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PESQUISA DE PREÇOS EM ITENS DE PÁSCOA 
NAS CIDADES DE FRANCA/SP E RIBEIRÃO PRETO/SP EM 2018 

 
Bacalhau do Porto registra elevação em relação a 2017, enquanto Caixa de Bombons, Colomba 

Pascal e uma das marcas populares de Ovos de Páscoa apontam variação negativa. 
 
INTRODUÇÃO 
 

O Instituto de Pesquisas Econômicas e Sociais – IPES - do Centro Universitário 

Municipal de Franca Uni-FACEF realiza, anualmente, a Pesquisa de Preços em Itens de Páscoa. 

Em 2018 a pesquisa contemplou as cidades de Franca (SP) e Ribeirão Preto (SP), por meio de 

um levantamento de dados em 15 supermercados. O IPES mantém anonimato com relação aos 

nomes dos estabelecimentos em que foram coletados os dados, destacando que são 

estabelecimentos de diferentes portes, situados em diferentes regiões das cidades. 

A coleta de dados busca valores de Ovos de Páscoa de marcas tradicionais, Caixa 

de Bombons, Colomba Pascal e itens que compõem a receita da bacalhoada, um prato 

habitualmente consumido nesta época, composto de Batata Inglesa, Grão de Bico e o próprio 

Bacalhau. 

 
ITENS DE PÁSCOA EM FRANCA/SP 

 
A pesquisa foi realizada nos dias 12 e 13 de março e os preços médios dos itens 

pesquisados na cidade de Franca (SP), comparados aos coletados em 2017, estão relacionados 

na Tabelas 1: 

Tabela 1: Preços Médios dos Produtos de Páscoa na Cidade de Franca em 2017 e 2018 

ITEM QDADE* 
PREÇO MÉDIO 

2017 

PREÇO MÉDIO 
2018 

Variação 
2017-2018 

Ovo de Páscoa – Marca 1 330 gramas R$ 40,08 R$43,01 7,31% 

Ovo de Páscoa – Marca 2 350 gramas R$ 46,67 R$42,25 -9,47% 

Ovo de Páscoa – Marca 3 350 gramas R$ 43,70  - - - - 

Caixa de Bombons 300 gramas R$ 9,13 R$8,69 -4,76% 

Colomba/Bolo Pascal 700 gramas R$ 26,75 R$21,38 -20,09% 

Bacalhau - Primeira Linha Quilo R$ 47,03 R$53,30 13,33% 

Bacalhau – Segunda Linha Quilo R$ 31,52 R$31,27 -0,78% 

Batata Inglesa Quilo R$ 2,35 R$2,17 -7,66% 

Grão de Bico  500 gramas R$ 12,82 R$12,51 -2,42% 

Fonte: Uni-FACEF/IPES (Instituto de Pesquisas Econômicas e Sociais). 
* Quantidades padrão dos produtos disponíveis em 2018 
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Quanto ao critério utilizado para escolha das marcas dos chocolates e a Colomba, 

também conhecida como Bolo Pascal, o objetivo foi a busca por marcas “mais populares”, cuja 

base de preços e mercado consumidor apresentam similaridades. 

Quanto ao Bacalhau, peixe de carnal branco e baixa gordura, usualmente 

consumido neste período, foram coletados preços de dois tipos distintos, classificados de 

acordo com o peixe comercializado. O Bacalhau de “Primeira Linha”, também conhecido como 

“do Porto” ou “Imperial” refere-se aos peixes Gadus Morhua, encontrado em águas do 

Atlântico próximas à Noruega, e Gadus Macrocephalus, chamado de Bacalhau do Pacífico. 

Quanto à categoria Bacalhau de “Segunda Linha”, refere-se aos peixes considerados “tipo 

bacalhau”, cujos mais encontrados no mercado regional são o Zarbo, o Saithe e o Ling.  

