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PESQUISA DE PREÇOS OVOS DE PÁSCOA E CAIXA DE 

CHOCOLATE 

 

• PESQUISA DIRECIONADA AOS OVOS DE PÁSCOA E CAIXA DE 

CHOCOLATE NO ANO DE 2022 

 O PROCON – Rio Verde realizou pesquisa de preços entre os dias 01 a 08 de abril de 

2022, em diversos supermercados e estabelecimentos comerciais de Rio Verde, com o 

objetivo de alertar os consumidores quanto às variações de preços de alguns Ovos de 

Páscoa e Caixa de Chocolate.  

 

• OBJETIVO 

O objetivo é auxiliar o consumidor no momento da compra e possibilitar planejamento e 

economia. A pesquisa revela variações percentuais entre produtos da mesma marca, 

oferecendo uma referência ao consumidor através de preços médios obtidos da amostra 

pesquisada. 

Foram pesquisados (x) itens em 11 estabelecimentos comerciais e encontrados 

percentuais de variação de preços consideráveis, listadas a seguir: 

 

PRINCIPAIS DIFERENÇAS ENCONTRADAS TOMANDO POR BASE O 

MAIOR E O MENOR PREÇO ENCONTRADOS 

 

• MAIORES VARIAÇÕES 

- OVO DE PÁSCOA LACTA 165G – 283,4% 

-OVO DE PÁSCOA LACTA MIMIONS 166G – 117,4% 

-OVO DE PÁSCOA LACTA HOT WHEELS 166G - 116,6% 

-OVO DE PÁSCOA LACTA FAVORITOS 250G – 82,3% 

-CAIXA DE BOMBOM SORTIDOS GAROTO 250G – 82,1% 

 

• MENORES VARIAÇÕES 

-OVO DE PÁSCOA NESTLÉ PRESTÍGIO 207G – 7,8% 

-OVO DE PÁSCOA NESTLÉ KITKAT 227G – 16,9% 

- OVO DE PÁSCOA LACTA DIAMANTE NEGRO 500G – 17,2% 

-OVO DE PÁSCOA NESTLÉ KITKAT WHITE 227G – 18,6% 
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- OVO PÁSCOA LACTA BIS AO LEITE 318G – 22,0% 

 

• OBSERVAÇÕES 

Informamos aos consumidores que alguns estabelecimentos não estão comercializando 

os itens pesquisados e sim com ovos caseiros ou demais marcas.  

 

• Orientações do PROCON – Rio Verde para a compra de Ovos de Páscoa e Caixa 

de Chocolate  

Antes de comprar os Ovos de Páscoa ou Caixa de Chocolate, o consumidor deve atentar 

para a qualidade dos produtos, a data de validade e se os mesmos estão acondicionados 

de forma correta, já que o chocolate submetido a temperaturas elevadas ele perde a forma. 

Ovos de chocolate, bombons, ou qualquer produto embalado deve apresentar, de forma 

clara, a indicação do peso líquido na sua embalagem. Se o ovo de chocolate tiver 

brinquedo como brinde, verificar a indicação de faixa etária, essas informações garantem 

que o brinquedo passou por testes e não vai oferecer risco à criança. Em relação à 

numeração dos ovos, a indicação serve apenas como referência. Ou seja, não se pode 

dizer que um produto com numeração maior pesa mais, pois cada marca adota uma escala 

diferenciada de tamanho. Assim, oriente-se apenas pela indicação do peso líquido do ovo 

de chocolate. As variações de preços constatadas, referem-se ao período em que foi 

realizada a coleta, os preços atuais podem ser diferentes, estando sujeitos à alteração 

conforme a data da compra, inclusive por ocasião de descontos especiais, ofertas e 

promoções.  

 

 

“Pesquisar é o melhor caminho para que o consumidor faça economia e tenha satisfação 

na compra dos produtos. Marcas conhecidas nem sempre são sinônimos de melhor 

qualidade. Busque o produto que te atenda conforme a sua necessidade e que esteja dentro 

do seu orçamento.” 
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