
 
 

 

 
PESQUISA DE PREÇOS NOS SUPERMERCADOS DE FRANCA/SP 

Janeiro de 2017 
 

Pesquisa realizada em supermercados de Franca/SP revela baixa no preço médio no conjunto de 
itens analisado, entre os meses de dezembro/2016 e janeiro/2017. 
  

O Uni-FACEF – Centro Universitário Municipal de Franca realiza todos os meses 
por meio do Instituto de Pesquisas Econômicas e Sociais – IPES, o levantamento de preços ao 
consumidor nos supermercados de Franca. No mês de janeiro/2017, a pesquisa foi realizada 
entre os dias 09 e 10, e demonstrou uma variação negativa no valor do conjunto de produtos 
pesquisados. Destaca-se que o estudo segue um padrão metodológico, possibilitando a 
consolidação de dados coletados em 15 estabelecimentos do setor. Os critérios de marcas e de 
pesos/volumes são mantidos, garantindo a presença de um parâmetro mensal. A Tabela 1, a 
seguir, detalha a composição dos preços pesquisados no primeiro mês de 2017. 

 
Tabela 1: Variação Percentual dos Grupos que Compõe a Pesquisa de Preços nos 

Supermercados de Franca em 09 e 10 de janeiro de 2017. 

Grupos que compõe a 
pesquisa de preços 

Variação percentual 
em relação à pesquisa 

anterior 

Item da cesta com variação mais 
significativa 

Básicos -1,24% 
Tomate: -29,97% 
Batata: -5,39% 
Cebola: 6,08%* 

Carnes 0,46% 
Carne de 2ª – Acém: -3,73%* 
Carne de 1ª – Contra Filé: 4,14% 
Frango Inteiro: 5,79% 

Matinais 0,03% 
Achocolatado – 400 gramas: -3,69%* 
Leite – Tipo “C”: 0,15% 
Pão Francês: 3,85% 

Enlatados 1,01% 
Extrato de Tomate – 350 gramas: -2,04%* 
Ervilha em Lata – 200 gramas: 2,08% 
Leite Condensado – 395 gramas: 2,65% 

Frios e Laticínios -3,45% 
Queijo Tipo Mussarela - Fatiado: -8,20% 
Linguiça Toscana: -4,79% 
Margarina – 500 gramas: 7,62%* 

Produtos de Limpeza -2,01% 
Limpador Multi-Uso – 500 ml: -6,91% 
Desinfetante – 500 ml: -6,27% 
Água Sanitária – 1 litro: 6,43%* 

Higiene 0,20% 
Absorvente Feminino – pct. c/: -3,90%* 
Escova Dental: 1,43% 
Shampoo – 500 ml: 7,48% 

Cervejas e 
Refrigerantes 

-2,82% 
Refrigerante Cola Pet 2 Litros: -5,90% 
Refrigerante Guaraná Pet 2: 0,20%* 

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



 
 

 

 
Por meio dos dados apurados e acima demonstrados, pode-se verificar que o 

conjunto de itens analisados no levantamento do mês de janeiro de 2017, na cidade de 
Franca/SP, sofreu um acréscimo de 1,15 pontos percentuais, em média. Considerando os valores 
absolutos, constata-se uma diferença de R$ 5,49, já que em dezembro/2016 o somatório dos 
produtos foi de R$ 477,46, em contraste com os 471,97 apurados em janeiro. 

Os dados coletados são agrupados de acordo com sua natureza, permitindo 
verificar a situação em cada uma das categorias de produtos. A Tabela 1 demonstra os dados 
detalhadamente, o que permite verificar que a categoria (grupo) “Básicos” continua sua 
sequencia de queda em seu valor (1,24%).  Este e outros resultados, 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 09 e 10 de janeiro de 2017. 

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

         
A seguir, são demonstrados alguns itens que compõem alguns grupos 

pesquisados: 
 

Grupo “Básicos”: O grupo acumulou quedas durante todo o segundo semestre de 2016  
(-0,96%, -3,62%, -0,04%,- 1,10%, -2,01 e -0,78, entre julho e dezembro), e inicia 2017 
seguindo esta tendência (-1,24%). O tomate foi o único produto que apresentou 
significativa variação de preço no mês, assim sendo, a fruta é apresentada na sequencia. 

 
Comentários do item que reduziu de preço: 

 

 Tomate: A alta na produção foi a principal causa de o preço do tomate sofrer 
queda no mês de janeiro/2017, ocorrida especialmente devido ao clima favorável. 
Encontrada a uma média de R$ 2,28 nos supermercados de Franca/SP, a fruta se 



 
 

 

apresenta 29,97% abaixo dos R$ 3,25 evidenciados na pesquisa de 
dezembro/2016.i. 

 
 

Grupo: “Carnes”: O grupo apresentou estabilidade em seu valor, oscilando 
positivamente em 0,46%, em média. 

  

 Carne Bovina: Considerando a média geral entre os cortes pesquisados, destaca-se que 
houve um acréscimo de 0,15% no valor do bovino, entretanto, ao analisar os cortes 
individualmente, destaca-se que o Coxão Mole (considerado “de primeira”), apresentou 
relativa alta (4,14%), enquanto o Acém (vendido como carne “de segunda”), evidenciou 
baixa em seu valor (3,73%) Especialistas indicam que este comportamento é comum 
nesta época do ano, quando o consumo de parte da população é refreado em 
decorrência dos excessivos gastos de final de anoii. 

 

 Carne de Frango: Cotado em dezembro/2016 a R$ 5,93, em média, o frango teve seu 
preço por quilo aumentado em 5,79%, passando a R$ 6,27 em janeiro de 2017. O motivo 
da alta se relaciona à redução da oferta do animal por parte dos produtores, que viram 
aumentados os custos de produçãoiii. 
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i Disponível em <http://www.costaoestefm.com/ver-noticia.php?id=11063>.  Acesso em 18 jan. 2017. 
iiDisponível em <http://www.canalrural.com.br/videos/jornal-da-pecuaria/2017-comeca-com-queda-preco-carne-com-osso-
77306>.  Acesso em 18 jan. 2017. 
iii
 Disponível em <http://www.canalrural.com.br/noticias/frango/oferta-controlada-eleva-preco-frango-recorde-nominal-65367>.  

Acesso em 18 jan. 2017. 


