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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 30 de abril  e 03 de maio uma pesquisa

informativa referente ao serviço de cestas de café da manhã, em razão da proximidade do Dia

das Mães.

A partir  dessa  estrutura,  foram pesquisados  e  tabulados  os  preços  de  43 tipos  de

Cestas nos seguintes estabelecimentos de João Pessoa: Amanda Cestas de Café da Manhã,

Na Tábua Gourmet Cesta de Café da Manhã, L'amour Cestas Afetivas, Lótus Cestas &

Flores, Dona Cesta, Karynne Cestas, Divine Coffee Cestas, Cestas Buongiorno, Ideamor

Cestas, Cestas Pedacinho do Céu, Cestas Café́ & Arte e Cestas de Café da Manhã Dona

Moça.

No  momento  da  pesquisa  vários  estabelecimentos  foram  contatados  no  prazo  da

pesquisa,  no  entanto  não  foi  obtido  resposta,  por  este  fato,  constam  na  pesquisa  os

fornecedores que responderam à pesquisa, através do aplicativo WhatsApp.

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 de caráter informativo, busca sinalizar os preços aos consumidores que

buscam por  este  serviço  personalizado,  pois  a  diferença  de  preços  não temos  como

comparar devido aos produtos utilizados, a mão de obra do profissional, entre outros. 

O valor da entrega do produto varia de acordo com o bairro que o consumidor reside. A

forma  de  pagamento  pode ser  à vista,  pix ou cartão,  e  as  parcelas  dependem de  cada

estabelecimento. 

Os estabelecimentos trabalham com a composição de Cestas (normais ou diets) e Baús.

Cada local organiza as suas próprias cestas e baús, apresentando grande variedade de opções

de itens em cada uma delas.

As  Cestas normais variam de  R$ 50,00 a  R$ 375,00.  Já as  Cestas diets oscila  os

preços de R$ 150,00 a R$ 160,00. Os Baús com preços variando de R$ 130,00 a R$ 300,00.
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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 para encomendas. Demais

itens, variações e economias podem ser conferidos na planilha da pesquisa em anexo.

Os pedidos devem ser realizados com antecedência para que o consumidor possa

ser atendido no prazo que deseja. 

O Procon  Estadual  recomenda  aos  consumidores  que  pesquisem e  verifiquem  os

cardápios  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, e o mesmo se expõe menos diante da COVID-19.

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, informação ou sugestão, 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, 04 de maio de 2021.
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