença ocorreu 

em um intervalo um mês e o valor atual da Cesta Básica Regional, ficando um 

pouco acima da média da Cesta Básica Regional para o ano de 2022 que foi 

R$ 829,46. 

Para investigarmos onde tal variação foi significativa, iremos efetuar uma 

comparação em relação os meses anteriores, para os produtos que compõe as 

duas Cestas Básicas pesquisadas. Tal análise poderá ser vista na próxima 

seção.  

2.4 Comparação entre os resultados de dezembro (2022) e janeiro (2023) 
Como já vimos anteriormente, o valor total da Cesta Básica Regional 

obteve uma diferença de -5,67 % entre dezembro de 2022 e janeiro de 2023, 

ou seja, tivemos uma diminuição no valor total de -R$ 50,10. Se expandirmos 

essa análise para os dois grupos de Cesta Básica (Alimentar e Complementar) 

iremos obter uma diferença: 

Tabela 13: Diferença entre os grupos de Cesta Básica nos meses dezembro (2022) e janeiro (2023). 

 

Fonte: PROCON Municipal de Campina Grande/PB 

 

 Com isso, podemos observar uma diminuição de -R$ 23,93 para a Cesta 

Básica Alimentar e -R$ 26,18 para a Cesta Básica Complementar. Mas para 

ficar mais fácil de identificar quais itens estão influenciando diretamente nesta 

variação de preço iremos nos utilizar de alguns gráficos, separados por Cesta 

Básica, com a mesma comparação entre os meses citados, porém, com a 

utilização do preço médio por item que compõe as mesmas. 
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2.4.1 Cesta Básica Complementar (dezembro x janeiro) 
Gráfico 1: Diferença percentual dos itens da Cesta Básica Complementar entre os meses de dezembro (2022) 

e janeiro (2023). 

 

Fonte: PROCON Municipal de Campina Grande/PB 

Verificamos assim que os grupos de itens de Carne e Derivados, 

Farináceos e Hortifruti, que compõem a Cesta Básica Complementar, 

tiveram uma redução dos seus respectivos preços em relação ao mês anterior 

de -25,07%, -4,24% e -14,42% respectivamente e que corresponde a -R$ 

8,98, -R$ 0,70 e -R$21,83. Os demais grupos obtiveram aumentos 

consideráveis, acima dos 10%, com destaque para os itens do grupo de 

Higiene e Limpeza que em geral obteve um aumento de R$ 4,91. 
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2.4.2 Cesta Básica Alimentar (dezembro x janeiro) 
Gráfico 2: Diferença percentual dos itens da Cesta Básica Alimentar os meses de dezembro (2022) e janeiro 

(2023).

 

Fonte: PROCON Municipal de Campina Grande/PB. 

Neste caso podemos notar uma alta considerável para o preço médio do 

Tomate que registrou um aumento de 59,45%, ou seja, ficou R$ 3,37 mais 

caro se comparado com dezembro de 2022. Itens como Banana, Pão Francês, 

Leite Integral e a Carne de sol obtiveram a diminuição de mais de 10% no 

preço médio em relação ao mês anterior, tais valores podem ser encontrados na 

tabela abaixo:  

Tabela 14: Diferença de preço e percentual entre os itens da Cesta Básica Alimentar entre dezembro (2022) 
e janeiro (2023). 

 

Fonte: PROCON Municipal de Campina Grande/PB. 
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2.5 Preço da Cesta Básica por Zona do município de Campina Grande 

Nesta seção iremos mostrar os melhores e os piores preços praticados 

pelos estabelecimentos em cada zona de Campina Grande/PB, com eles sendo 

calculados a partir da soma de todos os preços coletados no estabelecimento em 

específico e contabilizados por unidade ou por Kg. Vale ressaltar que a terceira 

coluna é uma abreviação a Carnes, Farináceos e Temperos. Tabelas que 

apresentarem valores como R$ 0,00 referem-se a falta dos itens de um 

determinado grupo da Cesta Básica em algum dos estabelecimentos 

pesquisados.  

Alguns mercados precisaram ser classificados de forma que as análises 

neste relatório pudessem ocorrer normalmente, tais classificações podem não 

ser a exata utilizada pelos mercados, portanto, ressaltamos que utilizem da 

tabela de endereços para identificarem onde os mesmos se localizam. 

Zona Leste: 

Tabela 15: Preços médios dos estabelecimentos da Zona Leste. 

 

Fonte: PROCON Municipal de Campina Grande/PB. 

