
 
 

 

 

PESQUISA DE SUPERMERCADO REGISTRA AUMENTO NOS PREÇOS NO MÊS DE 

AGOSTO 2011. 

 

Conforme a pesquisa realizada no mês de agosto de 2011, verificou-se aumento de 2,36% 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 16 e 17 de julho de 

2011 totalizou R$ 306,21 contra R$ 313,43 entre os dias 25 e 26 de agosto de 2011.  

 

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

supermercados de Franca entre 25 e 26 de agosto de 2011. 

Grupos que compõe a 

pesquisa de preços 

Variação 

percentual em 

relação à pesquisa 

anterior 

Item do Grupo com variação mais 

significativa 

Básicos 0,01% 
Polvilho Azedo Youki  21,81% 

Amido de Milho Maizena 19,39% 

Carnes 6,84% 
Contra Filé 10,99% 

Frango Inteiro Resfriado 10,38% 

Matinais 2,17% 
Leite Jussara Tipo “c’’ 7,84% 

Pão Francês 4,68% 

Enlatados 5,11% 
Goiabada cica  16,05% 

Maionese Helmanns  13,90% 

Frios e Laticínios -0,02% 
Margarina Doriana com sal 19,08% 

Queijo Ralado Tipo Parmesão 10,75%  

Produtos de Limpeza 1,68% 
Desinfetante Pinho-Sol 18,22% 

Amaciante Comfort    17,14%  

Higiene 2,82% 
Papel Higiênico Scott 40,49% 

Sabonet Lux  3,93% 

Cervejas e Refrigerantes 0,14% 
Coca-Cola Pet  0,73% 

     Guaraná  Antarctica Pet 0,46% 

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 25 e 26 de agosto de 2011. 

 

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

 

De acordo com a demonstração gráfica, percebe-se que no mês de agosto o aumento mais 

significativa foi no grupo de “Carnes”, acompanhado pelo grupo de “Enlatados”, com valores 

respectivos de 6,84% e 5,11%. Os produtos que tiverem destaque nesses grupos foram: 

 Grupo de “Carnes”: o Contra Filé com 10,99% e o Franco Inteiro Resfriado com 

10,38%.  

 Grupo de “Enlatados”: a Goiabada Cica com 16,05%. e a Maionese Helmanns com 

13,90%. 

Dentre os outros itens dos demais grupos que tiveram destaque foram: o Papel Higienico 

Scott que no mês anterior registrou queda de -5,81%, em agosto observa-se aumento de 40,49%. A 

Margarina Doriana com sal que no mês anterior registrou queda de -5,68%,em agosto observa-se 

aumento de 19,08%. O Frango inteiro resfriado no mês anterior registrou queda de -17,43%, em 

agosto observa-se aumento de 10,38%.  



 
 

 

 

 

 

 

 

Grupo “Carnes”: 

 CARNE BOVINA: Segundo cotação do Jornal Folha de São Paulo, no dia 

25/08/2011, a carne bovina registrou valor de R$ 98,00
1
 pago por arroba no frigorífico no Estado de 

São Paulo. Esse valor representa um aumento acumulado nos últimos 30 dias de 0,40%. Segundo 

cotação da própria Folha de São Paulo. Segundo o G1.Globo.com, o preço da Carne de Frango 

registrou um aumento devido ao  aumento das exportações e do consumo interno que era a 

combinação esperada há muito tempo pelos avicultores. O resultado foi imediato na granja. O quilo 

do frango vivo chegou a ser negociado a R$ 2,30. Esse foi o maior valor dos últimos dez anos. 

 

Grupo “Enlatados”: 

 ENLATADOS: Conforme a pesquisa realizada no mês de agosto de 2011, verificou-

se aumento de 5,1% nos preços dos produtos enlatados em relação ao mês anterior. Os preços 

médios dos enlatados entre os dias 16 e 17 de julho de 2011 totalizou R$ 22,81 contra R$ 23,98 

entre os dias 25 e 26 de agosto de 2011.  
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1
 Folha de São Paulo, São Paulo, 17 jun. de 2011, mercado/commodities, pg. B10. 

2 http://G1.globo.com/ 


