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Descrição 

 

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

começa a realizar, a partir de 2019, uma divulgação anual da variação de 

preços de produtos que compõem a Lista de Páscoa (ovos de Páscoa e 

peixes). 

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

dessas informações, sendo que a metodologia empregada está exposta no 

Guia Metodológico da Lista de Produtos da Páscoa disponibilizado no sítio do 

CEPES1. 

Essa publicação apresenta os resultados da pesquisa realizada pelo 

CEPES acerca dos preços dos produtos que compõem a Lista da Páscoa para 

a cidade de Uberlândia no ano de 2019.  

A coleta dos preços foi realizada em um período de 08 dias, que 

corresponde a uma semana antes da data comemorativa da Páscoa. Tais 

informações foram obtidas nos principais supermercados (e suas variantes: 

hipermercado, armazém, etc.) localizados na cidade de Uberlândia-MG. 

O objetivo da pesquisa é fornecer à população uberlandense uma 

referência da média dos preços de alguns ovos de Páscoa e de peixes. 

Ressalta-se que os resultados não são índices de preços ao consumidor, mas 

sim apenas médias de preços e variações simples desses preços médios. 

Ademais, as variações de preços referem-se aos dias em que a coleta foi 

realizada, sendo que os preços praticados atualmente podem ser diversos, 

tendo em vista que os estabelecimentos podem alterar os preços de acordo 

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

                                                           
1
 Disponível em: <http://www.ie.ufu.br/cepes/oprecos>. 
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Esta publicação é composta pelas informações comparativas dos preços 

médios dos ovos de Páscoa e peixes nos anos de 2018 e 2019 praticados em 

Uberlândia. 

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 de Páscoa de 2019 

 

A Tabela 1 apresenta as médias dos preços dos ovos de Páscoa para os 

anos de 2018 e 2019, além da variação desses preços. Ressalta-se que os 

ovos de Páscoa foram agrupados com base no sabor/características (Amargo, 

Ao Leite, Branco e Ovos ao leite com Brinquedos e /ou de Personagens2). 

Além disso, foram criadas sete faixas de pesos3: de 01 a 99 gramas; de 100 a 

149 gramas; de 150 a 199 gramas; de 200 a 249 gramas; de 250 a 299 

gramas; de 300 a 349 gramas; acima de 350 gramas. 

 

Tabela 1. Lista de Ovos de Páscoa:  
Média dos Preços e Variação 

Faixa de Peso Média dos preços (R$) 
Variação (%) 

(em gramas) 2018 2019 

Amargo 

De 150 a 199 23,62 22,49 -4,82  
De 200 a 249 ND 37,19 – 
Acima de 350 39,99 ND – 

Ao Leite 

De 01 a 99 11,22 10,23 -8,83  
De 100 a 149 24,25 24,74 2,05  
De 150 a 199 32,47 33,87 4,31  
De 200 a 249 39,98 37,20 -6,95  
De 250 a 299 39,00 40,12 2,87  
De 300 a 349 46,27 46,56 0,64  
Acima de 350 53,37 62,98 18,01  

Branco 
De 150 a 199 29,35 30,35 3,39  
De 200 a 249 37,45 34,85 -6,94  
De 300 a 349 45,24 42,90 -5,18  
Acima de 350 ND 46,17 – 

Ovos com Brinquedos e/ou de Personagens 
De 01 a 99 23,82 27,44 15,20  
De 100 a 149 40,22 46,74 16,21  
De 150 a 199 44,15 50,18 13,66  
De 200 a 249 ND 25,99 – 

Fonte: CEPES, Índice de Preços ao Consumidor, 2018-2019. Elaboração 
CEPES/IERI/UFU. 
Nota: ND - Dados não disponíveis. 

 

                                                           
2
 Os ovos de Páscoa classificados nas categorias - Amargo, Ao Leite e Branco - são ovos sem 

brinquedos/personagens. Já os ovos de Páscoa que contêm brinquedos e/ou de personagens 
são ovos de Páscoa de sabor ao leite. 
3
 Menciona-se que nem todas as categorias de sabor/características têm informações para 

todas as sete faixas de peso. Isto se deve ao fato de que no momento da coleta não foram 
encontrados preços de produtos que apresentassem o peso que se enquadra naquela faixa. 
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 Considerando a categoria Amargo, os preços dos ovos de Páscoa 

coletados foram classificados em três faixas de preços: de 150 a 199 gramas, 

de 200 a 249 gramas e acima de 350 gramas. Porém, apenas na primeira faixa 

de peso foi possível realizar o cálculo da variação. Na faixa de peso de 150 a 

199 gramas houve uma redução da média dos preços dos ovos de Páscoa de 

sabor Amargo, visto que a média dos preços foi de R$23,62 em 2018 e no ano 

de 2019 a média registrada foi de R$22,49, refletindo em uma variação de        

-4,82%. 

