
 
 

 

PESQUISA DE CESTA BÁSICA NA CIDADE DE FRANCA/SP 
Junho 2016 

 
 Cesta Básica na cidade de Franca/SP registra nova alta em seu valor médio, no levantamento 
realizado no mês de junho de 2016. 
 

 O Uni-FACEF – Centro Universitário Municipal de Franca realiza, mensalmente, 
por meio do Instituto de Pesquisas Econômicas e Sociais (IPES), a Pesquisa de Cesta Básica na 
cidade de Franca (SP) por meio do levantamento de dados em 15 estabelecimentos. 

O conjunto de produtos que compõe a Cesta Básica pesquisada está em 
conformidade com o portfólio de produtos levantados pelo DIEESE (Departamento 
Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos), mensalmente, permitindo 
comparações. 

No mês de junho de 2016, a pesquisa foi realizada nos dias 13 e 14 e os resultados 
obtidos estão relacionados na Tabela 1: 

 
Tabela 1: Valor Cesta Básica de Franca entre 13 e 14 de 

junho de 2016 em Relação ao Mês Anterior*. 

Cesta Básica 

ITEM QDADE 
GASTO – MÊS 

ATUAL 
GASTO – MÊS 

ANTERIOR 
VARIAÇAO 

CARNE 6 Kg 115,44 114,04 1,23% 
LEITE 7,5 litros 20,58 16,22 26,86% 
FEIJÃO 4,5 Kg 48,96 28,04 74,62% 
ARROZ 3 Kg 7,88 7,84 0,57% 
FARINHA DE TRIGO 1,5 Kg 7,14 7,37 -3,12% 
BATATA 6 Kg 34,27 30,52 12,28% 
TOMATE  9 Kg 32,94 45,56 -27,71% 
PÃO FRANCÊS 6 Kg 54,12 55,40 -2,30% 
CAFÉ TORRADO E MOÍDO 0,6 Kg 8,07 8,09 -0,25% 
BANANA 7,5 Kg 29,80 33,92 -12,15% 
AÇÚCAR REFINADO 3 Kg 9,70 9,35 3,73% 
ÓLEO DE SOJA 900 ml 3,53 3,52 0,21% 

MANTEIGA 0,7 Kg 5,90 5,77 2,27% 
TOTAL 378,34 365,64 3,47% 

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

 
A Tabela 1 evidencia uma alta de valor médio da Cesta Básica na cidade de Franca 

em 3,47 pontos percentuais, abaixo dos 4,67% registrados na pesquisa de maio. Cabe destacar 
ainda, que nos meses de março e abri a mesma cesta havia sofrido redução em seu valor. 
Considerado o acumulado de 2016, tem-se que a Cesta possui uma elevação de 12,07%. Em 
valores absolutos, a Cesta Básica de junho na cidade de Franca/SP possui uma média de R$ 
378,34, já a apurada no mês de maio registrou R$ 365,64. Considerando o acumulado de 2016, 



 
 

 

destaca-se ainda que em dezembro de 2015, a Cesta possuía um valor médio de R$ 337,85, ou 
seja, R$ 40,49 a menos que a Cesta de maio. 

Os produtos que merecem destaque de análise, tendo em vista acréscimo no seu 
valor, são: a batata, o leite e o feijão. 

 

 Batata: O fator climático influenciou o preço da batata, com fortes chuvas 
ocorrendo nas regiões produtoras. O tubérculo sofreu uma alta de 12,28%, 
passando de R$ 5,09 para 5,71 por quilo, entre os meses de maio e junhoi. 

 

 Leite “Tipo C”: Com uma alta de 26,86%, ganhou destaque na pesquisa de junho, 
passando de R$ 2,16 para R$ 2,74. Segundo os produtores, houve um expressivo 
aumento no custo de alimentação do gado leiteiro, o que tem inviabilizado a 
manutenção de uma quantidade maior do animal. A redução da oferta afetou o 
preço do produtoii. 

 

 Feijão: Encarado como o novo vilão na alimentação do brasileiro, o feijão sofreu 
alta em todo o território nacional. Em Franca, o produto passou de R$ 12,46 para 
21,76, o pacote com 2kgs, entre os meses de maio e junho, o que corresponde a 
uma elevação de 74,62%. Ao considerar o aumento de preço no ano de 2016, 
pode-se verificar que ultrapassou os 126%, já que em dezembro o mesmo pacote 
de 2kgs era encontrado a R$ 9,60 nos supermercados de Franca/SP. Outra 
comparação possível pode ser realizada tomando o preço do feijão carioquinha 
em junho de 2015, na época o produto era encontrado a R$ 7,73, o que eleva a 
alta para 181,53%. 
A motivação para o ocorrido se encontra na redução da área cultivada, o que 
reduz a oferta ao consumidoriii. Também deve ser considerado que o clima 
interferiu de forma negativa na safra, ocorrendo uma combinação de fatores 
prejudiciais, com forte chuva na época do plantio e frio e geada na colheitaiv. 

 
Já os produtos que merecem destaque de análise, tendo em vista diminuição no 

seu valor, são: a banana e o tomate. 
 

