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PÁSCOA 2016 
 
 

Nos dias 1, 2 e 3 de março de 2016, a equipe do Instituto de Pesquisas de Jaboticabal 

(IPEJA), realizou pela primeira vez a pesquisa de Páscoa, levantando os preços dos ovos de 

chocolate e de outros itens de consumo característicos do período. As coletas foram feitas em 

cinco estabelecimentos da cidade: Cojiba, Copercana. Dia%, Élzio e Savegnago. 

Foram pesquisados os preços de 34 ovos de Páscoa, das marcas Lacta, Nestlé, Garoto 

e Ferrero. Além dos ovos de chocolate, foram também verificados os preços do bacalhau, tipos 

Zarbo e Porto, da Colomba Pascal Bauducco e das caixas de bombom (Nestlé, Lacta e 

Garoto). 

O Anexo I, na última página, mostra a tabela com os preços médios, máximos e mínimos 

além das diferenças percentuais e em reais dos produtos. 

 

 

Comparações entre os supermercados 

 

Na comparação dos preços entre um supermercado e outro pode-se dizer que existem 

diferenças médias de preços significativas para grande parte dos ovos pesquisados. 

Em porcentagem, a maior diferença ocorre no Sonho de Valsa 270g: R$39,90 no 

supermercado mais caro e R$28,99 no mais barato (37,63% ou R$ 10,91 de diferença). Outra 

diferença significativa ocorre no Garoto Vingadores 120 g, que custa R$39,99 no 

estabelecimento mais caro e R$29,99 no mais barato (33,34% ou R$ 10,00 de diferença). 

A maior diferença de preço em reais está no Ferrero Rocher Gran 390g, verificando-se 

R$16,00 de diferença (R$75,99 no mais caro e R$59,99 no mais barato). Já a menor diferença 

em reais está nos ovos Alpino 700g, que custa R$79,99 no mais caro e R$79,90 no mais 

barato (R$ 0,09 ou 0,11% de diferença), Jolie Pet 150g, com preço de R$39,99 no mais caro e 

R$39,90 no mais barato (diferença de R$0,09 ou 0,23%) e Garoto Clássicos 713g, sendo 

R$69,99 no mais caro e R$69,90 no mais barato (R$0,09 ou 0,13% de diferença). 
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Caixas de bombom e Colomba Pascal 

 

Os preços das caixas de bombom também foram pesquisados. Fizeram parte da 

pesquisa as marcas Nestlé, Lacta e Garoto.  

A maior diferença é a caixa de bombom Lacta 332g, que pode ser encontrada por 

R$9,98 no lugar mais caro e por R$8,19 no mais barato (R$1,79 ou 21,86% de diferença). A 

caixa de bombom Nestlé 355g apresenta uma diferença de R$0,70 ou 8,44% entre o 

supermercado mais caro, onde custa R$8,99 e o mais barato, R$8,29. Já a caixa de bombom 

Garoto 300g apresenta a menor diferença, R$0,30 ou 3,45%, custando no supermercado mais 

caro R$8,99 e no mais barato R$8,69. 

Já a Colomba Pascal Bauducco (gotas de chocolate) 750g apresentou uma diferença de 

4,90% ou R$1,21 entre o supermercado mais caro (R$25,90) e o mais barato (R$24,69). Em 

média esse produto é encontrado por R$25,30. 

 

 

Bacalhau 

 

Também foram pesquisados preços de bacalhau nestes supermercados, porém, dos 

cinco que fizeram parte da pesquisa, um não trabalha com vendas desse produto.  

O quilo do bacalhau Zarbo custa em média R$37,28, apresentando uma diferença de 

R$2,08 ou 5,79% entre o supermercado com o preço mais caro (R$37,98) e o mais barato 

(R$35,90). Já o quilo do bacalhau Porto custa em média R$51,26, apresentando maior 

diferença de preço se comparado ao Zarbo, R$14,08 ou 32,83% entre o supermercado mais 

caro, onde é encontrado por R$56,98 e o mais barato, R$42,90. 

