
 
 

 

 

PESQUISA DE SUPERMERCADO REGISTRA LEVE QUEDA NOS PREÇOS NO MÊS 

DE JANEIRO 2011. 

 

Conforme a pesquisa realizada no mês de janeiro, verificou-se uma diminuição de -1,77% nos 

preços dos produtos de supermercado em relação ao mês anterior. Os preços médios da cesta de 

produtos pesquisada nos supermercados da cidade de Franca-SP entre os dias 10 e 13 de dezembro 

de 2010 totalizou R$ 308,16 contra R$ 302,71 entre os dias 14 e 17 de janeiro de 2011.  

 

Tabela 1: Variação percentual dos grupos que compõe a pesquisa de preços nos 

supermercados de Franca entre 14 e 17 de janeiro de 2011. 

Grupos que compõe a 

pesquisa de preços 

Variação percentual 

em relação à 

pesquisa anterior 

Item da cesta com variação mais 

significativa 

Básicos 1,92% 
Batata 42,55% 

Tomate 109,42% 

Carnes -7,19% Coxão Mole -12,73% 

Matinais 0,17% Leite Jussara Tipo C 2,38% 

Enlatados 1,05% Goiabada em Lata 6,56% 

Frios e Laticínios -6,13% Linguiça Pernil Seara -22,55% 

Produtos de Limpeza 3,17% Alcool Hidratado Parati 18,91% 

Higiene -1,16% Papel Higiénico Scott -9,32% 

Cervejas e Refrigerantes 3,77% Cerveja Brahma Chopp 11,15% 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Gráfico 1: Demonstração gráfica da variação percentual dos grupos que compõe a pesquisa 

             de preços nos supermercados de Franca em 17 de janeiro de 2011. 

 

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

 

De acordo com a demonstração gráfica, percebe-se que no mês de janeiro tivemos queda no 

grupo de “Carnes” e “Frios e Laticínios com valores respectivos de -7,19% e -6,13%, com destaque 

para Coxão Mole com -12,73% e Linguiça Pernil Seara com -22,55% de queda. O maior aumento 

foi registrado pelo grupo de “Cervejas e Refrigerantes” com destaque para um aumento de 11,15% 

no preço da cerveja Brahma Chopp. Os demais grupos mantiveram-se estáveis com destaque para o 

preço da batata e do tomate que registraram respectivamente 42,55% e 109,42% de aumento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Grupo “Básicos”: 

 BATATA: O excesso de chuva no mês de janeiro, provocou aumento de vários 

legumes e verduras. De acordo com a Ceasa (Centrais de Abastecimento de Campinas), alguns ítens 

são encontrados com valores até 40% mais altos. "O período chuvoso desfavorece a produção e 

com isso os preços sobem"
1
 

 TOMATE: Por causa das chuvas, o preço do tomate sofre alta de 54,67% segundo o 

site Hoje Notícias
2
.  

 

Grupo “Carnes”: 

 CARNE BOVINA: O preço médio pago à vista, por arroba, pelos frigoríficos no 

Estado de São Paulo é de R$ 99,50
3
 o que representa uma variação negativa de 2,93% nos últimos 

30 dias. Com preço menor pago ao produtor, preço começa a cair nos supermercados e açougues. 
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 Disponível em: <http://www.hojenoticias.com.br/negocios/legumes-e-verduras-estao-mais-caros-por-causa-das-
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 Cotação Folha, Folha de São Paulo, São Paulo, 19 jan. de 2011, mercado/commodities, pg. B09. 
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