
 
 

 

 PESQUISA DE SUPERMERCADO MOSTRA PEQUENA ELEVAÇAO DE 

PREÇO NO MÊS DE MAIO DE 2013 

 

Mensalmente o Uni-FACEF – Centro Universitário de Franca realiza, através 

do Instituto de Pesquisas Econômicas e Sociais (IPES), a pesquisa de preços ao varejo 

na cidade de Franca, por meio de um levantamento em 15 estabelecimentos 

supermercadistas. Em maio de 2013 os dados foram colhidos nos dias 16 e 17 e por meio 

deles foi possível notar que os preços dos produtos que compõe a cesta de itens não 

sofreram, em geral, variação. Os produtos totalizaram em maio R$ 349,06, enquanto que 

em abril o resultado apurado havia sido de R$ 349,05 uma diferença de 0,01%. Diante o 

apurado é possível verificar que, como nos últimos meses não há incidência de grandes 

elevações nos preços de Franca, sendo que nos últimos quatro meses o acumulado de 

altas foi de 2,01%. 

 

Tabela 1: Variação percentual dos grupos que compõe a pesquisa de preços nos 
Supermercados de Franca em 16 e 17 de maio de 2013. 

Grupos que 
compõe a pesquisa 

de preços 

Variação 
percentual em 

relação à 
pesquisa anterior 

Item da cesta com variação mais 
significativa 

Básicos 
 

-0,52% 
 

 

Tomate: -21,98 
Cebola: -15,28% 
Farinha de Trigo: 30,79%* 
 

Carnes 1,91% 

 

Carne de 2ª Acém: -0,52%* 
Carne de 1ª Contra Filé: 2,76% 
Carne Suína Pernil: 5,78% 
 

Matinais 0,81% 

 

Leite Jussara Tipo “C”: -4,64%* 
Pão Francês: 2,16% 
Café Torrado e Moído Terreiro: 2,57% 
 

Enlatados 3,35% 

 

Maionese Helmann's: 5,05% 
Ervilha em Conserva Quero: 6,55% 
 

Frios e Laticínios -4,32% 

 

Linguiça Pernil à Granel Seara: -31,58% 
Linguiça Toscana Seara: -20,01% 
Queijo Fatiado Tipo Mussarela: 15,46%* 
 

Produtos de Limpeza 3,10% 
Desinfetante Pinho-Sol: -3,01%* 
Amaciante de Roupas Comfort: 8,79% 
Desinfetante Veja Multi-Uso Tradicional: 8,92% 

Higiene -0,57% 

 

Papel Higiênico Personal: -5,97% 
Creme Dental Colgate Anti-Cárie: -3,94% 
Condicionador Seda: 4,18%* 
 

Cervejas e 
Refrigerantes 

0,88% 
Coca-Cola Pet 2 Litros: -1,86%* 
Guaraná Antarctica Pet 2 Litros: 3,67% 

     

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



 
 

 

A Tabela 1 demonstra o percentual de variação por grupo pesquisado. Por 

meio dela é possível verificar que a maior variação ocorrida foi positiva, no grupo “Frios e 

Laticínios” em que se verificou uma redução de 4,32%. Já com relação à variação positiva 

o maior afetado foi o grupo “Enlatados”, com uma redução de 3,35%, entre os meses de 

março e abril. 

Ainda é possível contemplar o exposto acima por intermédio do Gráfico 1. 

 

Gráfico 1: Demonstração gráfica da variação percentual dos grupos que compõe a 
pesquisa de preços nos supermercados de Franca em 16 e 17 de maio de 2013. 

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

 

         A seguir, serão demonstrados alguns itens que compõem os grupos 

pesquisados para melhor análise a respeito das variações ocorridas no mês de maio: 

 

Grupo: “Carnes”: 

No geral o grupo sofreu uma pequena variação positiva, ligada 

principalmente ao valor da carne bovina de primeira e à carne suína. 

 

 Carne Suína Pernil: A maior elevação ficou por conta da carne suína, com 

uma variação positiva de 5,78% no período abril/maio. A alta pode estar 

relacionada principalmente ao fato de que uma maior parcela da produção 

está sendo direcionada à indústria de produtos derivados da carnei. 

 



 
 

 

Grupo: “Básicos”: 

No geral o grupo apresentou uma ligeira queda nos preços, motivados 

principalmente por hortifrútis: Tomate, a Cebola e Laranja, por exemplo. 

 TOMATE: A fruta foi considerada a grande vilã dos últimos meses em 

Franca, sendo que no último semestre teve o seu valor acrescido em até 

267%. Já em maio a tendência foi quebrada e registrada uma redução de 

21,98%. O fato se relaciona principalmente os ajustes climáticos ocorridos 

nas regiões produtoras, favorecendo a colheita de um produto de maior 

qualidade. Outro fator apontado por especialistas como importante para a 

redução no preço está na elevação da oferta, já que a elevação no preço 

motivou o aumento na produção, o que resultou na queda do valor ao 

consumidor final ii. 

 CEBOLA: A alta colheita da cebola fez com que seu preço sofresse uma 

grande redução no mês de maio. Cotada no mês anterior a R$ 4,16 no mês 

atual ela apresentou uma redução de 15,28%, chegando a um preço médio 

de R$ 3,53iii. 
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i
 Disponível em <http://www.scotconsultoria.com.br/terras/noticias-da-terra/200/os-precos-do-suino-tiveram-
alta-na-ultima-semana.htm>. Acesso. 
ii Disponível em <http://economia.estadao.com.br/noticias/economia-geral,preco-das-verduras-e-legumes-
despenca-e-o-tomate-nao-e-mais-aquele,155901,0.htm>. Acesso em 10 junho 2013. 
iii Disponível em <http://www.redebomdia.com.br/noticia/detalhe/51681/Alta+nos+precos+pesa+no+bolso 
+do+consumidor>. Acesso em 10 jun. 2013. 
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