 

 

Observações  

 

Como não há dados de anos anteriores do preço e do peso destes produtos, é nula a 

possibilidade de fazer comparações e analisar se houve aumento ou queda nesses quesitos 

citados anteriormente. Porém, algumas notícias e pesquisas divulgadas informam que o peso 

dos ovos em 2016, de forma geral, foi reduzido visando oferecer maior diversidade de produtos 

para os consumidores por conta do momento econômico que o país atravessa. Em 
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contrapartida, o preço dos mesmos sofreu aumento de até 10% devido ao aumento do custo da 

matéria-prima utilizada na fabricação. 

Para maiores informações sobre esse assunto, disponibilizamos os links consultados no 

Anexo II. 

 

 

Conclusão 

 

O consumidor pode, de fato, economizar consideravelmente caso pesquise e compare 

preços. Para ilustrar melhor essa economia foi elaborado o seguinte exemplo: Uma família vai 

consumir nessa páscoa os itens “1 ovo de Páscoa Ferrero Rocher Gran 390g”, “1 ovo de 

páscoa Garoto Vingadores 120g”, “2 caixas de bombom Lacta 332g”, “1 Colomba Pascoal 

Bauducco c/ gotas de chocolate 750g”, e “3 kg de bacalhau tipo Porto”. Caso essa família 

compre todos esses itens acima com os preços mais caros encontrados nos supermercados 

teria um gasto total de R$332,78. Em outra situação, se a família comprasse esses itens com 

os preços mais baratos encontrados nos supermercados teria um gasto total de R$259,75, ou 

seja, o consumidor conseguiria economizar R$73,03. 

Obviamente cada consumidor e cada família tem realidades e necessidades distintas e, 

devido a isso, suas formas de compras serão diversificadas. Outrossim, a situação descrita 

acima é somente um exemplo que visa ilustrar para o consumidor a importância de se 

pesquisar os preços e a economia que, às vezes, parece ser irrisória se analisada somente 

pela compra de produtos individuais, mas, quando observada na totalidade da compra dos 

itens faz significativa diferença. 

 
 
Anexo I – Preços de produtos de Páscoa em Jaboticabal, 2016. 

PRODUTOS MÉDIA (R$) MAIOR 
PREÇO (R$) 

MENOR 
PREÇO R$) 

DIFERENÇA 
R$ 

DIFERENÇA  
% 

LACTA           

Lacta Max Steel - 170 g 39,60 39,90 38,99 0,91 2,33% 

Lacta Spider-Man - 170 g 39,60 39,90 38,99 0,91 2,33% 

Lacta Monster High - 100 g 39,60 39,90 38,99 0,91 2,33% 

Lacta Hello Kitty - 170 g 39,60 39,90 38,99 0,91 2,33% 

Lacta Ben 10 - 170 g 39,67 39,90 38,99 0,91 2,33% 

Bis - 230 g 29,57 29,90 28,99 0,91 3,14% 

Lacta Diet – 215 g 29,60 29,90 28,99 0,91 3,14% 

Amandita Due - 231 g 23,40 23,90 22,99 0,91 3,96% 

Ouro Branco – 270 g 29,60 29,90 28,99 0,91 3,14% 
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Sonho de Valsa – 330 g 40,82 44,50 38,99 5,51 14,13% 