Ao analisar a Tabela 1 é possível realizar as seguintes observações: 

 Ovos de Páscoa: 
 Uma das marcas tradicionais pesquisada nos anos anteriores, a Marca 3, não tinha 

produtos disponíveis em nenhum dos estabelecimentos até a data da pesquisa. 
 As duas marcas encontradas apresentaram variações inversas. Enquanto o preço 

da Marca 1 subiu 7,31% em relação a 2017, a Marca 2 teve uma variação negativa de 
9,47%. Verifica-se com este resultado que houve no município de Franca, 
atualmente, uma inversão na preferência do consumidor, motivando que a marca 
mais barata em 2017 viesse a se tornar a mais cara das duas no ano de 2018. 

 As marcas pesquisadas oferecem por padrão quantidades diferentes de seus 
produtos, sendo uma de 330g e outra com 350g. Ao converter os valores médios 
para a mesma quantidade, a diferença entre os preços é de 7,37% entre as duas 
marcas. 

 

 Caixa de bombons: 
 Nota-se uma redução também no valor da caixa de bombons em relação ao ano 

anterior, que manifestou oscilação negativa de 4,76%. 
 Ao comparar este produto com os Ovos de Páscoa, cada 100g da caixa de 

bombons representa R$2,90, enquanto a mesma quantidade de chocolate em um 
Ovo de Páscoa tem custos de R$13,03 e R$12,07 para cada marca pesquisada. Com 
o valor de 1 unidade de Ovo de Páscoa  de 330g é possível adquirir quase 5 caixas 
de bombons, o equivalente a mais de 1,3kg, tornando-o um relevante substituto. 

 

 Colomba/Bolo Pascal: 
 O preço médio da Colomba Pascal foi o que evidenciou maior redução, chegando a 

custar 20,09% mais barato que em 2017. É importante destacar ainda que o 
produto ofertado em 2017 era de 500g, enquanto o produto disponível ao 
consumidor, pesquisado em 2018, contém 700g, o que amplia ainda mais a 
proporção da oscilação de valor. 
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 Em campo foi identificado que atualmente há um número maior de marcas 
concorrentes à disposição do consumidor, sendo esta apontada como a principal 
causa da redução no valor de mercado. 

 

 Bacalhau: 
 A análise dos dados revela que há uma diferença relevante na evolução de preço 

entre os produtos pesquisados. Enquanto o Bacalhau de “Primeira Linha” 
acresceu 13,33% em seu valor médio, o Bacalhau de “Segunda Linha” apresentou 
uma pequena oscilação negativa em sua média geral (-0,78%). 

 Em valores médios, o primeiro foi cotado a R$ 53,30, enquanto o segundo 
apresentou preço de R$ 31,27, e a diferença apresentada entre eles de R$22,03 
representa 70,43% do valor do Bacalhau de “Segunda Linha”. 

 

 Batata Inglesa Grão de Bico: 
 Em relação a 2017, os valores da Batata e do Grão de Bico estão 7,66% e 2,42% mais 

baixos, respectivamente. Diante do aumento do valor do bacalhau de primeira 
linha, esta oscilação negativa minimiza os efeitos do custo de preparação da 
bacalhoada. 

 A Batata já havia apresentado uma variação negativa entre 2016 e 2017 de 38,87%, 
que foi potencializada com uma nova redução entre 2017 e 2018. 

 Por sua vez, o Grão de Bico que havia sofrido um acréscimo expressivo de 40,33% 
entre 2016 e 2017 apenas apresentou uma leve redução, mantendo o preço 
elevado em relação aos anos anteriores. 

 
Considerando que a análise dos preços entre os períodos é realizada com valores 

médios, é conveniente ponderar ainda quanto às diferenças de valores encontradas para os 

mesmo produtos nos supermercados francanos.   