 Banana: A fruta teve seu preço reduzido em 12,15 %, passando de R$ 4,52 para 
R$3,97 nos levantamentos de maio e junho, respectivamente. A chegada da safra 
foi a responsável pela diferença de preço, com mais produtos ofertados ao 
consumidorv. 

 

 Tomate: O produto tem apresentado grandes oscilações nos últimos meses. A 
partir de uma análise de seu histórico, é possível perceber que após redução em 
seu valor nos meses de março (-11,20%) e abril (-28,29%), a fruta voltou a ter 
elevação de preços em maio (26,55%), já no levantamento de junho, constatou-se 
uma redução de 27,71%. A redução está relacionada à antecipação da colheita, 
sendo disponibilizada no mercado uma maior quantidade do produto. vi. 

 
 
 



 
 

 

 

 
Tabela 2: Histórico da Cesta Básica em Franca e em mais sete capitais nos últimos meses *. 

Cesta Básica – Últimos meses 

Variação em Franca de junho de 2015 
para junho de 2016 

  
19,46% 

  

     

Meses Franca  São Paulo  
Rio de 

Janeiro 
Belo 

Horizonte 
Vitória Curitiba Goiânia Brasília 

Junho /15 316,71 392,77 368,71 338,76 367,94 359,69 329,65 359,61 

Julho /15 321,31 395,83 372,24 345,02 368,01 360,28 327,47 354,94 

Agosto /15 302,23 386,04 361,93 337,42 358,00 354,94 320,69 342,66 

Setembro/15 293,31 383,21 362,90 338,19 361,54 356,51 311,20 338,28 

Outubro/15 283,74 382,13 359,66 338,61 357,30 349,93 310,73 345,38 

Novembro/15 314,75 399,21 385,80 362,19 378,91 375,26 321,85 377,24 

Dezembro/15¹ 337,85 418,13¹ 397,91¹ 370,49¹ 389,02¹ 391,78¹ 335,58¹ 398,65¹ 

Janeiro/16 373,29 448,31 448,06 417,72 438,42 398,46 388,45 451,76 

Fevereiro/16 364,67 443,40 430,56 400,29 401,38 392,75 371,80 438,69 

Março/16 358,86 444,11 440,76 408,84 418,18 400,78 378,45 444,74 

Abril/16 349,35 442,42 433,96 399,24 414,26 396,34 382,16 427,68 

Maio/16 365,64 449,70 436,02 408,50 418,96 410,05 385,24 441,60 

Junho/16 378,34 N/D** N/D** N/D** N/D** N/D** N/D** N/D** 

Variação entre 
jun./15 e maio/16 

15,45% 14,49% 18,26% 20,59% 13,87% 14,00% 16,86% 22,80% 

Fonte: Uni-FACEF/IPES, DIEESE. 
*Valores em Reais  
** Dados não disponibilizados pelo DIEESE. 
¹ A Cesta Básica de dezembro de 2015, apurada pelo DIEESE foi recalculada com base nas mudanças metodológicas 
adotadas a partir de janeiro de 2016, por aquele Instituto. 
 

A pesquisa permite, ainda, realizar um comparativo referente ao desempenho dos 
preços dos produtos, na cidade de Franca, nos últimos 13 meses. Em junho de 2015, a mesma 
Cesta Básica pesquisada registrava um valor de R$ 316,71, o que corresponde a um acréscimo 
de 19,46%, conforme visualizado na Tabela 2, anteriormente apresentada.  

Ainda, por meio da mesma tabela, é possível evidenciar a variação entre os meses de 
junho de 2015 e maio de 2016, com o objetivo de comparar os dados locais pesquisados pelo 
IPES com os dados de sete capitais pesquisadas pelo DIEESE. 

 
 

DADOS DIEESE 
 
Os dados referentes ao mês de junho de 2016, na pesquisa realizada pelo DIEESE, 

ainda não foram disponibilizados, entretanto, é possível estabelecer uma comparação com as 
informações apuradas e divulgadas até o momento. Percebe-se, assim, que a elevação de 
preços ocorrida na cidade de Franca/SP, também foi percebida nas demais cidades 



 
 

 

contempladas na Tabela 2 (período de jun./15 a maio/16). Nos doze meses, constatou-se uma 
elevação de 15,45% na cesta básica da cidade de Franca, período em que a cidade de Brasília, 
contemplou uma elevação de 22,80%, a maior dentre as cidades acima apontadas, como vem 
ocorrendo nos últimos levantamentos.   

 
A seguir, apresenta-se uma comparação entre a cidade de Franca e a capital São 

Paulo, visualizada pelo Gráfico 1.  
 
 

Gráfico 1: Demonstrativo Gráfico da Tabela 2. 

 
Fonte: Uni-FACEF/IPES, DIEESE. 

 
A capital paulista registrou em sua Cesta de maio/2016 um total de R$ 449,70, que 

equivale a uma queda de 1,65% com relação ao registrado no levantamento de abril (R$ 442,42). 
Salienta-se ainda que a cesta paulistana apresenta-se como a de maior valor dentre as 
pesquisadas pelo DIEESE. 

 
Equipe IPES 
Junho/2016 
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