Aqui verificamos que o Supermercado Superbox obteve um custo médio 

total mais baixo da Zona Leste com um valor de R$ 285,17, enquanto o 

Supermercado Bem Barato obteve o total mais alto, chegando a R$ 318,68. 

Zona Norte: 

Tabela 16: Preços médios dos estabelecimentos da Zona Norte. 

 

Fonte: PROCON Municipal de Campina Grande/PB. 
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Os mercados BL Atacado, Mercadinho Magnus e o Mercadinho 

Brasileiro foram os três que obtiveram os totais mais baixos da região, porém, 

não podemos usa-los como parâmetro de melhor preço tendo em vista que uma 

grande quantidade de itens de Hortifruti não era ofertada por esses 

estabelecimentos, portanto, iremos considerar o Atacadão como o 

estabelecimento com o melhor preço para os itens da Cesta Básica Regional 

na Zona Norte, obtendo um total médio de R$ 263,32 e por outro lado o 

supermercado Ideal, localizado no bairro Conceição, obteve o maior preço 

médio da Zona, chegando a R$ 405,87.  

Zona Oeste: 

Tabela 17: Preços médios dos estabelecimentos da Zona Oeste. 

 

Fonte: PROCON Municipal de Campina Grande/PB. 

Dentre os mercados pesquisado na Zona Oeste, o Mercadinho Varejão 

obteve o menor preço médio no total de R$ 248,67 já o Ideal 3, que está 

localizado no bairro Centenário, foi o que obteve o maior preço total registrado 

no valor de R$ 397,33. 
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Zona Sul: 

Tabela 17: Preços médios dos estabelecimentos da Zona Sul. 

 

Fonte: PROCON Municipal de Campina Grande/PB. 

Na Zona Sul o Mercadinho do Zé obteve o menor preço médio total com 

um valor de R$ 221,29, porém, vale ressaltar que o mesmo não ofertou a 

maioria dos itens de Hortifruti, portanto, podemos considerar o Maia 

Supermercado e Mercadinho e Açougue Dois Irmãos com os melhores 

preços dentro da Zona Sul, com os respectivos totais R$ 243,28 e R$ 247,59. 

Já o Big Bom Preço obteve o maior valor registrado na região, chegando a R$ 

360,17. 

Gráfico 3: Preço médio da Cesta Básica por Zona 

 

Fonte: PROCON Municipal de Campina Grande/PB. 

Estabelecimentos Alimentar Carn/fari/temp Higiene Hortifruti Total

ASSAÍ R$ 107,94 R$ 38,75 R$ 53,40 R$ 118,41 R$ 318,50

BIG BOMPREÇO R$ 120,77 R$ 48,14 R$ 61,91 R$ 129,35 R$ 360,17

BOMQUESÓ - LOJA 01 R$ 134,43 R$ 43,39 R$ 38,76 R$ 134,01 R$ 350,59

BOMQUESÓ - LOJA 02 R$ 107,29 R$ 44,79 R$ 38,36 R$ 144,51 R$ 334,95

BRASIL ATACAREJO R$ 108,34 R$ 42,70 R$ 44,43 R$ 125,54 R$ 321,01

MAIA SUPERMERCADO R$ 90,95 R$ 41,14 R$ 46,97 R$ 64,22 R$ 243,28

MERCADINHO DO ZÉ R$ 105,00 R$ 43,63 R$ 37,81 R$ 34,85 R$ 221,29

MERCADINHO E AÇOUGUE DOIS IRMÃOS R$ 109,86 R$ 41,94 R$ 47,23 R$ 48,56 R$ 247,59

MERCADINHO LUNA R$ 122,22 R$ 49,56 R$ 62,42 R$ 82,92 R$ 317,12

SUPERMERCADO BIANCA R$ 133,01 R$ 43,43 R$ 39,76 R$ 115,73 R$ 331,93

SUPERMERCADO ESTRELA R$ 116,54 R$ 47,53 R$ 46,06 R$ 120,63 R$ 330,76

SUPERMERCADO MENOR PREÇO R$ 124,78 R$ 49,48 R$ 50,66 R$ 119,38 R$ 344,30

SUPERMERCADO O BARATÃO R$ 107,87 R$ 41,80 R$ 34,12 R$ 97,99 R$ 281,78

SUPERMERCADO O TOURÃO R$ 105,95 R$ 41,95 R$ 43,14 R$ 63,98 R$ 255,02

SUPERMERCADO PROVISÃO R$ 114,72 R$ 40,93 R$ 48,86 R$ 111,55 R$ 316,06

SUPERMERCADO Q'PREÇO R$ 118,26 R$ 47,33 R$ 49,96 R$ 120,41 R$ 335,96
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Verificamos assim que nesta pesquisa a Zona Oeste registrou o maior 

preço médio para a Cesta Básica Regional obtendo um valor médio de R$ 

314,06, por outro lado, a Zona Norte obteve um valor médio de R$ 284,58 o 

menor dentre todas as outras zonas. 