A Tabela 2 contém os menores e maiores preços encontrados em Franca-SP para 

cada um dos itens, bem como a variação percentual apurada entre eles: 

Tabela 2: Preços Máximos e Mínimos dos Itens de Páscoa em Franca - março de 2018 

ITEM QDADE* PREÇO MÁXIMO* PREÇO MÍNIMO* VARIAÇÃO 

Ovo de Páscoa – Marca 1 330 gramas  R$ 47,99 R$ 34,85 37,70% 

Ovo de Páscoa – Marca 2 350 gramas R$ 45,58 R$ 37,90 20,26% 

Ovo de Páscoa – Marca 3 350 gramas - - - - - - 

Caixa de Bombons 300 gramas R$ 9,99 R$ 6,98 43,12% 

Colomba/Bolo Pascal 700 gramas R$ 26,90 R$ 13,99 92,28% 

Bacalhau - Primeira Linha Quilo R$ 59,90 R$ 44,90 33,41% 

Bacalhau – Segunda Linha Quilo R$ 39,90 R$ 22,98 73,63% 

Batata Inglesa Quilo R$ 3,79 R$ 1,18 221,19% 

Grão de Bico  500 gramas R$ 16,99 R$ 9,90 71,62% 

Fonte: Uni-FACEF/IPES (Instituto de Pesquisas Econômicas e Sociais). 
 



 
 

4 
 

A maior variação identificada em 2018 foi na Batata Inglesa (221,19%), a qual pode 

ser encontrada ao valor de R$1,18 /kg em um estabelecimento e chegando a R$3,79 /kg em 

outro. A Colomba Pascal também demonstrou uma variação de preços significativa de 92,28%, 

com preços de R$13,99 a R$26,90. 

O Grão de Bico e o Bacalhau de Segunda Linha também apresentaram variações 

pouco acima de 70% entre os supermercados. Quanto aos chocolates, as variações observadas 

foram de 20,26% e 37,70% para os Ovos de Páscoa pesquisados e de 43,12% nas Caixas de 

Bombons, em que alguns locais vendem a R$6,98 enquanto outros chegam a R$9,99. 

O Bacalhau de Primeira Linha, representado como o item de maior elevação de 

preço médio entre 2017 e 2018, possui uma variação de 33,41% entre os locais pesquisados, 

demonstrando que há supermercados em que o produto pode ser encontrado por R$44,90, 

valor abaixo da média de 2017, enquanto em outros o produto chega a custar até R$59,90. 

No período de 2014 a 2018, a evolução de preços identificada foi a seguinte: 

 
Tabela 3: Comparativo de Itens de Páscoa de 2014 a 2018 na cidade de Franca/SP 

Item QDADE* 
PREÇO 
MÉDIO 

2014 

PREÇO 
MÉDIO 

2015 

PREÇO 
MÉDIO 

2016 

PREÇO 
MÉDIO 

2017 

PREÇO 
MÉDIO 

2018 

Ovo de Páscoa - Marca 1 330 gramas R$32,46 R$39,74 R$37,79 R$40,08 R$43,01 

Ovo de Páscoa - Marca 2 350 gramas R$34,72 R$35,58 R$43,76 R$46,67 R$42,25 

Ovo de Páscoa - Marca 3 350 gramas R$32,51 R$36,88 R$40,07 R$43,70 - -  

Caixa de Bombons 300 gramas  - - - -   - - R$9,13 R$8,69 

Colomba/Bolo Pascal 700 gramas  - - - -  - -  R$26,75 R$21,38 

Bacalhau - Primeira Quilo R$37,25 R$39,34 R$49,16 R$47,03 R$53,30 

Bacalhau - Segunda Quilo R$34,90 R$35,70 R$39,09 R$31,52 R$31,27 

Batata Inglesa Quilo R$3,87 R$3,31 R$3,85 R$2,35 R$2,17 

Grão de Bico 500 gramas R$7,92 R$7,96 R$9,14 R$12,82 R$12,51 

Fonte: Uni-FACEF/IPES (Instituto de Pesquisas Econômicas e Sociais). 

 

Considerando que não há dados anteriores a 2017 para a Caixa de Bombons e a 

Colomba Pascal, a análise de evolução de preços no período apenas representa os Ovos de 

Páscoa e os itens utilizados na receita de Bacalhoada.  

