PESQUISA DE SUPERMERCADO REGISTRA QUEDA NOS PREÇOS NO MÊS DE
MAIO 2011.

Conforme a pesquisa realizada no mês de maio de 2011, verificou-se queda de -0,92% 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 25 e 27 de abril de 2011
totalizou R$ 314,33 contra R$ 311,44 entre os dias 12 e 13 de maio de 2011.

Tabela 1: Variação percentual dos grupos que compõe a pesquisa de preços nos
supermercados de Franca entre 12 e 13 de maio de 2011.
Grupos que compõe a

Variação percentual

Item do Grupo com variação mais

pesquisa de preços

em relação à

significativa

pesquisa anterior
Básicos

-1,25%

Carnes

-1,76%

Matinais

-0,95%

Enlatados

0,52%

Frios e Laticínios

-3,27%

Produtos de Limpeza

2,73%

Higiene

0,91%

Cervejas e Refrigerantes

-1,34%

Açúcar Cristal Cristalçucar -15,95%
Fermento em Pó Royal 9,84%
Carne Suíno Pernil -9,75%
Frango Inteiro Resfriado -3,20%
Achocolatado Nescau -2,89%
Coador de Papel Melitta 103 -2,98%
Massa de Tomate Elefante 4,61%
Sardinha em Lata Coqueiro -8,69%
Linguiça Pernil Seara -18,57%
Linguiça Toscana Seara -9,12%
Desinfetante Pinho-Sol 7,77%
Esponja de Aço Bombril 4,26%
Papel Higiênico Scott 14,61%
Sabonete Lux 11,58%
Cerveja Brahma Chopp -5,29%

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 entre os dias 12 e 13 de maio de 2011.

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

De acordo com a demonstração gráfica, percebe-se que no mês de maio a queda mais
significativa foi no grupos de “Frios e Laticínios”, acompanhado pelo grupo de “Carnes”, com
valores respectivos de -3,27% e -1,76%. Os produtos que tiverem destaque nesses grupos foram a
Linguiça de Pernil com -18,57% e Carne Suína com -9,75%. Outros itens dos demais grupos que
tiveram destaque foram o Açúcar Cristal que em maio registrou queda de -15,95%, e o Papel
Higiênico que registrou aumento de 14,61%. Destacou-se, também, Sardinha Enlatada que no mês
anterior havia apurado alta de 24,31%, em maio observa-se queda de -8,69%.

Grupo “Básicos”:
AÇÚCAR: Segundo o Ceapa (Centro de Estudos Avançados em Economia
Aplicada), devido o início da safra de cana-de-açúcar, alguns produtores tendem a acelerar as
negociações ao invés de comercializar no pico da colheita, quando os preços podem estar ainda
menores. Deste modo, há cautela na compra deste produto devido a expectativa de intensificação na
moagem, desta forma provocando a redução dos preços.1
Grupo “Carnes”:
CARNE SUÍNA: Segundo cotação do Jornal Folha de São Paulo no dia 12/05/2011,
a carne suína registrou valor de R$ 47,002 pago por arroba no frigorífico no Estado de São Paulo.
Esse valor representa uma queda acumulada nos últimos 30 dias de -9,09%. Verifica-se que a queda
no preço da carne suína foi influência da queda nos preços das carnes bovina e de frango,
possibilitando ao consumidor um quadro favorável de escolha.3 Outro fator apontado, é a queda de
5,44% da exportação de carne suína no primeiro quadrimestre de 2011 se comparado ao volume
exportado no mesmo período do ano de 2010.4
CARNE DE FRANGO: Segundo cotação do Jornal Folha de São Paulo no dia
12/05/2011, a carne de frango registrou valor de R$ 1,605 pago por Kg vivo ao produtor no estado
de São Paulo o que representa queda acumulada nos últimos 30 dias de – 11,11%. Segundo o
Dieese, um dos motivos da queda no preço da carne de frango é devido a queda no preço dos grãos,
como milho e soja, usados como ração das aves.6
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