 

2.6 Comparação com os preços das pesquisas anteriores 

Podemos demonstrar a evolução dos preços das Cestas Básicas, tanto a 

Regional quanto as duas outras que a compõem, utilizando gráficos que 

representem a evolução deles através do tempo (dos meses). As pesquisas se 

iniciaram a partir do mês de março de 2022 e seguem até hoje, mês de janeiro 

de 2023, com exceção do mês de agosto de 2022, qual não houve pesquisa. 

Sendo assim, dispomos de uma quantidade de informações suficientes para 

analisarmos o comportamento dos preços da Cesta Básica Regional na cidade 

de Campina Grande no estado da Paraíba. 

Com isso, para a Cesta Básica Regional poderemos visualizar o seguinte 

comportamento dos preços ao longo dos meses: 

Gráfico 4: Preço da Cesta Básica Regional ao longo dos meses. 

 

Fonte: PROCON Municipal de Campina Grande/PB. 

 

Note que os preços, desde a primeira pesquisa realizada em março do ano 

passado até a última realizada em janeiro deste ano, demonstram uma 

tendência de alta, ou seja, existe um comportamento crescente nos preços ao 
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longo do tempo. Contudo, a cada mês é observado uma elevação ou diminuição 

do preço em relação ao anterior, um ciclo que se repete a cada mês, sendo que 

entre maio e junho observou-se uma crescente no preço da Cesta Básica 

bastante significativa, e entre junho e julho houve uma queda considerável nos 

preços, porém, no mês de outubro observa-se que o preço da Cesta Básica 

retornou ao patamar que se encontrava no mês de junho. 

Podemos abrir mais essa análise e verificar, no mesmo período, a Cesta 

Básica Alimentar e a Complementar de forma a verificar quais delas 

possuíram uma maior variação nos preços ao longo do tempo, com isso, teremos 

o seguinte: 

Gráfico 5: Preço das Cestas Básica Complementar ao longo dos meses 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: PROCON Municipal de Campina Grande/PB 

 

Gráfico 6: Preço das Cestas Básica Alimentar ao longo dos meses 

 

Fonte: PROCON Municipal de Campina Grande/PB 

Aqui Verificamos que a Cesta Básica Alimentar, em azul, possui uma 

variação no preço semelhante ao da Cesta Básica Regional, já a Cesta Básica 
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Complementar em amarelo, parece evidenciar um certo equilíbrio nos preços, 

com leves aumentos acontecendo a cada mês, ou seja, uma clara tendência de 

alta. 

2.7 Preço da Cesta Básica Regional x Salário-mínimo 
Por fim temos que a participação do custo da Cesta Básica Regional no 

rendimento de um indivíduo que recebe um salário-mínimo de R$ 1.302,00 

corresponde a aproximadamente 64,08% no mês de janeiro de 2023, o que 

implica em 35,92% do seu rendimento restante voltado para outras despesas 

básicas como água, luz, energia, internet e dentre outras. Podemos verificar esta 

situação pelo gráfico: 

Gráfico 7: Parcela do Salário-mínimo bruto que corresponde à Cesta Básica. 

 

Fonte: PROCON Municipal de Campina Grande/PB 

 

2.8 Consideração Final 

É importante mencionar ao consumidor e demais integrantes da sociedade 

que em outras pesquisas feitas por outros órgãos relacionados a Cesta Básica 

possuem metodologias diferentes, alguns calculam a penas a Alimentar (Ração 

Essencial Mínima) por exemplo, portanto, fica o aviso ao leitor deste relatório 

que verifique tal metodologia se o objetivo for a comparação das pesquisas.  
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3. Anexos 
4. Todos os dados referentes a pesquisa onde valores como NT: Não tinha. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 18: Dados Referentes a Cesta Básica Alimentar (janeiro /2023). 
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Tabela 19: Dados referentes ao grupo de Carnes, Temperos e Farináceos (janeiro /2023). 
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Tabela 20: Dados referentes ao grupo de Hortifruti (janeiro /2023). 
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Tabela 21: Dados referentes ao grupo Higiene e Limpeza (janeiro/2023). 


