
 
 

 

PESQUISA DE PREÇOS NOS SUPERMERCADOS DE FRANCA/SP 
Abril de 2016 

Pesquisa realizada em supermercados de Franca/SP aponta estabilidade nos preços do conjunto dos 
produtos analisados, entre os meses março e abril de 2016. 
  

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 abril/2016, o levantamento foi realizado entre os dias 11 e 12, e 
registrou estabilidade no valor do conjunto de produtos pesquisados. 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 11 e 12 de abril de 2016. 

Grupos que compõe a 
pesquisa de preços 

Variação percentual em 
relação à pesquisa anterior 

Item da cesta com variação mais 
significativa 

Básicos -0,56% 
Tomate: -15,46% 
Amido de Milho – 500 gramas: -7,04% 
Banana Prata: 14,65%* 

Carnes -2,42% 
Carne de 2ª – Acém: -7,95% 
Pernil Suíno: -7,58% 

Matinais 0,40% 
Filtro de Papel 103: - 2,05%* 
Achocolatado em pó – 400 gramas: 2,86% 
Leite Tipo “C”: 6,10% 

Enlatados 1,88% 
Creme de Leite – 300 gramas: -2,83%* 
Milho em Lata – 200 gramas: 7,63% 
Extrato de Tomate – 350 gramas: 7,84% 

Frios e Laticínios 1,01% 
Queijo Tipo Mussarela – Fatiado: -1,30%* 
Salsicha à Granel: 3,02% 
Linguiça de Pernil à Granel: 4,71% 

Produtos de Limpeza 1,20% 
Amaciante de Roupas – 500 ml: - 4,23%* 
Cera Líquida – 580 ml: 4,02% 
Água Sanitária – 1 litro: 6,02% 

Higiene 2,50% 
Sabonete – 90 gramas: -2,73%* 
Papel Higiênico – 4 rolos: 3,65%  
Condicionador – 350 mls: 4,43% 

Cervejas e Refrigerantes 1,24% 
Refrigerante Cola Pet 2 Litros: -1,08%* 
Cerveja – Garrafa 700 ml: 5,61% 
 

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

 
Fazendo-se, assim, uma comparação entre o levantamento atual e o realizado entre os 

meses de março e abril, verifica-se que houve pequena oscilação positiva de 0,04 pontos percentuais 
nos preços dos itens ofertados nos supermercados de Franca/SP. Quando são tomados os valores 
absolutos, verifica-se na pesquisa anterior, um somatório total de R$ 450,84, em detrimento de R$ 
451,12 apurados no levantamento atual, no conjunto de produtos pesquisados. 



 
 

 

Os dados coletados são agrupados de acordo com sua natureza, permitindo assim, 
verificar a situação em cada uma das categorias de produtos. A Tabela 1 demonstra tais dados de forma 
detalhada. Ainda é possível contemplar que o Grupo “Básicos” sofreu queda em seu valor, após alta no 
levantamento anterior. Da mesma forma, merece destaque a nova queda ocorrida no grupo “Carnes”, 
uma vez que todos os itens contemplados nesta categoria oscilaram negativamente em abril. Este e 
outros resultados, podem 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 11 e 12 de abril de 2016. 

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

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

Grupo “Básicos”: O grupo apresentou queda de 0,56 pontos percentuais no período. Cabe destacar 
que, além do Tomate e da Banana Prata, a Batata também apresentou variação significativa em seu 
valor.  
 

 Tomate: Após redução de 11,20% sofrida no mês de março, o preço do tomate apresenta 
nova queda em seu valor, desta vez de 28,29%. Estabelecendo um histórico de preços, 
percebe-se que a fruta passou de R$ 6,28 no mês de fevereiro para R$ 5,58 em março, e 
uma média de R$ 4,00 no levantamento de abril. A safra do produto em Minas Gerais e 
estados do Sul elevou a oferta, ocasionando a queda em seu valori. 

 
 

 Banana Prata: A fruta apresentou uma elevação de 14,01%. Dentre os motivos para o 
ocorrido, pode ser citada a estiagem prolongada, além do acréscimo no preço dos 
insumos, frete, combustível e energia elétricaii. 

 
 

 Batata: Com a entrada do período de estiagens, a batata passa a ter sua oferta reduzida, 
o que afeta seu preço. No mês de abril foi registrado um aumento de 10,08% no 



 
 

 

comparativo com o mesmo período de março. Na época, o tubérculo era encontrado a 
uma média de R$4,32, já o levantamento atual apontou um novo preço de R$ 4,92. iii. 

 
 

 
Grupo: “Carnes”: O grupo apresentou nova queda em seu valor, redução esta que pode ser verificada 
em todas as variedades pesquisadas. De forma significativa, podem ser citadas as carnes bovina e suína.  
 

 Carne Bovina: O momento vivenciado pelo país vem afetando de forma significativa o consumo 
de alguns alimentos, e a carne é uma das opções a serem substituídas neste momento de cortes 
no orçamento, o que vem afetando o preço do alimento. Só o corte de “segunda”, Acém sofreu 
uma redução de 7,95% em seu preço médio, entre os meses de março e abriliv. 

 

 Carne Suína: A carne suína apresentou queda 7,58%, ou seja, o quilo passou de R$ 12,06 em 
março, para R$ 11,14 em abril. Para especialistas, há duas prováveis causas, sendo a primeira 
relacionada à demanda, que com a elevação das temperaturas vivenciadas tende a reduzir. 
Outro ponto a ser considerado é a elevação nos insumos de produção, que impulsionaram os 
produtores a disporem dos animais antes do período e peso apropriadosv. 
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