
 
 

 

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

 
Pesquisa realizada no mês de maio de 2015 mostra que preços nos supermercado na cidade de Franca/SP 
voltam a subir após queda no mês de abril. 

 
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 11 e 12 de maio registrou elevação no valor 
do conjunto de produtos pesquisados, retomando a tendência evidenciada nos primeiros meses de 
2015. 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 maio. 

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

de Franca em 11 e 12 de maio de 2015. 

Grupos que compõe a 
pesquisa de preços 

Variação percentual em 
relação à pesquisa anterior 

Item da cesta com variação mais 
significativa 

Básicos 
 

3,34% 
 

Laranja Pera: -13,31% * 
Cebola: 29,18% 
Batata: 43,95 % 

Carnes 1,39% 
Frango Inteiro: -4,29%* 
Carne de 1ª – Coxão Mole: 2,85% 
Carne de 2ª – Acém: 3,99% 

Matinais 2,65% 
Leite Tipo C: 4,15% 
Coador de Papel 103: 5,39% 

Enlatados 3,72% 
Ervilha em Conserva 200 gramas: -3,69%* 
Milho em Conserva 200 gramas: 3,14%  
Leite Condensado 395 gramas: 3,33% 

Frios e Laticínios 3,72% 
Queijo Tipo Parmesão Ralado: -7,50%* 
Linguiça Pernil: 8,18% 
Queijo Fatiado Tipo Mussarela: 10,64%* 

Produtos de Limpeza 2,05% 
Sabão em Pedra: -4,40%* 
Água Sanitária: 6,92% 
Cera Líquida 850 ml: 6,93% 

Higiene 0,01% 
Condicionador 500 ml: 5,28% * 
Escova Dental: 6,61% 
Absorvente Feminino – Pacote c/ 8: 6,74% 

Cervejas e Refrigerantes -1,74% 
Cerveja – Garrafa 700 ml: -7,97% 
Refrigerante Cola Pet 2 Litros: 1,49%* 

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

 
Realizando uma comparação entre os levantamentos realizados nos meses de abril e 

maio, pode-se perceber a variação positiva nos preços dos itens ofertados nos supermercados de 
Franca, com uma média de 2,11%. Com relação aos valores absolutos cabe destacar que no mês de abril o 
somatório dos itens pesquisados foi de R$ 400,66, enquanto que a pesquisa atual revelou um total de 
R$ 409,12. 



 
 

 

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 
chamado “Básicos”, com uma elevação de 3,34%. 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 11 e 12 de maio de 2015. 

 
        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 volta a apresentar alta na média de preços, após a queda sofrida no mês de 
abril. Como vem ocorrendo nos últimos levantamentos, os hortifrútis são destaque na formação do 
preço do grupo. Esse mês a Batata e a Cebola oscilaram positivamente. Outro item que aumentou foi o 
Fubá. É importante apontar que a Alface e a Laranja oscilaram negativamente no período. 
 
 

 Batata: Verifica-se alta no preço da batata no mês de maio, em contraste com a queda 
apresentada nos meses de março e abril. Cotado a R$ 2,28 no levantamento anterior, o 
produto passou a registrar uma média de R$ 2,95. Para especialistas, as chuvas e o forte 
calor podem ter sido os responsáveis pela alta, uma vez que ocasiona um 
apodrecimento das sementesi. 

 

 Cebola: A cebola foi outro produto a sofrer com a variação climática, a alta de 43,85% no 
valor foi ocasionada principalmente pela redução de oferta pelos produtores. Para os 
atacadistas a solução para o reabastecimento foi a importação da vizinha Argentina. O 
câmbio e a escassez do produto no país vizinho ocasionou uma elevação ainda maior no 
preço ao varejo.ii. 
 

 
Grupo: “Carnes”: De maneira geral, o grupo sofreu uma variação positiva, foram 1,69% acima do 
registrado em abril. O impulsionador deste resultado foi à carne de boi.  
 



 
 

 

 CARNE BOVINA: verificou-se elevação no preço da carne bovina em quase todos os 
cortes pesquisados. Essa alta já havia sido identificada em abril. A explicação pode estar 
relacionada a queda na oferta de animais para abate, tendo em vista grande abate de 
fêmeas nos últimos anos, reduzindo o rebanho. iii 
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i
 Disponível em <http://hortifrutibrasil.blogspot.com.br/>.  Acesso em 15 maio 2015. 
 
ii
 Disponível em <http://g1.globo.com/sp/vale-do-paraiba-regiao/noticia/2015/05/cesta-basica-sobe-162-em-abril-no-vale-e-tem-2-maior-

alta-em-12-meses.html>.  Acesso em 15 maio 2015. 
 
iii
 Disponível em <http://www.jornalacidade.com.br/economia/economia_internaNOT.aspx?idnoticia=1050074>. Acesso em 15 de maio 

2015 

http://www.jornalacidade.com.br/economia/economia_internaNOT.aspx?idnoticia=1050074