Sonho de Valsa - 270 g 31,64 39,90 28,99 10,91 37,63% 

Diamante Negro - 320 g 39,45 39,90 38,99 0,91 2,33% 

Lacta Grandes Sucessos – 743 g 64,65 65,99 62,90 3,09 4,91% 

NESTLÉ           

Carros - 150 g 37,62 39,99 33,99 6,00 17,65% 

Princesa (c/ boneca) - 150 g 39,62 43,90 35,30 8,60 24,36% 

Crunch - 240 g 33,39 35,29 29,99 5,30 17,67% 

Galak - 210 g 33,50 35,90 29,99 5,91 19,71% 

Sensação - 240 g 33,39 35,29 29,99 5,30 17,67% 

Prestígio - 240 g 33,39 35,29 29,99 5,30 17,67% 

Kit Kat - 330 g  56,55 59,90 53,20 6,70 12,59% 

Alpino - 350 g 43,14 46,39 38,99 7,40 18,98% 

Alpino   - 700 g 79,95 79,99 79,90 0,09 0,11% 

Nestlé Especialidades - 350 g 43,38 46,39 39,99 6,40 16,00% 

GAROTO           

Baton - 166 g 27,35 29,99 23,99 6,00 25,01% 

Jolie Pet – 150 g 39,95 39,99 39,90 0,09 0,23% 

Vingadores - 120 g 36,02 39,99 29,99 10,00 33,34% 

Serenata de Amor - 220 g 27,63 29,99 23,99 6,00 25,01% 

Talento Avelã - 375 g 42,78 46,39 36,99 9,40 25,41% 

Garoto Clássicos - 200 g 26,83 29,99 23,99 6,00 25,01% 

Garoto Clássicos - 713g 69,95 69,99 69,90 0,09 0,13% 

FERRERO           

Kinder Ovo - (Little Pony/Meu Malvado 
Favorito) - 100 g 

32,32 35,49 29,90 5,59 18,70% 

Kinder Ovo Maxi 150 g 42,90 46,90 37,99 8,91 23,45% 

Ferrero Rocher Gran - 390 g 66,96 75,99 59,99 16,00 26,67% 

Ferrero Rocher - 250 g 53,05 58,39 47,99 10,40 21,67% 

COLOMBA           

Colomba Pascal Bauducco (gotas choc) 
750g 

25,30 25,90 24,69 1,21 4,90% 

BOMBOM           

Caixa bombom Nestlé 355 g 8,85 8,99 8,29 0,70 8,44% 

Caixa bombom Lacta 332 g 9,00 9,98 8,19 1,79 21,86% 

Caixa bombom Garoto 300 g 8,82 8,99 8,69 0,30 3,45% 

BACALHAU           

Bacalhau Zarbo (kg) 37,28 37,98 35,90 2,08 5,79% 

Bacalhau Porto (kg) 51,26 56,98 42,90 14,08 32,82% 

 
 

Anexo II – Links das notícias sobre o aumento do preço e redução do peso dos ovos em 2016. 

 
Estadão 

http://economia.estadao.com.br/noticias/geral,ate-o-tamanho-ovo-de-pascoa-
diminuiu-este-ano,10000015413 

 
O Globo 

http://oglobo.globo.com/economia/para-driblar-crise-industria-encolhe-tamanho-
do-ovo-de-pascoa-18665451 
 

http://economia.estadao.com.br/noticias/geral,ate-o-tamanho-ovo-de-pascoa-diminuiu-este-ano,10000015413
http://economia.estadao.com.br/noticias/geral,ate-o-tamanho-ovo-de-pascoa-diminuiu-este-ano,10000015413
http://oglobo.globo.com/economia/para-driblar-crise-industria-encolhe-tamanho-do-ovo-de-pascoa-18665451
http://oglobo.globo.com/economia/para-driblar-crise-industria-encolhe-tamanho-do-ovo-de-pascoa-18665451
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G1 

http://g1.globo.com/economia/noticia/2016/01/pascoa-2016-traz-ovos-menores-
para-fisgar-consumidor-veja-lancamentos.html 

 

http://g1.globo.com/economia/noticia/2016/01/pascoa-2016-traz-ovos-menores-para-fisgar-consumidor-veja-lancamentos.html
http://g1.globo.com/economia/noticia/2016/01/pascoa-2016-traz-ovos-menores-para-fisgar-consumidor-veja-lancamentos.html

