
 
 

 

 PESQUISA DE SUPERMERCADO MOSTRA PEQUENA ELEVAÇAO DE 

PREÇO NO MÊS DE JUNHO DE 2013 

 

O Centro Universitário de Franca Uni-FACEF realiza, mensalmente, por 

meio do Instituto de Pesquisas Econômicas e Sociais (IPES), a Pesquisa de Preços em 

Supermercados na cidade de Franca (SP), por meio de um levantamento em 15 

estabelecimentos.  

O IPES apurou por meio do levantamento realizado no mês de junho de 

2013, que os itens que compõem a cesta de produtos sofreram, em geral, uma pequena 

variação negativa, podendo ser constatada certa estabilidade. Assim, a somatória dos 

produtos no corrente mês totalizou em R$ 348,68, contraponto R$ 349,06 registrados no 

mês de maio, o que corresponde a uma redução de 0,12%.  

 

Tabela 1: Variação percentual dos grupos que compõe a pesquisa de preços nos 
Supermercados de Franca em 18 e 19 de junho de 2013. 

Grupos que 
compõe a pesquisa 

de preços 

Variação 
percentual em 

relação à 
pesquisa anterior 

Item da cesta com variação mais 
significativa 

Básicos 
 

-2,35% 
 

 

Tomate: -17,28% 
Laranja Pera: -14,47% 
Polvilho Azedo: 11,53%* 
 

Carnes 1,75% 

 

Carne de 1ª Patinho: -0,82% 
Carne de 1ª Contra Filé: -2,78% 
Frango Inteiro Resfriado: 0,82%* 
 

Matinais -0,04% 

 

Coador de Papel Melitta: -2,75% 
Achocolatado Nescau: -1,53% 
Leite Jussara Tipo “C”: 10,07%* 
 

Enlatados 1,87% 

 

Leite Condensado Nestlé em Lata: -0,96%* 
Extrato de Tomate Elefante: 4,59% 
Sardinha em Lata Coqueiro: 6,56% 
 

Frios e Laticínios -0,66% 

 

Apresuntado Fatiado Sadia: -6,74% 
Queijo Ralado Tipo Parmesão: -3,54% 
Linguiça Toscana Seara: 7,05%* 
 

Produtos de Limpeza 2,56% 
Água Sanitária Qboa: -7,74%* 
Sabão em Pó Omo Multi-Ação: 4,90% 
Amaciante de Roupas Comfort: 6,43% 

Higiene 5,61% 

 

Condicionador Colorama: -2,34%* 
Creme Dental Colgate Total 12: 6,80% 
Escova Dental Johnson 40: -20,15% 
 

Cervejas e 
Refrigerantes 

0,48% 
Guaraná Antarctica Pet 2 Litros: -2,48%* 
Coca-Cola Pet 2 Litros: 2,85% 

     

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

 



 
 

 

Verifica-se, também, pelo histórico dos últimos seis meses, que não há 

incidência de grandes elevações nos preços em Franca, sendo registrada uma elevação 

acumulada de 4,03%, uma média de 0,67% ao mês. 

A Tabela 1 demonstra o percentual de variação por grupo pesquisado, 

detalhando a pesquisa. Por meio dela verifica-se que a maior variação ocorrida foi 

positiva, no grupo “Higiene”, isto é, elevação de 5,61%. Já com relação ao grupo que mais 

foi influenciado negativamente, verifica-se uma queda de 2,35 pontos percentuais no 

grupo “Básicos”. 

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 18 e 19 de junho 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 junho. 

 

Grupo: “Carnes”: 

No geral, o grupo apresentou uma variação negativa, contemplada 

especialmente na carne bovina. 

 Carne Bovina: Com destaque à carne de primeira o produto sofreu queda no 

preço no mês de junho. O motivo para a redução do preço ao consumidor 



 
 

 

pode estar ligado a um reflexo na elevação do abate do gado nos principais 

estados produtores, a exemplo do Mato Grossoi. 

 

Grupo: “Básicos”: 

No geral, o grupo apresentou queda nos preços, e assim como no mês de maio, o 

valor do grupo foi motivado principalmente por hortifrútis: Tomate, a Laranja Pera e a 

Alface, por exemplo. 

 TOMATE: Após um período de considerável elevação de preços em todo o 

Brasil, com uma média de acréscimo de 128% nos quatro primeiros meses 

de 2013ii o preço do produto voltou a cair. A partir do mês de maio este 

tendência começou a ser modificada, verificando-se uma redução de 21,98% 

no quinto mês deste ano na cidade de Franca. No mês de junho a fruta 

prosseguiu em queda sendo registrada variação negativa de 17,28% em seu 

preço no varejo. O incremento na queda do preço está relacionado 

principalmente à chegada da safra de inverno iii. 

 LARANJA PERA: O produto apresentou queda em seu preço no mês de 

junho. Cotado a um preço médio de R$ 0,93 em maio passou a ser adquirido 

por R$ 0,80, o que significa uma redução de 14,47%. Para especialistas o 

motivo se relaciona a um desequilíbrio na relação oferta/demanda, gerado 

especialmente por uma redução no volume de compras por parte da 

indústria do gêneroiv. 

 

 

 

Equipe IPES  

Junho/2013 

 

                                                 
i
 Disponível em <http://www.agoramt.com.br/2013/06/imea-registra-queda-no-valor-da-carne-bovina-em-
mt/>. Acesso em 28 jun. 2013. 
ii 
Disponível em <http://veja.abril.com.br/noticia/economia/preco-do-tomate-cede-no-varejo-mas-sobe-mais-

de-300-no-atacado>. Acesso em 28 jun. 2013 

iii Disponível em <http://economia.estadao.com.br/noticias/economia-geral,preco-do-tomate-deve-cair-em-
maio-e-junho-com-safra-de-inverno,149885,0.htm>. Acesso em 28 junho 2013. 
iv Disponível em <http://exame.abril.com.br/negocios/noticias/precos-da-laranja-seguem-em-baixa-no-
mercado>. Acesso em 28 jun. 2013. 
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