O Gráfico 1 exposto a seguir, aponta que, apesar da queda de valor em uma das 

marcas pesquisadas, a tendência geral no período foi de elevação dos preços de Ovos de 

Páscoa, que saíram da margem próxima aos R$33,00 para valores em torno de R$43,00. 
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Gráfico 01 – Variações dos preços dos Ovos de Páscoa em Franca/SP – 2014 a 2018 

 
Fonte: Uni-FACEF/IPES (Instituto de Pesquisas Econômicas e Sociais). 

 

Por meio dos dados apresentados no Gráfico 2, a seguir, é possível verificar que 

há um movimento distinto entre os dois tipos de bacalhaus pesquisados, sendo que o de 

“Primeira Linha” vem demonstrando valores mais elevados ao longo dos anos, com uma 

elevação de 43,09%, o que não ocorre com o de “Segunda Linha”, que desde 2016 vem tendo 

seu valor recuado e entre 2014 e 2018 já apresenta uma queda de 10,39 pontos percentuais. 

 

Gráfico 02 – Variações dos preços dos Itens de Bacalhoada em Franca/SP – 2014 a 2018 

 
Fonte: Uni-FACEF/IPES (Instituto de Pesquisas Econômicas e Sociais). 
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Considerando que ambos os tipos de bacalhau são produtos importados e 

estão vinculados à mesma relação de variação cambial, registrada em 40,52% entre 05/03/2014 e 

de 01/03/2018, a elevação de preço no Bacalhau de Primeira Linha pode ser justificada em 

virtude de uma redução no consumo por parte da população de renda inferior, público alvo do 

bacalhau de “Segunda Linha”, levando o produto a não acompanhar a elevação de preços. 

 

ITENS DE PÁSCOA EM RIBEIRÃO PRETO/SP 
 

Os preços coletados no município de Ribeirão Preto, bem como as variações 

identificadas entre 2017 e 2018 foram os seguintes: 

Tabela 4: Preços Médios dos Produtos de Páscoa na Cidade de Ribeirão Preto em 2017 e 2018 

ITEM QDADE* 
PREÇO MÉDIO 

2017 

PREÇO MÉDIO 
2018 

Variação 
2017-2018 

Ovo de Páscoa – Marca 1 330 gramas R$40,15 R$45,07 12,26% 

Ovo de Páscoa – Marca 2 350 gramas R$46,27 R$44,35 -4,15% 

Ovo de Páscoa – Marca 3 350 gramas R$42,91 R$47,26 10,15% 

Caixa de Bombons 300 gramas R$9,10 R$7,53 -17,28% 

Colomba/Bolo Pascal 700 gramas R$26,04 R$22,69 -12,86% 

Bacalhau - Primeira Linha Quilo R$51,74 R$56,80 9,77% 

Bacalhau – Segunda Linha Quilo R$28,75 R$31,40 9,20% 

Batata Inglesa Quilo R$3,50 R$2,34 -33,06% 

Grão de Bico  500 gramas R$12,20 R$13,38 9,61% 

Fonte: Uni-FACEF/IPES (Instituto de Pesquisas Econômicas e Sociais). 
 

Ao analisar a Tabela 4 é possível realizar as seguintes observações: 

 Ovos de Páscoa: 
 Semelhante ao que foi verificado em Franca, a Marca 1 apresentou oscilação 

positiva enquanto a Marca 2, negativa. O aumento no preço da Marca 1 foi de 
12,26%, representando a maior elevação verificada em Ribeirão Preto entre todos 
os itens pesquisados. Consolida-se a ideia de que a Marca 2 pode estar 
enfrentando problemas de demanda e, buscando conquistar novamente o 
consumidor, adotou políticas de redução de preço.  

 A Marca 3, que não foi encontrada em Franca na data da coleta de dados, e 
apresentou-se bastante escassa em Ribeirão Preto, encontrada apenas em 3 
supermercados, e apontando variação positiva de preços (10,15%). 

 Ao realizar a conversão dos valores médios para a mesma quantidade, a diferença 
entre os preços da marca mais barata com a mais cara é de 7,80%. 

