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

Conforme a pesquisa realizada no mês de junho de 2011, verificou-se queda de -0,81% 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 12 e 13 de maio de 2011
totalizou R$ 311,44 contra R$ 308,92 entre os dias 16 e 17 de junho de 2011.

Tabela 1: Variação percentual dos grupos que compõe a pesquisa de preços nos
supermercados de Franca entre 16 e 17 de junho de 2011.
Grupos que compõe a

Variação percentual

Item do Grupo com variação mais

pesquisa de preços

em relação à

significativa

pesquisa anterior
Básicos

-3,59%

Carnes

-1,81%

Matinais

1,37%

Enlatados

0,30%

Frios e Laticínios

2,45%

Produtos de Limpeza

-0,54%

Higiene

-0,40%

Cervejas e Refrigerantes

0,87%

Alface -33,67%
Batata -24,79%
Acém -6,08%
Patinho -4,37%
Café Moido e Torrado 6,58%
Pão Francês -4,32%
Ervilha em Conserva -2,70%
Leite Condensado em Lata -2,44%
Linguiça Toscana Seara 18,14%
Queijo Ralado Tipo Parmesão 8,74%
Lustra Móveis -11,74%
Desinfetante Mult-Uso Trad. 9,48%
Papel Higiênico Scott -11,46%
Creme Dental 5,37%
Cerveja Brahma Chopp 2,27%

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 16 e 17 de junho de 2011.

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

De acordo com a demonstração gráfica, percebe-se que no mês de junho a queda mais
significativa foi no grupo de “Básicos”, acompanhado pelo grupo de “Carnes”, com valores
respectivos de -3,59% e -1,81%. Os produtos que tiverem destaque nesses grupos foram:
Grupo de “Básicos”: o Alface com -33,67% e a Batata com -24,79%.
Grupo de “Carnes”: o Acém com -6,08%.
Dentre os outros itens dos demais grupos que tiveram destaque foram: o Lustra Móveis que
em junho registrou queda de -11,74%, e a Linguiça Toscana que registrou aumento de 18,14%.
Destacou-se, também, Papel Higiênico que no mês anterior havia apurado alta de 14,61%, em junho
observa-se queda de -11,46%.

Grupo “Básicos”:
ALFACE: Segundo o Jornal Folha de São Paulo, o preço médio, em 16 de maio,
aferido pelo CEAGESP para o alface americano foi de R$ 13,291, em 14 de junho o mesmo produto
esteve cotado a R$ 12,162, o que representa queda de -9,3%. Segundo notícia publicada pela UOL,
ao contrário do que as pessoas pensam, o inverno não é um vilão da produção de folhas.
“Normalmente, as hortaliças produzem bem nessa época e a quantidade de perda é muito pequena
devido às temperaturas mais amenas”, um dos principais fatores que impulsionam os preços para
baixo é a redução média de 30% no consumo3.
BATATA: Segundo cotação do Jornal Folha de São Paulo, no dia 16/05/2011 o valor
mínimo, pago pela saca de 50 Kg da batata ágata escovada, na Bolsa de Cereais, foi de R$ 50,00 4.
Em 16/06/2011 o mesmo produto esteve cotado a R$ 45,005.
Grupo “Carnes”:
CARNE BOVINA: Segundo cotação do Jornal Folha de São Paulo, no dia
17/06/2011, a carne bovina registrou valor de R$ 95,006 pago por arroba no frigorífico no Estado de
São Paulo. Esse valor representa uma queda acumulada nos últimos 30 dias de -2,56%. Segundo
cotação da própria Folha de São Paulo, é o segundo mês consecutivo com acúmulo de queda, o mês
de maio registrou queda de -2,50%7 nos últimos 30 dias. Outro fato relevante foi o anúncio em 2 de
junho de 2011 pela Rússia (primeiro mercado de exportação da carne bovina brasileira) de embargo
da carne exportada por 3 (três) estados brasileiros (MT, PR e RS)8. O site Beefpoint alega que em
caso de demora do embargo, a carne poderá voltar ao mercado interno, provocando queda de preços
e prejuízos ao produtor9.
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