
 
 

 

PESQUISA DE SUPERMERCADO MOSTRA PEQUENA ELEVAÇÃO DE PREÇOS NO 

MÊS DE JANEIRO DE 2013 

 

O Uni-FACEF – Centro Universitário de Franca realiza mensalmente por meio de 

seu Instituto de Pesquisas Econômicas e Sociais (IPES) uma pesquisa de preços em 15 

estabelecimentos supermercadistas situados na cidade de Franca. Em janeiro de 2013 o 

levantamento foi realizado nos dias 18 e 19 e revelou que os preços dos produtos que compõe a 

cesta de itens sofreram, em geral, uma variação positiva se comparado ao último mês de 2013, na 

ordem de 2,19%. Os produtos totalizaram R$ 342,17 no mês de janeiro, diante dos R$ 334,83 do 

mês anterior. Assim sendo, é possível verificar a continuidade uma continuidade de tendência do 

último levantamento, quando foi apurada uma alta de 1,19% no intervalo novembro-dezembro. 

 

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

Supermercados de Franca em 18 e 19 de janeiro de 2013. 

Grupos que compõe a 

pesquisa de preços 

Variação percentual 

em relação à 

pesquisa anterior 

Item da cesta com variação mais 

significativa 

Básicos 
 

4,50% 

 

 

Caldo Knorr: -27,79* 

Batata: 28,09% 

Cebola: 40,07% 

Tomate: 81,60% 
 

Carnes -1,80% 

 

Carne de 2ª Acém: -10,65% 

Carne de 1ª Patinho: -9,20% 

Carne de 1ª Contra Filé: 6,72%* 
 

Matinais 1,57% 

 

Coador de Papel Melitta 103: -15,29%* 

Achocolatado Nescau: 7,49% 

Pão Francês: 8,98% 
 

Enlatados 
 

2,83% 

 

 

Creme de Leite Nestlé: -1,28%* 

Maionese Helmann's: 6,21% 

Ervilha em Conserva Quero: 8,70 
 

Frios e Laticínios 8,14% 

 

Queijo Ralado Tipo Parmesão: -6,44%* 

Apresuntado Fatiado Sadia: 17,23% 

Linguiça Pernil à Granel Seara: 48,36% 
 

Produtos de Limpeza 0,48% 

Desinfetante Pinho-Sol: -6,13%* 

Detergente Líquido Ypê: 8,76% 

Amaciante de roupas Confort: 8,90% 

Higiene -2,87% 

 

Escova Dental Johnson 40: --20,56 

Sabonete Lux: 11,65%* 

Papel Higiênico Personal: 23,86%* 
 

Cervejas e Refrigerantes -0,58% 

 

Cerveja Brahma Chopp: -1,41% 

Guaraná Antarctica Pet: -0,32% 
 

     Fonte: Uni-FACEF/IPES (Instituto de Pesquisas Econômicas e Sociais). 
     *Exceções que impactaram no preço geral do grupo 

 



 
 

 

A Tabela 1 demonstra o percentual de variação por grupo pesquisado. Por meio dela 

é possível verificar que o Grupo composto por Frios e Laticínios foi o que mais se afastou da média 

apurada para a cesta (8,14 de alta) Com relação à queda, os itens relacionados à Higiene obtiveram 

a maior oscilação (-2,87). 

Os índices apurados ainda podem ser contemplados no Gráfico 1. 

 

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

de preços nos supermercados de Franca em 18 e 19 de janeiro de 2013. 

 

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

 

         A seguir, serão demonstrados alguns itens que compõem os grupos 

pesquisados para melhor análise a respeito das variações ocorridas no mês de janeiro: 

 

Grupo: “Básicos”: 

 TOMATE: Seguindo a tendência do mês anterior o Tomate foi o grande vilão do 

grupo, com uma alta de 81,60% em seu preço. Segundo especialistas, as principais 

regiões produtoras da fruta vêm apresentando variações climáticas desfavoráveis ao 

seu cultivo.
i
Outro fator a ser considerado e ainda consequências do ocorrido no mês 

de dezembro de 2012, são as chuvas típicas da estação.
ii
 

 CEBOLA: Ainda na mesma linha outros produtos também foram impactados pelas 

condições climáticas, tal como a BATATA, que também sofreram alta significativa 

nos preços. A previsão dos especialistas é de que os preços voltem a reduzir apenas 

no final de março.
iii

 



 
 

 

 

Grupo: “Carnes”: 

Em geral o gripo sofreu queda de preços no mês de janeiro, como é o caso da 

“CARNE De 1ª PATINHO” e da “CARNE De 2ª ACÉM”, que sofreram as maiores baixas no mês. 

Especialistas do setor consideram o caso como normal e esperado, tendo em vista as altas ocorridas 

nas festas de fim de ano.
iv
 

 CARNE De 1ª CONRA-FILÉ: Na contramão do grupo o item apresentou elevação 

de preços. Tal fato pode estar ligado à elevação das exportações no mês de janeiro, 

tendo em vista ser um corte mais visado fora do Brasil.
v
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