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A pesquisa de material escolar foi realizada por técnicos da Fundação Procon/SP entre os 
dias 19 e 21/12/2011 e envolveu 10 estabelecimentos comerciais, distribuídos pelas 05 
regiões de São Paulo.

Percentual de abastecimento de produtos, por região, em relação ao total de 143 
itens divulgados:

Norte:   Japuíba – 94 itens (66%)
              Magno’s  – 107 itens (75%)

Sul:       Artesco – 115 itens (80%)
              Momotaro – 78 itens (55%)

Leste:    Lepok – 104 itens (73%)
              Ibituruna – 97 itens (68%)

Oeste:   Segurança – 112 itens (78%)
               Supercap – 53 itens (37%)

Centro: Metropolitana – 43 itens (30%)
              Universitária – 88 itens (62%) 
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Número de itens, por estabelecimento, com preços menores ou iguais aos preços 
médios obtidos:

Norte:   Japuíba –  83 itens de 94 comparados (88%)
              Magno’s – 79 itens de 107 comparados (74%)

Sul:       Artesco – 63 itens de 115 comparados (55%)
              Momotaro – 24 itens de 78 comparados (31%) 

Leste:    Lepok – 88 itens de 104 comparados (85%) 
              Ibituruna – 90 itens de 97 comparados (93%) 

Oeste:   Segurança – 8 itens de 112 comparados (7%)                     
              Supercap – 5 itens de 53 comparados (9%) 

Centro: Metropolitana – 30 itens de 43 comparados (70%)
              Universitária – 23 itens de 88 comparados (26%)

      

PERCENTUAL DO Nº DE ITENS, POR ESTABELECIMENTO, COM PREÇOS 
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Do total dos itens comparados, o estabelecimento Japuíba (Região Norte) foi o que 
apresentou a maior quantidade de produtos com menor preço (38 produtos).  

Na comparação de preços, entre menor e maior valor, constatamos ainda que, entre os 
143 itens:

a) 39 itens tiveram diferença de preço abaixo de 50% (27% do total);
b) 84 itens tiveram diferença de preço entre 50 e 100% (59% do total);
c) 20 itens tiveram diferença de preço acima de 100% (14% do total).
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A maior diferença de preço encontrada foi de 258,49% no item:

Produto: Apontador de Lápis – unid. – Ref. 370 - Retangular c/ depósito – Cis
Maior preço: R$ 1,90 (Universitária – Centro)
Menor preço: R$ 0,53 (Ibituruna – Leste)
Diferença valor absoluto: R$ 1,37

Esta pesquisa tem como principal objetivo fornecer ao consumidor uma amostra das 
diferenças de preços que ele pode encontrar no mercado de material escolar, chamando 
a atenção para a necessidade da comparação antes da compra.

Os preços dos produtos podem ter variações consideráveis de um estabelecimento para 
outro, inclusive por ocasião de descontos especiais e promoções.

Por isso, o consumidor deve fazer uma pesquisa em vários estabelecimentos, negociar 
descontos e prazos para pagamento. 

Antes da compra, verifique quais os produtos da lista que você já possui em casa, que 
estejam em bom estado e que possam ser reutilizados.

A compra em conjunto pode facilitar as negociações.  

Evite comprar materiais com personagens, logotipos e acessórios licenciados, porque 
geralmente os preços são mais elevados.
 
Outra dica é promover e participar da troca de livros didáticos entre alunos que cursam 
séries diferentes.

Na busca pelo menor preço é importante que o consumidor não se esqueça de atentar 
pela qualidade e procedências dos produtos, evitando a compra em vendedores 
ambulantes. 

Para maiores esclarecimentos, consulte a pesquisa no site da Fundação Procon-SP, 
www.procon.sp.gov.br, em pesquisas comparativas de preços. 
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