




ESTUDO SOBRE VARIAÇÃO DE PREÇOS DOS PRODUTOS NA PANDEMIA
(CITIZEN) X INFLAÇÃO OFICIAL DO PERÍODO (IPCA)

1) PRINCIPAIS RESULTADOS ENCONTRADOS:

1. A inflação oficial em época de pandemia, compreendendo o período de
abril de 2020 a maio de 2022, foi de 19,90% (dezenove ponto noventa por
cento), baseando-se no IPCA (Índice de Preços ao Consumidor – Amplo),
calculado e divulgado pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística);

2. Dentre os produtos pesquisados, a maior diferença entre a variação do
período do estudo e o índice oficial de inflação ficou com o item Ovos (dúzia),
com índice de 202,13%.

3. Outros produtos que tiveram uma diferença significativa foram: a
Argamassa (20 kg), com 139,46%, o Açúcar (kg), com 110,51%, a Farinha de
Mandioca (kg), com 104,60%, a carne bovina, com 91,11% e o etanol-álcool
combustível (litro)., com 64,24%.

4. Entre os itens pesquisados, apenas 2 ficaram com a variação de preço
menor que o IPCA do período. Foram o Caderno 10 matérias (un), com -15,43%
e a Caneta Esferográfica (un), com -12,92%.

5. A média de variação de preços dos 40 produtos pesquisados foi de
57,50%, ou seja, 37,60% acima da inflação oficial do período pesquisado.

2) OBJETIVO DO ESTUDO

O presente estudo tem por objetivo mensurar uma cesta de 40 (quarenta) tipos

de produtos, em relação aos seus preços praticados, nos meses de março de

2020 e maio de 2022, ou seja, na época do início da pandemia e o período em



que tivemos uma queda significativa nos efeitos da Covid-19, em relação à

inflação oficial do período de 26 meses, a partir de abril de 2020.

3) IPCA

Os preços de custo dos produtos pesquisados, foi, em sua grande maioria obtido
através do banco de dados do aplicativo “Citizen” e a inflação foi medida pela
variação do IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo), calculado e
publicado pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).

O IPCA (INDÍCE OFICIAL DA INFLAÇÃO BRASILEIRA)

O IPCA é a sigla para Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo. Ele
existe desde 1979 e é calculado todos os meses pelo Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE). O objetivo dele é facilitar a identificação da
oscilação dos preços no mercado. É considerado como o índice oficial do
Governo Federal, para medir a perda do poder aquisitivo de nossa moeda.

4) PLANILHA DE DEMONSTRAÇÃO DOS PRODUTOS PESQUISADOS E O
RESULTADO OBTIDO

Clique no botão para abrir a planilha

5) METODOLOGIA UTILIZADA NO ESTUDO

Para a concretização do presente estudo, na primeira fase, foram levantados os
preços de 40 produtos de consumo da população e pesquisados seus preços de
varejo nos meses de março de 2020 e maio de 2022. Após essa fase foram
calculadas as variações de preço ocorridas entre esses dois períodos.
Finalmente houve a comparação desses índices com a Inflação oficial entre os
26 meses anteriores a junho de 2922, ou seja, de abril de 2020 a maio de 2022,

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1xvLuUqYC7OutnwYX6yOjp8YeWCCyvMyF/edit#gid=205463582


no acumulado do período. A análise conclusiva foi feita com a comparabilidade
desses dois índices, ou seja, o percentual de variação dos preços x a inflação
oficial do período pesquisado.

6) FONTES DE PESQUISA

- Os preços expostos no presente estudo foram retirados do banco de dados do
Aplicativo Citizen (descrito no item 2, acima), em sua grande maioria. A
pesquisa foi complementada em sites da Internet, como:

- Extra
- Outros Supermercados
- Lojas Americanas
- Loja Bacacheri
- Leroy Merlin
- Outros

- O Índice de Inflação oficial foi obtido através de pesquisa no site do IBGE
(Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).
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