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

Setor de Pesquisa e Estatística, realizou no dia 25 de março uma pesquisa virtual sobre preços

de vinhos em virtude da proximidade da Semana Santa.

A  pesquisa  foi  realizada  em 9  estabelecimentos localizados  em  João  Pessoa:

Supermercado  Manaíra (Av.  João  Câncio  da  Silva  -  Manaíra),  Carrefour (R.  Bacharel

Irenaldo de Albuquerque Chaves - Aeroclube), Superbox Brasil (R. Themístocles da Costa, 77 -

Jardim  Oceania),  Supermercado  Classe  A (R.  Paulo  França  Marinho,  2-130  -  Miramar),

Supermercado IOB (R.  Maj.  Ciraulo,  703 -  Manaíra),  Dodia Supermercado (R.  Francisco

Leocádio Ribeiro Coutinho, 601 - Aeroclube), Supermercado Souza  (R. Industrial Danilo da

Penha Paiva,  406 -  Cristo Redentor),  O Destakão (Av. Mandacarú,  319 -  Treze de Maio) e

Supermercado Santo André  (R. Deputado José Tavares, 250 - Cruz das Armas ).

Destes  estabelecimentos  pesquisou-se  148  produtos entre  diferentes  tipos  de  vinhos:

bordô, branco seco, branco suave, rosé, tinto seco e tinto suave.

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  procuram  por  esses  produtos.  A  pesquisa  foi  realizada  de  forma  virtual  no  site

https://www.meumercadoemcasa.com.br/,  exceto  o  Carrefour  que  nos  enviou  os  preços

praticados por e-mail.

Referente aos vinhos do tipo  Bordô, destacou-se o vinho  Country Wine Suave  (54,22%)

com 750ml  com  preços entre  R$ 9,19 (Carrefour - Aeroclube) e  R$ 14,20 (Superbox Brasil -

Jardim Oceania), com uma diferença de R$ 5,01. 

No  vinho Branco  Seco,  o  Tarapaca  Reserva  Chardonnay (38,47%)  com  750ml,  com

preços entre R$ 64,99 (Supermercado Manaíra - Manaíra) e R$ 89,99 (Classe A - Miramar), uma

economia de até R$ 25,00. Destaca-se também, o vinho Periquita Sauvignon Blanc - Portugal

2017  (30,61%) com 750ml, com entre  R$ 68,90 (Dodia - Aeroclube) e  R$ 89,99 (Carrefour -

Aeroclube), uma diferença de R$ 21,09.

No vinho Branco Suave, o vinho Casal Garcia - Portugal (30,32%) com 750ml, apresenta

uma diferença nominal de  R$ 16,95, com preços que variam de  R$  55,90 (Superbox Brasil -

Jardim Oceania) a R$ 72,85 (Classe A - Miramar). 

Referente ao vinho Rosé, o Confidencial - Portugal (20,22%) com 750ml, apresenta  preços

que  oscilam  de R$  49,90 (Superbox  Brasil  -  Jardim  Oceania) a  R$  59,99 (Classe  A  -

Miramar),favorece uma economia de até R$ 10,09 ao consumidor.
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No item de vinho Tinto Seco, o  Alamos Cabernet Sauvignon - Argentina (40,00%) com

750ml, com preços entre R$ 99,99 (Supermercado Manaíra - Manaíra) e R$ 139,99 (Classe A -

Miramar), uma diferença de R$ 40,00 entre os estabelecimentos pesquisados. Neste mesmo item,

temos o vinho   Confidencial - Portugal  (50,95%) com  750ml  que apresentou uma diferença

nominal de R$ 25,47, com preços oscilando de R$ 49,99 (Supermercado Manaíra - Manaíra) a

R$ 75,46 (Supermercado IOB - Manaíra).

No vinho  Tinto Suave, o  Pérgola Seleção Suave - Brasil (33,92%) com 1L,  demonstrou

preços que variaram de R$ 20,90 (Carrefour - Aeroclube) a R$ 27,99 (Classe A - Miramar), uma

economia de R$ 7,09.  Em seguida, o vinho Quinta do Morgado - Brasil (42,18%) com 750ml,

apresentou preços oscilando de R$ 11,95 (Superbox Brasil - Jardim Oceania) a R$ 16,99 (Classe

A - Miramar), uma diferença de R$ 5,04.

Diversos estabelecimentos  oferecem o serviço de delivery,  entretanto  cada  um com suas

especificações como por exemplo os supermercados: Classe A, Superbox Brasil, Supermercado

Manaíra e Supermercado Souza realizam o serviço de delivery.

Os preços constatados e as variações obtidas referem-se somente ao dia 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,  variações  e  economias

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,  mas,  ao  mesmo tempo,  se  expõe menos com relação  a

COVID-19.As compras por meio virtual faz com que o consumidor se exponha menos, por isso

observe o supermercado que lhe ofereça o serviço com segurança.

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 recebê-los 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, 26 de março de 2021.
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