
 
 

 

 

PESQUISA DE SUPERMERCADO REGISTRA UMA QUEDA NOS PREÇOS NO MÊS DE 

JULHO DE 2010. 

 

Conforme a pesquisa realizada no mês de julho, verificou - se que houve uma queda nos 

preços dos produtos de supermercado em –0,83% relativo ao mês anterior. Os preços médios da 

cesta de produtos pesquisada nos supermercados da cidade de Franca-SP no dia 15 de junho de 

2010 totalizou R$ 272,73 contra R$ 270,46 do dia 07 de julho de 2010.  

 

Tabela 1 : Variação percentual dos grupos que compõe a pesquisa de preços nos 

supermercados de Franca em 07 de julho de 2010. 

Grupos que compõe a 

pesquisa de preços 

Variação percentual 

em relação à 

pesquisa anterior 

Item da cesta com variação mais 

significativa 

Básicos -4,04% Tomate: -46,31% 

Carnes 0,28% Frango Inteiro Resfriado: -7,85% 

Matinais 4,29% Pão Francês: 12,43% 

Enlatados 1,68% Sardinha em Lata Coqueiro: 12,57% 

Frios e Laticínios -3,63% Margarina Doriana com Sal: -

26,06% 

Produtos de Limpeza 2,47% Cera Liquida Bravo: 18,01% 

Higiene 0,29% Sabonete Lux: -9,07% 

Cervejas e Refrigerantes 1,38% Guaraná Antartica Pet 2 lit : 5,98% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

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

             de preços nos supermercados de Franca em 07 de julho de 2010 

 

De acordo com a demonstração gráfica, percebe - se que no mês de julho tivemos uma 

queda significativa do grupo de “Básicos” (-4,04%), seguido do grupo de “Frios e Laticínios” (-

3,63%).. . 

 

A seguir, detalharemos alguns itens que compõem os grupos pesquisados: 

                                                                                                                                                                                                                      

Grupo “Básicos”: 

 

 Açúcar : O preço bruto pago ao produtor por quilo de ATR na região do Estado de São Paulo 

fechou em média a R$ 0,3528 em JULHO/2010. Esse movimento trouxe para o mercado de 

Franca/SP, em JUNHO/2010, uma queda de 16,82% no preço médio do açúcar na cidade de 

Franca no mês de julho. 

                                                                                                                            Equipe IPES   
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