
 
 

 

PESQUISA DE PREÇOS NOS SUPERMECADOS DE FRANCA/SP 
Julho 2014 

 
Julho/2014 registra oscilação positiva nos preços dos produtos de supermercados na cidade de Franca/SP 

 
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 10 e 11 do mês de julho registrou uma 
variação positiva, diferente do verificado na pesquisa de junho. 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. 

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

de Franca em 10 e 11 de Julho de 2014. 

Grupos que compõe a 
pesquisa de preços 

Variação percentual em 
relação à pesquisa anterior 

Item da cesta com variação mais 
significativa 

Básicos 
 

-4,50% 
 

Batata: -35,30% 
Tomate: -31,96% 
Alface Americana: 3,48%* 

Carnes 1,69% 
Carne de 1ª – Contra Filé: -1,68%* 
Frango Inteiro Resfriado: 5,98% 
Carne Suína – Pernil: 6,99% 

Matinais -0,23% 
Café Torrado e Moído Terreiro: -1,97% 
Pão Francês: 0,75%* 

Enlatados -0,01% 
Ervilha em Conserva Quero: -6,42% 
Milho em Lata Quero: -0,79% 
Sardinha e Lata Coqueiro: 3,52%* 

Frios e Laticínios 6,07% 
Apresuntado Fatiado Sadia: -1,95%* 
Linguiça Toscana Seara: 25,79%  
Linguiça Pernil Seara: 12,91% 

Produtos de Limpeza -0,03% 
Lustra Móveis Johnson: -0,97 
Amaciante de Roupas Comfort: -3,13% 
Água Sanitária Qboa: 4,97%* 

Higiene 1,69% 
Papel Higiênico Personal: -5,44* 
Creme Dental Colgate Total 12: 6,73% 
Escova Dental Johnson 40: 7,66% 

Cervejas e Refrigerantes -0,19% 
Coca-Cola Pet: -0,68% 
Guaraná Antarctica Pet: 0,18%* 

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

 
A variação ocorrida, no conjunto de preços pesquisados, do mês de junho para o mês de 

julho foi positiva, com uma elevação de 0,75%, em detrimento da variação negativa ocorrida entre os 
meses de maio e junho (-0,60 pontos percentuais). De forma geral, em julho a cesta de produtos 
pesquisada obteve um valor médio de R$ 378,73, já no mês de junho os mesmo produtos registraram 
um somatório de R$ 375,90. 

Os dados coletados são agrupados de acordo com sua natureza, desta forma, é possível 
também, verificar a situação em cada uma das categorias de produtos. A Tabela 1, anteriormente 
apresentada, demonstra tais dados de forma detalhada, permitindo verificar que a maior variação 



 
 

 

ocorreu no grupo que congrega “Frios e Laticínios”, com uma elevação de 6,07%, já o grupo  “Básicos”, 
possui a maior baixa do período, com uma redução de 4,50 pontos percentuais. Embora tenha havido 
uma elevação nos preços pesquisados, de forma geral, pode-se destacar que um maior número de 
grupos sofreu baixa, se comparados os valores individuais, como pode demonstrar o Gráfico 1. 

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

preços nos supermercados de Franca em 10 e 11 de julho de 2014. 

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

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

Grupo: “Carnes”: 
No geral, grupo sofreu variação positiva em seu valor, sendo registrada uma elevação de 1,69% 

no conjunto de variedades. 
 

 CARNE SUÍNA: O preço do Suíno apresentou a maior elevação do período, foram 6,99% 
de acréscimo em seu preço, estre os meses de junho e julho, diferentemente do ocorrido 
no mês passado, quando houve uma baixa de 0,69%. O produto foi cotado a R$ 9,94 em 
junho, enquanto que este mês passou a R$ 10,64. Para especialistas a causa de tal 
elevação se dá pela alta no preço dos principais produtos destinados à alimentação do 
animal. Com o encarecimento da produção, a solução é repassar ao consumidor a alta de 
preçosi. 

 

 FRANGO: Também na contramão do mês de junho, a carne de frango sofre elevação em 
seu preço. Cotada a R$ 4,65 na pesquisa atual, a ave obteve 5,98% de aumento, situando-
se acima dos R$ 4,39 de junho. A justificativa para a alta está no aumento das 
exportações, chegando a 5,1% no total do volume vendido ao exterior. A redução da 
oferta no mercado nacional faz com que o valor a varejo se eleveii. 

 
Grupo: “Básicos”: Pelo terceiro mês consecutivo o grupo apresentou baixa em seu valor médio, 
impulsionado mais uma vez pelos hortifrútis, maiores responsáveis pela variação. Como destaque pode 
ser tomado: a Batata, o Feijão Carioquinha, a Laranja Pera e o Tomate, todos oscilando negativamente. 
 



 
 

 

 BATATA: Mais uma vez a batata foi a responsável pela maior queda do período, já que 
sofreu um decréscimo de 27,87% entre os meses de maio/junho, e uma queda ainda 
maior entre os meses de junho e julho, atingindo 35,30%. O produto estava cotado a um 
preço médio de R$ 2,42, recuando para R$ 1,56. Segundo parecer técnico de 
especialistas, a causa está ligada às condições climáticas favoráveis nas regiões 
produtorasiii. 

 

 TOMATE: O tomate figura mais uma vez entre os produtos de maiores relevância. Já há 
mais de um ano sendo alvo de polemicas, a fruta variou negativamente 31,96% entre os 
meses de junho e julho. O preço médio cotado na pesquisa anterior era de R$4,42, em 
contrapartida na pesquisa atual foram registrados R$ 3,01. A falta de chuvas colaborou 
fortemente para o ocorrido, já que o tomate se desenvolve melhor em regiões de clima 
secoiv. 

 
Grupo: “Frios e Laticínios”: O grupo foi o maior impactado na pesquisa, de forma geral, no mês de 
junho. Com uma elevação de 6,07%, as principais altas estão ligadas aos derivados de carne, 
especialmente a suína. Com a alta no preço do insumo é inevitável o repasse aos derivados. 
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i Disponível em <http://www.acrismat.com.br/novo_site/site/noticia_completa.php?id=3011>. Acesso em 15 
jul. 2014. 
ii Disponível em <http://www.noticiasagricolas.com.br/noticias/granjeiros/142313-exportacoes-de-frango-tem-

alta-de-81-em-julho.html#.U8VyNvldVu4>. Acesso em 15 jul. 2014. 
iii
 Disponível em <http://www.abcdmaior.com.br/noticia_exibir.php?noticia=60445>.  Acesso em 15 jul. 2014. 

iv 
Disponível em <http://blogmarcosfrahm.com/noticias/ceasa-volta-a-registrar-oscilacao-no-preco-do-

tomate/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=ceasa-volta-a-registrar-oscilacao-no-preco-do-
tomate>.  Acesso em 16 jul. 2014. 