 

 Caixa de bombons: 
 A oscilação negativa no valor da caixa de bombons também foi verificada em 

Ribeirão Preto, contudo em proporções mais significativas do que em Franca, 
alcançando 17,28 pontos percentuais. 

 Na comparação entre Caixa de Bombons e Ovos de Páscoa, o valor médio de 100g 
da caixa de bombons representa R$2,51 em Ribeirão Preto, e a proporção 
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equivalente no Ovo de Páscoa tem custos de R$13,66 e R$12,67 para cada marca 
pesquisada. Portanto, em Ribeirão é possível adquirir mais de 5 caixas de 
bombons, ultrapassando 1,6kg, com o mesmo desembolso necessário para 
adquirir 1 Ovo de Páscoa de 330g a 350g. 

 

 Colomba/Bolo Pascal: 
 No caso de Ribeirão Preto, nota-se a oscilação negativa no preço da Colomba 

Pascal (12,86%) entre 2017 e 2018, mas, com uma margem menor do que foi 
identificado em Franca (20,09%). 

 A ampliação nas marcas concorrentes à disposição do consumidor também foi 
verificada, mas os efeitos foram menores neste município. 

 

 Bacalhau: 
 Diferente do que foi observado em Franca, ambos os tipos de bacalhau sofreram 

oscilação positiva em Ribeirão Preto. Esta variação foi bastante similar entre os 
dois itens (9,77% e 9,20%), entretanto, um dos fatores responsáveis pela variação 
no Bacalhau de Segunda Linha é a ocorrência de dois supermercados ofertarem o 
produto a preço bastante acima dos demais, elevando a média geral. 

 Em média, o Bacalhau de Primeira Linha está custando R$25,40 mais caro que o 
Bacalhau de Segunda Linha, em Ribeirão Preto. 

 

 Batata Inglesa Grão de Bico: 
 A Batata Inglesa, que em 2017 custava R$3,50, se destacou com a oscilação 

negativa de 33,06%, sendo comercializada atualmente com média de preços de 
R$2,34 (valor bem próximo ao mercado francano). 

 O Grão de Bico apontou situação diversa ao município de Franca que teve seu 
valor recuado. Em Ribeirão Preto houve uma oscilação positiva de 9,61%, com 
preço médio atual de R$13,38, podendo ser considerado relativamente alto ao 
levar em conta que o preço em Franca (R$12,51) representa-se elevado em relação 
aos anos anteriores.  

 
Para análise dos menores e maiores preços encontrados, segue a Tabela 5: 

Tabela 5: Preços Máximos, Mínimos e Variação Média dos Itens de Páscoa na Cidade de 
Franca em março de 2018 

ITEM QDADE* PREÇO MÁXIMO* PREÇO MÍNIMO* VARIAÇÃO 

Ovo de Páscoa – Marca 1 330 gramas R$ 47,99 R$ 39,90 20,28% 

Ovo de Páscoa – Marca 2 350 gramas R$ 58,96 R$ 37,90 55,57% 

Ovo de Páscoa – Marca 3 350 gramas R$ 48,89 R$ 44,99 8,67% 

Caixa de Bombons 300 gramas R$ 8,99 R$ 6,98 28,80% 

Colomba/Bolo Pascal 700 gramas R$ 26,98 R$ 20,98 28,60% 

Bacalhau - Primeira Linha Quilo R$ 89,90 R$ 44,90 100,22% 

Bacalhau – Segunda Linha Quilo R$ 49,90 R$ 18,88 164,30% 

Batata Inglesa Quilo R$ 3,99 R$ 1,34 197,76% 

Grão de Bico  500 gramas R$ 16,98 R$ 9,90 71,52% 

Fonte: Uni-FACEF/IPES (Instituto de Pesquisas Econômicas e Sociais). 
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A Batata Inglesa, vendida em Ribeirão Preto de R$1,34 a R$3,99 representa 

197,76% de variação de preços entre os estabelecimentos. Outro destaque é o Bacalhau de 

