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PESQUISA DE SUPERMERCADO REGISTRA PREÇOS NO MÊS DE MARÇO DE 2010. 

 

Conforme a pesquisa realizada no mês de março, verificamos que houve um aumento nos 

preços dos produtos de supermercado em 0,26% relativo ao mês anterior. Os preços médios da cesta 

de produtos pesquisada nos supermercados da cidade de Franca-SP no dia 18 de março de 2010 

totalizou R$ 278,30 contra R$ 252,39 do dia 15 de fevereiro de 2010.  

 

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

supermercados de Franca em 18 de Março de 2010. 

Grupos que compõe a 

pesquisa de preços 

Variação percentual 

em relação à 

pesquisa anterior 

Item da cesta com variação mais 

significativa 

Básicos 43,71% Tomate: 75,85% 

Carnes -1,30% Carne Suíno Pernil: -4,80% 

Matinais -0,38% Leite Jussara tipo C: 2,19% 

Enlatados 2,00% Goiabada em Lata Ciça: 5,52% 

Frios e Laticínios -8,93% Apresentado Fatiado Sadia: 29,59% 

Produtos de Limpeza 0,19% Desinfetante Pinho – Sol: -10,78% 

Higiene -2,87% Creme Dental Colgate Anti-Cárie: -

32,56% 

Cervejas e Refrigerantes -0,08% Guaraná Antártica Pet: 1,17% 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1: Demonstração gráfica da variação percentual dos grupos que compõe a pesquisa 
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             de preços nos supermercados de Franca em 18 de março de 2010. 

 

 

 

 

De acordo com a demonstração gráfica, podemos ver que o grupo que mais influenciou o 

aumento no preço da cesta básica foi o grupo de “Básicos” com (43,71%), seguido de uma leve 

aumento do grupo de “Frios e Laticínios” com (8,93%). 

 

 

A seguir, detalharemos alguns itens que compõem os grupos pesquisados: 

 

Grupo “Basicos”: 

                                                                                                                                                                                                                                             

 ARROZ: O preço livre do arroz agulhinha em casca, por saca de 50 kg pago ao produtor no 

Estado de São Paulo no mês de MARÇO/2010, fechou em média R$ 27,50 que representa 

9,54% menor que FEVERERIRO/2010. O reflexo na cidade de Franca/SP foi de uma queda de -

-9,54% em março/2009. 
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Grupo “Matinais”: 

 

 CAFÉ: O preço bruto pago ao produtor por saca na região do Estado de São Paulo fechou em 

média a R$ 273,75 em MARÇO/2010 representando uma queda de -0,09% em relação a 

FEVEREIRO/10. Esse movimento trouxe para o mercado de Franca/SP, em 

NOVEMBRO/2009, uma queda de 0,38%. 

 

 

 

                                                                                                                           Equipe IPES 

                                                                                                                          Março/2010 

 


