
 
 

 

PESQUISA DE PREÇOS NOS SUPERMECADOS DE FRANCA/SP 
Abril de 2015 

 
Pesquisa realizada na cidade de Franca/SP em abril de 2015 mostra queda no preço dos produtos de 
supermercado, após cinco meses consecutivos de elevação. 

 
O Uni-FACEF – Centro Universitário 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. A pesquisa realizada entre os dias 13 e 14 de abril registrou redução no valor 
do conjunto de produtos pesquisados, em contraste ao que vinha ocorrendo ao longo dos últimos 
meses. Cabe ainda registrar, que a pesquisa 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 mês de abril. 

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

de Franca em 13 e 14 de abril de 2015. 

Grupos que compõe a 
pesquisa de preços 

Variação percentual em 
relação à pesquisa anterior 

Item da cesta com variação mais 
significativa 

Básicos 
 

-0,66% 
 

Batata: -31,02%  
Fubá 500 gramas: -21,06% 
Tomate: 26,59%* 

Carnes 0,54% 
Pernil Suíno: -11,31%* 
Carne de 1ª – Patinho: 6,15% 
Carne de 2ª – Acém: 7,07% 

Matinais 0,89 
Café Torrado e Moído: 5,63%* 
Coador de Papel 103: 3,72% 
Leite Tipo C: 17,97% 

Enlatados -0,98% 
Leite Condensado 395 gramas: -7,64% 
Creme de Leite 300 gramas: -5,85% 
Sardinha em Lata 135 gramas: 6,83%* 

Frios e Laticínios -11,91% 
Linguiça Pernil: -28,29 
Linguiça Toscana: -23,80 
Salsicha à Granel: 15,25%* 

Produtos de Limpeza -1,85% 
Cera Líquida 850 ml: -8,17% 
Amaciante de Roupas 500 ml: -7,97% 
Desinfetante 500 ml: 11,06%* 

Higiene 2,49% 
Escova Dental: -6,09% * 
Shampoo 500 ml: 10,39% 
Absorvente Feminino – Pacote c/ 8: 11,49% 

Cervejas e Refrigerantes -0,41% 
Cerveja – Garrafa 700 ml: -3,19% 
Refrigerante Cola Pet 2 Litros: 3,14%* 

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

 
Realizando uma comparação entre as pesquisas dos meses de março e abril, pode-se 

perceber que ocorreu uma variação negativa nos preços dos itens ofertados nos supermercados de 
Franca, com uma média de 2,53 pontos percentuais negativos. Com relação aos valores absolutos cabe 
destacar que no mês de março, o somatório dos itens pesquisados foi de R$410,50, enquanto que a 
pesquisa atual revelou um total de R$ 400,66. 



 
 

 

Os dados coletados são agrupados de acordo com sua natureza, desta forma, é possível 
verificar a situação em cada uma das categorias de produtos. A Tabela 1, anteriormente apresentada, 
demonstra tais dados de forma detalhada, apresentando a maior variação que ocorreu no grupo “Frios 
e Laticínios”, com uma queda de 11,91%. Tal resultado pode ser contemplado no Gráfico 1. 

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

preços nos supermercados de Franca em 13 e 14 de abril de 2014. 

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

         
A seguir, serão demonstrados alguns itens que compõem os grupos pesquisados: 
 
 

Grupo: “Básicos”: Após vários meses em alta, o grupo apresentou queda nos preços na pesquisa 
realizada no mês de abril. Como vem ocorrendo nos últimos levantamentos, os hortifrútis são destaque 
na formação do preço do grupo, entretanto na pesquisa atual não foram os únicos responsáveis. Em 
abril, a ênfase ficou por conta: da Cebola, do Óleo de Soja, dos Ovos, e do Tomate, que oscilaram 
positivamente, por outro lado, a Batata, o Fubá, o Macarrão, o Polvilho e o Vinagre oscilaram 
negativamente no período. 
 

 TOMATE: item muito comentado por suas oscilações constantes de preço. Esse mês, 
fruta apresentou considerável alta em seu valor, cotada a R$ 4,44 no mês de março, foi 
encontrada a R$ 5,62 nas bancas dos supermercados de Franca. O motivo para tal 
elevação se encontra principalmente na chegada do período de entressafra do produto i. 

 

 BATATA: Ao contrario do tomate, a batata seguiu a tendência do mês de março e 
registrou queda em seu preço. Cotado a R$ 3,31 no levantamento anterior, o tubérculo 
registrou R$ 2,28 na média de seu preço neste mês. A queda no preço do produto ocorre 
devido à redução das chuvas nas regiões produtoras, na época do plantio, somada ainda 
a redução de pragas nas lavourasii. 

 

 FUBÁ: o fubá entrou para a lista dos alimentos de destaque, no mês de abril. Encontrado 
a uma média de R$ 1,81 nos supermercados de Franca/SP no mês de março, o produto 
sofreu uma queda de 21,06%, passando a custar R$ 1,43. O motivo está relacionado ao 
preço do produto milho nos mercados nacional e internacional, o qual se encontra em 
queda, ocasionado principalmente pela pressão dos compradoresiii. 



 
 

 

 
 
Grupo: “Carnes”: De maneira geral, o grupo sofreu uma variação positiva, foram 0,54 pontos 
percentuais acima do registrado em março. O impulsionador deste resultado foi à carne de boi.  
 

 CARNE BOVINA: verificou-se elevação no preço da carne bovina em todos os cortes 
pesquisados. O motivo está relacionado à baixa oferta de animais, somada ao 
desaquecimento do mercado interno e à queda na demanda de grandes importadoresiv. 
 

 FRANGO E SUÍNO: a carne de frango registrou um efeito inverso, ao ocorrido com o boi. 
Entre os meses de março e abril, o valor oscilou de R$ 5,70 para R$ 5,18, 
respectivamente, ou seja, 9,07 pontos percentuais negativos. Já o pernil suíno passou de 
R$ 13,60 para R$12,06, com uma redução de 11,13% no valor. O motivo para as duas 
quedas de preços se relaciona, visto que ambos os animais possuem a base de sua 
alimentação no milho, produto que vem passando por queda de preçov. 

 
 
Grupo: “Frios e Laticínios”: o grupo sofreu a maior variação do período, foram 11,91 pontos percentuais 
negativos entre os meses de março e abril. O maior impulsionador foi a linguiça, produto derivado do 
porco, e o animal sofreu forte queda em seu valor, o que justifica a alteração no produto. 
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