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PESQUISA DE SUPERMERCADO REGISTRA AUMENTO NOS PREÇOS NO MÊS DE 

AGOSTO DE 2012 

 

Conforme a pesquisa realizada no mês de agosto, verificamos que houve aumento nos preços dos 

produtos de supermercado em 0,94% relativo ao mês anterior. Os preços médios da cesta de 

produtos pesquisada nos supermercados da cidade de Franca/SP nos dias 13, 14 e 15 de agosto de 

2012 totalizaram R$ 319,80 contra R$ 316,82 dos dias 10, 11 e 12 de julho de 2012. 

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

Supermercados de Franca em 13, 14 e 15 de agosto de 2012. 

Grupos que compõe a 

pesquisa de preços 

Variação percentual 

em relação à 

pesquisa anterior 

Item da cesta com variação mais 

significativa 

Básicos  

2,11% 

 

 

Tomate: 7,81% 

Laranja Pera: 46,59% 

Batata: 19,42% 

 

Carnes  

-1,07% 

 

 

Pernil Suíno: -36,45% 

Coxão Mole: 10,07%* 

Matinais  

 

-0,16% 

 

Café Terreiro: -0,23% 

Achocolatado Nescau: -0,59% 

Pão Francês: -0,14% 

Enlatados  

11,10% 

 

Leite Condensado Nestlê: 5,11% 

Sardinha em Lata Coqueiro: 8,34% 

Frios e Laticínios  

-0,36% 

 

Linguiça de Pernil Seara: 1,70%* 

Margarina Doriana c/ Sal: -1,42% 

Produtos de Limpeza  

-0,17% 

 

 

Água Sanitária Q’ boa: -1,78% 

Esponja de Aço Bombril: 0,83%* 

Higiene 1,47% 

 

 

Condicionador Seda: 11,83% 

Absorvente Feminino Sempre Livre: 

5,24% 

Cervejas e Refrigerantes 0,09% 

 
Coca-Cola Pet 2L: 0,47% 

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

     *Exceções que impactaram no preço geral do grupo 
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Gráfico 1: Demonstração gráfica da variação percentual dos grupos que compõe a pesquisa 

de preços nos supermercados de Franca em 13, 14 e 15 de agosto de 2012. 

 

 

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

 

De acordo com a demonstração gráfica, percebemos que no mês de agosto os grupos: 

“Básicos” (2,11%) e “Enlatados” (11,10%) foram os que sofreram maiores elevações de preços. 

         A seguir, detalharemos alguns itens que compõem os grupos pesquisados para melhor análise 

a respeito das variações ocorridas no mês de agosto: 

  

Grupo: “Básicos”: 

                                                                                                                                                                                                                                             

 TOMATE: O tomate vem sofrendo aumento de preços que pode ser justificado pelo período de 

entressafra, no mês de julho houve um período em que o preço quase dobrou na grande São 

Paulo
i
, para o mês de agosto especula-se que os preços caiam. 

 LARANJA PERA: Um dos principais motivos para que a laranja ficasse mais cara assim como 

o tomate e o pimentão, foi a greve dos caminhoneiros
ii
 que aconteceu no mês passado e 

paralisou as principais rodovias por onde são transportadas as mercadorias. 
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“Grupo Carnes”: 

 

 PERNIL SUÍNO: Depois de sofrer queda nas exportações nos meses junho e julho
iii

 a carne 

suína está retomando o ritmo de vendas para o exterior
iv
, apesar de ter sofrido queda entre julho 

e o começo de agosto de 2012, a arroba que era negociada a R$ 35,00 já está sendo 

comercializada a R$ 67,00, portanto pode-se prever que nas próximas semanas a carne suína 

fique mais cara nos supermercados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                           

 

Equipe IPES 

Agosto de 2012 

                                                 
i
 http://extra.globo.com/noticias/economia/apos-aumento-de-94-no-preco-tomate-comeca-ficar-mais-barato-

5737238.html 
ii
 http://www1.folha.uol.com.br/fsp/mercado/57741-greve-para-a-dutra-e-afeta-o-preco-dos-alimentos.shtml 

iii
 http://www.noticiasagricolas.com.br/noticias/granjeiros/109577-exportacoes-da-carne-suina-de-mt-continuam-em-

queda.html 
iv
 http://www.abipecs.org.br/news/583/99/Exportacoes-de-carne-suina-aumentam-e-frango-atinge-preco-recorde-em-

Sao-Paulo.html 


