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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 06, 07, 10 e 11 de janeiro uma pesquisa de preços

sobre material escolar em consequência da proximidade da volta às aulas presenciais.

Foram pesquisados 345 itens (papel sulfite, massa de modelar, tinta guache, cola de

isopor, cola branca, cola colorida, cola bastão, apontador, lápis grafite, borrachas, caneta de

tinta, corretivo, caneta hidrográfica de colorir, lápis de colorir, tesoura escolar, giz de cera,

caderno de 10 matérias, caderno de 12 matérias, caderno de 1 matéria espiral, caderno

brochura grande (200x275mm), caderno brochura pequeno (140x200mm), agenda infantil,

marca texto, avental infantil, folha de emborrachado, folha de emborrachado com glitter,

papel-celofane, cartolina simples e dupla face, folha de papel camurça, papel crepom simples

e parafinado, papel laminado e TNT).

A pesquisa foi realizada de forma presencial em 07 estabelecimentos de João Pessoa:

Paper Blue (Av. Visc. De Pelotas, 78 - Centro), Livraria Legal (Av. Visc. De Pelotas, 240 -

Centro), Sundry Magazine e Papelaria (Parque Solon de Lucena, 96 - Centro), Paraíba

Importados (R. Diogo Velho – Centro), 3G Papelaria (Praça 1817, 68 – Centro), Livraria e

Papelaria Arco-íris (R. Santo Elias, 152 – Centro) e Atacadão dos Presentes (R. Santo Elias,

219 – Centro).

O plano de amostragem não foi 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 pesquisa foi realizada presencialmente com uso de formulário

adequado.

Referente ao papel sulfit, o pacote de A4 branco com 500 folhas da marca Suzano

Report (variação de preços de 11,07%) pode ser encontrada a partir de R$ 22,50 (Livraria Legal –

Centro) e o maior preço foi de R$ 24,99 (Paraíba Importados – Centro), com uma diferença de R$

2,49 pelo produto.

Nas massas de modelar, a caixa de 12 unidades (Koala) de 120g da Delta (variação de

100,00%) com preços que oscilam de R$ 4,10 (Livraria Arco-íris – Centro) a R$ 8,20 (Livraria

PROCON ESTADUAL DA PARAÍBA

Av. Almirante Barroso, 693 Centro – João Pessoa/PB, CEP: 58013 – 120

Telefones: 151 / (83) 3218-6959

www.procon.pb.gov.br



Legal – Centro), a economia pode chegar até a R$ 4,10.

No item referente a cola colorida, destacou-se a caixa com 04 unidades de 25g (Koala)

da marca Delta (67,15%) encontrada a partir de R$ 6,85 (Livraria Arco-íris – Centro) a R$ 11,45

(Livraria Legal – Centro), uma economia de até R$ 4,60.

Verifica-se no item sobre cola bastão, a unidade com 40g da marca Faber Castell

(62,96%) o menor preço foi de R$ 8,99 (Atacadão dos Presentes – Centro) e o maior preço foi de

R$ 14,65 (Livraria Arco-íris – Centro) e a diferença foi de R$ 5,66 pelo produto.

Observa-se que o consumidor pode economizar até R$ 6,65 na caneta corretiva com 7 ml

da marca CIS (156,47%) os preços oscilaram de R$ 4,25 (Livraria Arco-íris – Centro) a R$ 10,25

(Paper Blue – Centro).

Referente ao lápis de colorir, a caixa de Ecolápis Aquarelável com 36 unidades da

marca Faber Castell (64,25%) variou de R$ 53,00 (Sundry Magazine – Centro) a R$ 87,05

(Livraria Arco-íris – Centro) e a economia chega até R$ 34,05. Ainda referente aos lápis de

colorir, a caixa de Ecolápis Aquarelável com 24 unidades da marca Faber Castell (61,25%)

apresentou economia de até R$ 29,40, com preços oscilando de R$ 48,00 (Sundry Magazine –

Centro) a R$ 77,40 (Livraria Legal – Centro).

No item referente às tesouras escolares, a unidade de Confort de 15 cm da marca Tris

(81,31%), foi encontrada a partir de R$ 8,99 (Atacadão dos Presentes – Centro) até R$ 16,30

(Livraria Legal – Centro), com uma diferença de R$ 7,31. Também referente às tesouras, a

unidade de 13 cm da marca CIS possibilita uma economia de R$ 4,60, com variação de 93,88%

apresenta preços de R$ 4,90 (Paper Blue – Centro) a R$ 9,50 (Livraria Arco-íris – Centro).

No giz de cera constatou-se que a caixa com 12 unidades Koala de 90g da marca Delta

(96,67%) variou de R$ 3,00 (Livraria Arco-íris – Centro) a R$ 5,90 (Paper Blue – Centro) e a

economia pode chegar a R$ 2,90 se o consumidor pesquisar.

Nos cadernos de capa dura espiral com 10 matérias de 200 folhas a unidade da

Capricho da marca Tilibra (14,32%), apresentou preços a partir de R$ 41,90 (Paper Blue –

Centro) até R$ 47,90 (Atacadão dos Presentes – Centro) e a diferença foi de R$ 6,00 para o

consumidor.
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Nos cadernos de capa dura espiral com 1 matéria de 96 folhas, a unidade da D+ da

marca Tilibra (34,03%), apresentou preços a partir de R$ 11,90 (Paper Blue – Centro) a R$ 15,95

(Livraria Arco-íris – Centro), uma diferença de R$ 4,05 para o consumidor.

Quanto ao marca texto constatou-se que a unidade Boss Original da marca Stabilo Boss

(67,53%) variou de R$ 7,70 (3G Papelaria – Centro) a R$ 12,90 (Paper Blue – Centro), uma

diferença nominal de R$ 5,20.

No item referente a avental infantil a unidade da marca Pupilex (58,93%) foi encontrada a

partir de R$ 12,10 (Livraria Arco-íris – Centro) até R$ 19,23 (Livraria Legal – Centro) e a

economia foi de até R$ 7,13 para o consumidor.

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

pesquisa, portanto os valores dos produtos estão sujeitos a mudanças de preços, seja por ofertas,

promoções, ou mesmo pela disponibilidade dos mesmos. Demais valores e variações dos itens

pesquisados estão na planilha em anexo.

O Procon Estadual sugere aos consumidores que fiquem atentos às promoções neste

período de volta às aulas. Ao sair de casa usem máscaras.

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, 11 de janeiro de 2022
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