 Os ovos de Páscoa de sabor Ao Leite que apresentaram variações 

positivas na média de preços estão em cinco faixas de peso: de 100 a 149 

gramas (2,05%); de 150 a 199 gramas (4,31%); de 250 a 299 gramas (2,87%); 

de 300 a 349 gramas (0,64%); acima de 350 gramas (18,01%). Destaque para 

a última faixa que teve a maior variação registrada, 18,01%, comparando a 

média dos preços do ano de 2018 (R$53,37) com o ano de 2019 (R$62,98).  

A média dos preços de ovos de Páscoa sabor Ao Leite da faixa de 01 a 

99 gramas apresentou uma diminuição no comparativo dos anos, já que a 

média dos preços de 2018 havia sido de R$11,22 e em 2019 foi de R$10,23. 

Dinâmica similar foi apresentada pela média dos preços dos ovos de Páscoa 

Ao Leite da faixa de 200 a 249 gramas que teve uma variação de -6,95%. 

Acerca dos ovos de Páscoa da categoria Branco, as informações de 

variação são para três faixas de peso, sendo que em duas destas três faixas a 

variação da média dos preços foi negativa, a saber: de 200 a 249 gramas com 

uma variação de -6,94% e, de 300 a 349 gramas com variação de -5,18%. Já a 

faixa de 150 a 199 gramas de ovos de Páscoa de sabor Branco apresentou um 

aumento no nível geral de preços do ano de 2018 para 2019: de R$29,35 para 

R$30,35. 

Por fim, os ovos de Páscoa da categoria Ovos com Brinquedos e/ou de 

Personagens apresentaram variações positivas no comparativo das médias 

dos preços de 2018 com 2019: a faixa de peso de 01 a 99 gramas teve uma 

alta de 15,20%; já a variação da média dos preços da faixa de 100 a 149 

gramas foi de 16,21%; por fim, foi registrada uma variação de 13,66% da média 

dos preços da faixa de 200 a 249 gramas. 
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A Tabela 2 apresenta as médias dos preços e a variação dessas médias 

da lista de peixes para o ano de 2018 e 2019. Menciona-se que a lista de 

peixes considera as cinco espécies de peixe mais vendidas4 na época da 

Páscoa em Uberlândia-MG. 

 

Tabela 2. Lista de Peixes: 
Média dos Preços e Variação 

Peixes (1 kg) 
Média dos preços (R$) 

Variação (%) 
2018 2019 

Bacalhau (Peça) 66,98 72,40 8,09 

Bacalhau (Desfiado/lasca) 41,82 43,93 5,03 

Tilápia (Filé) 27,90 31,90 14,34 

Surubim 26,90 29,50 9,67 

Pintado  25,90 27,50 6,18 

Piramutaba  18,95 18,90 -0,26 

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

 

 Com exceção do peixe Piramutaba (-0,26%), todas as demais espécies 

de peixes (da lista selecionada nesta pesquisa) apresentaram aumento da 

média dos preços do ano de 2018 para o ano de 2019. A maior variação 

registrada foi do Filé de Tilápia (14,34%), uma vez que o preço médio do 

quilograma deste filé em 2018 era de R$27,90 passando a ser em 2019 de  

R$31,90. Em seguida, destaca-se o aumento da média do preço do quilograma 

do peixe Surubim de R$26,90 (2018) para R$29,50 (2019) e do quilograma do 

bacalhau (peça) de R$66,98 (em 2018) para R$72,40 (em 2019), 

correspondendo uma variação de 9,67% e 8,09%, respectivamente. Além 

disso, o quilograma do bacalhau desfiado/lasca também apresentou uma 

variação positiva (5,03%), contudo, a média do preço do quilograma deste tipo 

de bacalhau em lascas é mais barato do que o quilograma do bacalhau em 

peça. 

 
  

                                                           
4
 A classificação das espécies de peixes mais vendidas em Uberlândia foi resultado de uma 

pesquisa com os estabelecimentos (que comercializam peixe e são participantes da Pesquisa 
Mensal de Preços do CEPES) que informaram quais são as espécies de peixe que eles mais 
vendem na época da Páscoa. 
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