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Nota 
 
 

O projeto IPC-Foz tem como objetivo calcular mês a mês um índice de preços 
ao consumidor de itens da cesta básica e, assim, contribuir para o acesso à 
informação da população acerca das variações de preços de produtos comuns do 
orçamento familiar. Com isso, as famílias poderão verificar quais produtos 
contribuíram para o aumento/redução do índice geral e modificar sua cesta de 
consumo escolhendo itens que estão mais baratos no mês corrente. 

A cesta básica de consumo utilizada nessa pesquisa é aquela definida com 
base na Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF) de 2017-2018 do Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) para cálculo do Índice Nacional de Preços 
ao consumidor (INPC) – taxa de inflação. A população objetivo é composta pelas 
famílias residentes nas áreas urbanas, cujo rendimento familiar seja de 1 a 5 salários 
mínimos, sendo a pessoa de referência assalariada em sua ocupação principal.  A 
referência populacional das famílias dessa faixa de renda se deve ao fato de que 
essa população despende a totalidade de seus rendimentos em consumo corrente 
(alimentação, transporte, saúde etc.) e, desse modo, são mais sensíveis às variações 
de preços. Com isso, um indicador baseado no consumo dessas famílias refletirá com 
maior precisão qualquer alteração nos preços. 

O IPC-Foz utiliza a mesma cesta básica do IBGE do subgrupo de alimentação 
dentro do domicílio e produtos de limpeza e higiene pessoal. Utiliza-se também a 
mesma estrutura de ponderação, isto é, a parcela de contribuição de cada item no 
orçamento familiar a fim de obter o índice geral. São coletados os preços produtos, a 
maioria alimentação e bebidas, em 12 locais de compra das principais regiões de Foz 
do Iguaçu. A amostra dos locais de compra foi selecionada por meio de amostragem 
probabílistica proporcional ao tamanho (PPT). 

Por fim, agradecemos a todos os pesquisadores voluntários que fazem parte 
da pesquisa e aos locais de compra pela colaboração. 

 

                                                                       Henrique Kawamura   
                                                                                                          Coordenador da pesquisa  
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Especial de Páscoa 
 
A tabela 1 apresenta o preço médio de cada produto e a variação em relação 

a páscoa de 2021. Além disso, apresenta também a variação de preço entre os 

supermercados e o preço máximo e mínimo de cada produto. 

A maioria dos produtos de páscoa, notadamente os ovos de chocolate, 

apresentaram aumento nos preços em relação ao ano passado. Já era esperado um 

aumento nesses produtos uma vez que a inflação já dava indícios de elevação em 

muitos produtos. Os custos de produção tais como energia e combustível também 

foram fatores para o aumento dos preços.   

O bacalhau, bastante típico do período, apresentou aumento de 21,1% em 

relação a 2021. Já o peixe tipo bacalhau, que costuma ser mais barato, apresentou 

elevação de 62,7% em comparação ao ano passado, e com 60% de variação entre os 

locais de compra. O azeite de oliva também aumentou cerca de 51%. 

Os ovos de chocolate também aumentaram nesse ano com algumas exceções. 

Os ovos infantis foram os que mais aumentaram chegando a 31% em alguma 

variedade. A variação entre os locais de compra também foi bastante grande, por 

exemplo, produtos com até 47% de diferença de preço. Nesse ano, o que ficou mais 

em conta foi a caixa de bombom com redução de até 4,9%. 
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Tabela 1- Produtos de páscoa 

Produto Marca Tipo Peso Média Maior 
preço 

Menor 
preço 

Variação 
% 

Variação 
% em 

relação 
2021 

Colomba Pascal 
gotas de chocolate Bauducco unidade 650 27.74 26.99 29.99 11.12 17.48 
Colomba Pascal 

frutas cristalizadas Bauducco unidade 650 23.99 21.99 25.99 18.19 -11.79 
Ovo ao leite Lacta unidade 170 31.45 29.90 34.55 15.55 3.11 

Ovo diamente 
negro Lacta unidade 300 39.03 29.90 44.00 47.16 9.11 

Ovo sonho de valsa Lacta unidade 357 38.25 32.90 44.00 33.74 1.67 
Ovo hot wheels Lacta unidade 166 52.80 49.90 56.60 13.43 31.67 

Ovo barbie Lacta unidade 166 52.13 49.90 56.60 13.43 28.51 
Ovo Talento avelãs Garoto unidade 350 44.53 43.90 44.69 1.80 -0.15 

Ovo Ferrero Ferrero 
rocher unidade 225 85.18 84.00 85.98 2.36 24.45 

Ovo kinder Ferrero 
rocher unidade 150 76.38 74.98 81.99 9.35 23.54 

caixa bombom 
especialidades Nestle caixa 251 8.47 7.99 9.89 23.78 -4.89 
caixa bombom 

favoritos Lacta caixa 250 9.49 7.99 10.98 37.42 5.64 
caixa bombom 

sortidos Garoto caixa 250 8.42 7.99 8.98 12.39 -3.55 
Bacalhau   em 

posta Kg 123.42 99.90 147.99 48.14 21.12 
Peixe tipo Bacalhau   desfiado kg 64.94 49.90 79.98 60.28 62.76 

Azeite de Oliva Galo   500ml 28.61 24.99 31.98 27.97 51.01 
Nota: Foram mantidos apenas produtos presentes em mais de um supermercado 

 