Segunda Linha (164,30%), cujos valores oscilam de R$18,88 a R$49,90. Conforme pode ser 

observado, há estabelecimentos em que o Bacalhau de Segunda Linha chega a ser mais caro 

que o Bacalhau de Primeira Linha encontrado em outros supermercados. Esta informação 

explica parte da variação positiva na média do produto, que pode ser influenciada em 2018 por 

estes ofertantes com valor mais elevado. No Bacalhau de Primeira Linha, as diferenças também 

são significativas, ofertado de R$44,90 a R$89,90 o quilo. Outro item o qual preços que chegam 

a 71,52% de diferença, é o Grão de Bico (de R$ 9,90 a R$ 16,98). 

 A Colomba Pascal e a Caixa de Bombons têm variação de preços próximas a 29%, 

já os Ovos de Páscoa demonstram 20,28% sobre a Marca 1 e 55,57% sobre a Marca 2. No caso 

dos ovos da Marca 3, encontrada em poucos locais, a variação de preço entre eles foi baixa se 

comparado aos demais itens pesquisados (8,67%). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Considerando que os índices acumulados nos últimos 12 meses para mensurar a 

inflação foram de -0,42% de acordo com o IGP-M (Índice Geral de Preços do Mercado) da 

Fundação Getúlio Vargas, +2,84% de acordo com o IPCA (Índice de Preços ao Consumidor 

Amplo) do IBGE, e +2,07 de acordo com o IPC (Índice de Preços ao Consumidor) da FIPE, 

nenhum dos produtos pesquisados registrou oscilação equivalente ou muito próxima a estes 

indicadores.  

Com base nos resultados apresentados, conclui-se que há similaridade entre os 

dados de Franca (FR) e Ribeirão Preto (RP) quanto aos padrões de variações de preço 

ocorridas, decrescendo os valores de Ovos de Páscoa da Marca 2 (FR: -9,47% / RP: -4,15%), Caixa 

de Bombons (FR: -4,76% / RP: -17,28%), Colomba Pascal (FR: -20,09% / RP: -12,86%) e Batata 

Inglesa (FR: -7,66% / RP: -33,06%), e registrando variação positiva os Ovos de Páscoa da Marca 1 

(FR: +7,31% / RP: +12,26%), e do Bacalhau de Primeira Linha (FR: +13,33% / RP: +9,77%).  
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As exceções observadas são o Grão de Bico (FR: -2,42% / RP: +9,61%), e o Bacalhau 

de Segunda Linha (FR: -0,78% / RP: +9,20%), em que houve oscilação negativa no médio preço 

em Franca e elevação em Ribeirão Preto. 

É importante ressaltar ainda a vantagem da Caixa de Bombons como 

possibilidade de produto substituto aos Ovos de Páscoa, tendo em vista que estes chegam a 

custar aproximadamente 4 a 5 vezes mais caro por kg que a Caixa de Bombons. 

Em Franca, com os registros iniciados em 2014, é possível notar ainda que há uma 

tendência geral de elevação nos Ovos de Páscoa no período e que as Marcas 1 e 2 se alternam 

ao longo do tempo, caracterizando a concorrência pelo mesmo mercado consumidor, 

enquanto a Marca 3 seguia até 2017 uma tendência crescente constante, levando à hipótese de 

que em 2018 seria a marca mais cara entre as três pesquisadas, fator verificado em Ribeirão 

Preto. A ausência da Marca 3 nos dados de Franca e escassez em Ribeirão Preto não significa 

que o produto estará indisponível, mas, que houve um atraso no abastecimento dos 

supermercados e, na data da pesquisa, ainda não estavam disponíveis, podendo chegar aos 

supermercados em tempo para as vendas da véspera de Páscoa.  

Ao consumidor, os dados apresentados podem auxiliar na tomada de decisão, 

principalmente ao levar em conta as amplas diferenças de valores entre os supermercados para 

os mesmos produtos. 

 

 

 

Equipe IPES 
Março/2018 


