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O Boletim Econômico elaborado pelo Núcleo de Estudos e Pesquisas
Econômico Sociais (NEPES) do Centro Universitário UNA – Unidade
Divinópolis, tem como objetivo fazer levantamentos de preços e
fornecer informações sobre o custo com alimentação fora de casa no
município.
A pesquisa constante desta edição foi realizada entre os dias 25 a 29
de novembro de 2020 com levantamento dos preços praticados em 17
diferentes estabelecimentos do ramo alimentício que comercializam
pelo menos uma das seguintes opções de alimentação: Prato feito,
Self-service com balança e Self-Service sem balança.
PARECER
Os dados coletados em novembro indicam que o preço médio cobrado
no prato feito é de R$ 13,45; apresentando uma variação de 80% entre
o menor e o maior valor praticado.
Para os estabelecimentos com o serviço de self-service sem balança, o
preço médio cobrado foi de R$ 14,75, com uma variação de 57% do
menor para o maior valor.
Já os estabelecimentos que oferecem o serviço self-service com
balança o valor médio cobrado por kg é de R$ 51,30; apresentando
uma variação de 72% entre o menor e o maior valor praticado. A tabela
a seguir apresenta os resultados obtidos.

Prato Feito
Self-service s/ balança
Self-service c/ balança

R$ Mínimo
R$ 10,00
R$ 11,50
R$ 34,90

R$ Máximo
R$ 16,90
R$ 18,00
R$ 59,90

R$ Médio
R$ 13,45
R$ 14,75
R$ 51,3

Variação %
69%
57%
72%

Comparado com o mês de outubro, observou-se um pequeno aumento com relação ao Prato feito
e ao Self-service sem balança, como mostra o Gráfico abaixo. Já o self-service com balança
apresentou pequena queda.

