
 
 

 

 

PESQUISA DE SUPERMERCADO REGISTRA LEVE QUEDA NOS PREÇOS NO MÊS 

DE FEVEREIRO 2011. 

 

Conforme a pesquisa realizada no mês de fevereiro, verificou-se uma diminuição de -0,98% 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 14 e 17 de janeiro de 

2011 totalizou R$ 302,71  contra R$ 299,75 entre os dias 17 e 18 de fevereiro de 2011.  

 

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

supermercados de Franca entre 17 e 18 de fevereiro de 2011. 

Grupos que compõe a 

pesquisa de preços 

Variação percentual 

em relação à 

pesquisa anterior 

Item da cesta com variação mais 

significativa 

Básicos - 1,42% 
Tomate 31,27% 

Alface Americana 16,44% 

Carnes 
-3,63% 

Pernil Suíno -12,26% 

Frango Resfriado -10,06% 

Matinais 2,17% Coador de Papel Melitta (103)  9,68% 

Enlatados -1,90% Goiabada em Lata Cica -7,01% 

Frios e Laticínios 1,29% 
Linguiça Pernil à Granel Seara 

18,97% 

Produtos de Limpeza 
-1,23% 

Álcool Hidratado Parati -13,32% 

Amaciante Confort -12,96% 

Higiene 
1,85% 

Absorvente Fem. -4,23% 

Condicionador Colorama 4,27% 

Cervejas e Refrigerantes -0,66% Cerveja Brahma Chopp -1,49% 

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 18 de fevereiro de 2011. 

 

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

 

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

no grupo de “Carnes” e “Básicos” com valores respectivos de -3,63% e -1,42%, com destaque para 

Pernil Suíno com -12,26% e Frango Resfriado com -10,06% de queda. O maior aumento foi 

registrado pelo grupo de “Matinais” com valor 2,17% levado pelo preço do Coador Melita que 

registrou aumento de 9,68%. De modo geral os grupos mantiveram-se estáveis com destaque para o 

preço do tomate e alface americana que registraram respectivamente 31,27% e 16,44% de aumento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

Grupo “Básicos”: 

 TOMATE: Segundo o Jornal Folha de São Paulo, a cotação do Ceagesp do preço 

comercial do quilo do tomate extra em 17/02/2011 é de R$ 1,63
1
 frente ao divulgado em 

13/01/2011, que foi de R$ 1,09
2
, representa um aumento de cerca de 50% neste período. Produtores 

alegam que alta nos preços é devido ao tempo. O tomate é um fruto que se desenvolve melhor com 

tempo seco, uma vez que as chuvas “lavam” os defensivos que são utilizados em seu manejo. Nessa 

época do ano temos também a ocorrência da broca que leva ao apodrecimento do fruto
3
. Esses 

motivos levam a uma menor produtividade levando a uma menor oferta gerando um aumento nos 

preços pagos ao produtor e que são repassados ao consumidor. 

 

Grupo “Carnes”: 

 CARNE SUÍNA: Segundo o Jornal Folha de São Paulo, o preço pago pelos 

frigoríficos pela arrouba da carne de porco no dia 22/02/2011 é R$ 42,70
4
 acumulando uma queda 

de 19,74% nos últimos 30 dias. A queda no preço da carne de porco é devido a queda nas 

exportações e no baixo consumo interno nessa época do ano. Com uma grande oferta e pouca 

demanda a tendência é de queda nos preços do produto
5
. 

 CARNE DE FRANGO: Segundo o IEA (Instituto de Economia Agrícola) em notícia 

divulgada pelo site www.aviculturaindustrial.com.br, o preço da carne de frango está 6,81% mais 

barata comparado com o mesmo período de janeiro de 2011 quando a carne era cotada a R$ 2,07 

(quilo) e hoje é cotada a R$ 1,93. Segundo o mesmo site, a queda é resultado da oferta abundante e 

da pressão cambial que torna o mercado interno mais atrativo
6
. 
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