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PESQUISA COMPARATIVA DE PREÇOS EM UBERLÂNDIA-MG 

LISTA DE PRODUTOS PARA O DIA DAS MÃES 

MAIO DE 2019 

 

 

Descrição 

 

O Centro de Estudos, Pesquisas e Projetos Econômico-Sociais (CEPES) 

passa a realizar, a partir de 2019, uma divulgação anual da variação de preços de 

uma série de produtos que podem compor uma lista de presente para o Dia das 

Mães. 

Destaca-se que o CEPES adota uma metodologia própria no cálculo dessas 

informações, que está exposta no Guia Metodológico da Lista de Produtos do Dia 

das Mães. A lista foi definida a partir dos resultados da pesquisa do Google 

Consumer Survey1 e da pesquisa da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas 

(CNDL)/do Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil)2, considerando os produtos 

que já fazem parte da Pesquisa Mensal de Preços do CEPES realizada para o 

cálculo do IPC-CEPES. 

Essa publicação apresenta os resultados da pesquisa executada pelo CEPES 

acerca da variação dos preços dos produtos que compõem essa lista para a cidade 

de Uberlândia no ano de 2019 em comparação ao ano de 2018, considerando a 

mesma “época” do ano3.  

O objetivo da pesquisa é fornecer à população uberlandense uma referência 

da variação dos preços de alguns produtos que podem caracterizar opções de 

presentes para o Dia das Mães. Ressalta-se que os resultados não são índices de 

preços ao consumidor. Ademais, as variações de preços referem-se aos dias em 

que a coleta foi realizada, de modo que os preços praticados atualmente podem ser 

                                                           
1
 Pesquisa de intenção de compras Ibope Inteligência realizada a pedido no Google no ano de 2017, 

mostrando dados de intenção de compra de presente para o Dia das Mães. 
2
 Pesquisa realizada pela CNDL/SPC Brasil (2019) entrevistando “711 consumidores de ambos os 

gêneros, acima de 18 anos e de todas as classes sociais nas 27 capitais do país para identificar o 
percentual de pessoas com intenção de gastar no Dia das Mães”. 
3
 O período considerado corresponde à última semana de abril e à primeira semana de maio, 

seguindo os critérios expostos no Guia Metodológico da Lista de Produtos para o Dia das Mães. Em 
2019, os dados foram coletados entre os dias 24 de abril e 03 de maio. 
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diversos, tendo em vista que os estabelecimentos podem alterar os preços de 

acordo com a sua própria política interna (com descontos e promoções). 

É importante ressaltar que nenhum estabelecimento em que a pesquisa foi 

realizada será identificado. Ou seja, não serão divulgados os nomes (ou razão 

social) dos estabelecimentos e nem os preços dos produtos praticados em cada um 

deles. Essas informações são sigilosas e restritas.  
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1 Lista de Produtos para o Dia das Mães 

 

O Gráfico 1 apresenta a variação dos preços entre 2019 e 2018 (na “época” 

do Dia das Mães) dos produtos selecionados que compõem a lista. 

 

Gráfico 1. Lista de Produtos para o Dia das Mães:  
Variação da Média dos Preços (%) – 2018/2019 

 

Fonte: CEPES, Índice de Preços ao Consumidor, 2018-2019. Elaboração CEPES/IERI/UFU. 

 

 As variações positivas registradas foram de produtos de vestuário e calçados. 

Destaque para:  

 “Sapato” (6,68%, com uma média4 de preços em 2018 de R$76,91 e em 2019 

de R$82,66), devido à alta de preços das sapatilhas e dos sapatos tipo 

scarpin (salto médio/alto);  

 “Agasalho”, com média de preços de R$75,12 em 2018 e R$78,86 no ano de 

2019, apresentou uma variação de 6,46%, impulsionada pelo aumento de 

preços de agasalho do tipo cardigan;  

 “Vestido” (3,72%) diante da variação positiva dos preços de vestido curto 

casual.  

 Dos doze produtos selecionados, quatro produtos apresentaram variações 

negativas: 

                                                           
4
 Neste caso, refere-se à média aritmética de preços. Enquanto a variação considera a média 

geométrica. 

6,68  6,46  

3,72  

2,91  

1,51  1,47  

0,00  0,00  

-0,05  

-1,13  

-3,23  

-5,92  



Pesquisa Comparativa de Preços: Lista de Produtos do Dia das Mães  2019

 

4 
 

 A maior variação negativa da média dos preços foi registrada pelo produto 

“Bolsa” (-5,92%), uma vez que houve uma redução dos preços praticados no 

ano de 2019 em relação ao ano de 2018 nos dias que antecedem o Dia das 

Mães;  

 Em seguida, tem-se o produto “Bermuda e short” com uma variação de -

3,23%, influenciada pela queda de preços das bermudas/short de tecido jeans 

e/ou brim; 

 O produto “Aparelho telefônico” (que se refere a smartphones com memória 

interna de 4 GB, 8 GB ou 16 GB) teve uma variação de -1,13%, motivada pela 

queda de preços dos aparelhos de modelos mais antigos diante do avanço 

tecnológico e do lançamento de novos modelos; 

 O produto “Calça”, com uma variação de -0,05%, teve um resultado 

impactado pela diminuição de alguns preços da calça jeans feminina no ano 

de 2019 em relação ao ano de 2018 neste período próximo ao Dia das Mães. 

 

Por fim, os produtos “Joia” e “Perfume” não apresentaram alterações da 

média de preços quando comparada na mesma época dos anos de 2018 e 2019. O 

produto “Joia”, composto por anel e colar, registrou em ambos os anos uma média 

de preços de R$482,75, enquanto que o produto “Perfume” apresentou uma média 

de preços de R$116,63. 
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