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A Autarquia de Proteção e Defesa do Consumidor da Paraíba (Procon-PB) através do

Setor de Pesquisa e Estatística, realizou nos dias 29 e 30 de novembro e 01 de dezembro uma

pesquisa de preços de itens natalinos em virtude da proximidade do Natal.

Foram pesquisados 183 itens entre árvores de natal, bolas natalinas, pisca-piscas,

gorros e outros ornamentos. Tais produtos foram verificados em 08 estabelecimentos de João

Pessoa e Cabedelo: Carrefour (Aeroclube), Casa Tudo (Centro), Lojas Areia Branca

(Centro), Top Brasil (Centro), Brazil Atacado (Ernesto Geisel), Freitas Varejo (BR 230),

Ferreira Costa (BR 230) e Atacadão dos Presentes (Centro).

O plano de amostragem foi não probabilístico, portanto os resultados não podem ser

generalizados para todo o Estado. No entanto, servem como um referencial para os

consumidores que buscam por esses produtos. A coleta dos dados foi realizada

presencialmente através de formulário com estrutura adequada.

Para árvores de natal foram coletados preços de árvores das mais simples até as mais

sofisticadas, de modo que é possível para o consumidor encontrar uma árvore de 82cm da

marca Rocie a partir de R$ 79,90 (Casa Tudo – Centro / Lojas Areia Branca – Centro). Já a

árvore de 270cm da marca Grillo pode ser encontrada por R$ 2.799,00 (Atacadão dos

Presentes – Centro). Para mais informações, ver tabela em anexo.

Quanto aos pisca-piscas o consumidor pode adquirir uma caixa contendo 200

lâmpadas LED de fio transparente da marca Master Christmas R$ 49,99 no Freitas Varejo

(BR230). Também contendo 200 lâmpadas LED de fio verde ou transparente da marca

Ecoline, o consumidor pode comprar no Ferreira Costa (BR 230) por R$ 69,99, 10 metros de

luzes coloridas para sua decoração natalina.

Os preços dos gorros de papai noel são bastante variados devido ao tamanho, marca e

material que é confeccionado. Tal item pode ser encontrado com preços a partir de R$ 1,09

(Brasil Atacado - Geisel). O preço do gorro vermelho da marca Wincy Natal de 40cm variou

de R$ 7,50 (Lojas Areia Branca - Centro) a R$ 7,99 (Ferreira Costa - BR 230), uma economia

de R$ 0,49 para o consumidor.
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Na seção referente aos ornamentos, a guirlanda pode ser encontrada a partir de R$

17,90 na Casa Tudo (Centro), da marca Rocie (25cm) em cores verde ou azul. Também foi

encontrada no Casa Tudo a guirlanda de cores verde ou vermelha da marca Wincy Natal

(35cm) por R$ 134,90.

O consumidor deve-se atentar para a qualidade do produto, como também adquirir a

sua nota fiscal e se informar sobre as normas no estabelecimento para eventuais trocas, caso

precise.

Os preços constatados e as variações obtidas referem-se somente aos dias de

realização da pesquisa, portanto os valores dos produtos estão sujeitos a alterações por conta

de descontos, ofertas, promoções, ou mesmo de sua disponibilidade. Demais itens podem ser

conferidos na planilha da pesquisa em anexo.

O Procon Estadual recomenda aos consumidores que pesquisem antes de realizarem

compras de bens e serviços, como também planejem suas compras, pois desta forma o

consumidor ganha não somente em valores monetários como também nos produtos e serviços

adquiridos.

Antes de sair de casa usem máscaras, e ao receber seus produtos em casa

mantenha-se usando a máscara, não esqueça de higienizar bem os produtos ao receber

para manter sua saúde.

O Procon Estadual está à disposição de toda a Sociedade Paraibana para garantir os

direitos dos consumidores. Quaisquer dúvidas, informações ou sugestões, ligar para o número

151, ligação direta e gratuita ou pelo nosso WhatsApp (83) 98618-8330.

Setor de Pesquisa e Estatística do PROCON-PB

João Pessoa, 01 de Dezembro de 2021
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