
 
 

 

PESQUISA DE PREÇOS NOS SUPERMECADOS DE FRANCA/SP 
Agosto 2014 

 
Após alta em Julho/2014, pesquisa de agosto/2014 registra oscilação negativa nos preços dos produtos de 
supermercados na cidade de Franca/SP 

 
O Uni-FACEF – Centro Universitário de Franca realiza todos os meses por meio do 

Instituto de Pesquisas Econômicas e Sociais – IPES o levantamento de preços ao consumidor nos 
supermercados de Franca. A pesquisa realizada entre os dias 11 e 12 do mês de agosto registrou uma 
variação negativa, o que diverge do apurado no mês de julho. Cabe ainda registrar que a pesquisa segue 
um padrão metodológico, possibilitando a consolidação de dados coletados em 15 estabelecimentos do 
setor. Os critérios de marcas e de pesos/volumes são mantidos, garantindo a presença de um parâmetro 
mensal. 

 
Tabela 1: Variação Percentual dos Grupos que Compõe a Pesquisa de Preços nos Supermercados 

de Franca em 11 e 12 de agosto de 2014. 

Grupos que compõe a 
pesquisa de preços 

Variação percentual em 
relação à pesquisa anterior 

Item da cesta com variação mais 
significativa 

Básicos 
 

-2,71% 
 

Batata: -27,66% 
Banana: -10,17% 
Tomate: 16,33%* 

Carnes -2,17% 
Frango Inteiro Resfriado: -8,35% 
Carne Suína – Pernil: -4,91% 
Carne de 1ª – Contra Filé: 0,56%* 

Matinais -0,67% 
Coador de Papel Melitta 103: - 1,69% 
Achocolatado Nescau: -1,17% 
Leite Jussara Tipo “C”: 0,30%* 

Enlatados -2,10% 
Ervilha em Conserva Quero: -4,65% 
Sardinha e Lata Coqueiro: -4,29% 
Maionese Helmann’s: 0,02%* 

Frios e Laticínios -3,75% 
Linguiça Pernil Seara: -18,47% 
Queijo Ralado Tipo Parmesão: -5,81%  
Apresuntado Fatiado Sadia: 0,64%* 

Produtos de Limpeza -1,94% 
Detergente Líquido Ypê: -6,53 
Sabão em Pó Omo Multi-Ação: -4,14% 
Cera Líquida Bravo Flash: 1,42%* 

Higiene -3,01% 
Papel Higiênico Personal: -6,89 
Escova Dental Johnson 40: -6,46% 
Shampoo Colorama: 1,67%* 

Cervejas e Refrigerantes 2,97% 
Coca-Cola Pet: 1,32% 
Guaraná Antarctica Pet: 7,69%* 

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

 
A variação ocorrida, no conjunto de preços pesquisados, entre os meses de julho e 

agosto oscilou para baixo 2,38 pontos percentuais, diferente do ocorrido no levantamento anterior 
quando os preços se elevaram em 0,75%. Em julho, o somatório dos itens pesquisados atingiu o valor 
médio de R$ 378,73, já em agosto, o mesmo conjunto de produtos registrou R$ 369,84. 

Os dados coletados são agrupados de acordo com sua natureza, desta forma, é possível 
também, verificar a situação em cada uma das categorias de produtos. A Tabela 1, anteriormente 



 
 

 

apresentada, demonstra tais dados de forma detalhada, permitindo verificar que a maior variação 
ocorreu no grupo de “Frios e Laticínios”, com uma queda de 3,75%, situação semelhante ao grupo 
“Básicos”, que por sua vez já acumula alguns meses de baixa. A baixa nos valores no mês de agosto 
pode ser verificada em praticamente todos os grupos, apenas os itens classificados como “Cervejas e 
Refrigerantes” obtiveram aumento de preços, como pode demonstrar o Gráfico 1. 

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

preços nos supermercados de Franca em 10 e 11 de julho de 2014. 

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

         
 A seguir, serão demonstrados alguns itens que compõem os grupos pesquisados: 
 

Grupo: “Carnes”: 
Após a alta ocorrida no mês de julho, o grupo sofreu variação negativa em seu valor, como um 

todo (-2,17%). Abaixo segue uma análise dos itens que mais influenciaram esse resultado. 
 

 CARNE SUÍNA: O preço do Pernil Suíno apresentou uma baixa de quase 5% em seu valor, 
embora o preço do Suíno esteja em alta nos mercados nacional e internacional. Para 
especialistas essa contradição está ligada a ampliação das importações russas, que 
preferencialmente adquirem cortes dianteiros, ou seja, os de menor valor. Desta forma, 
as demais partes do animal, como o Pernil vivem um excedente, ocasionando sua 
redução de preçoi. 

 

 FRANGO: Assim como no caso do Pernil Suíno, a carne de frango sofre queda em seu 
valor. Cotada a R$ 4,65 na pesquisa anterior, a ave decaiu 8,35%, chegando aos R$4,26. A 
justificativa para o ocorrido se relaciona às condições favoráveis para a criação da ave, 
ou seja, pouco frio e sem altas expressivas nos custos do produtoii. 

 
Grupo: “Básicos”: Pelo terceiro mês consecutivo o grupo apresentou baixa em seu valor médio, 
impulsionado mais uma vez pelos hortifrútis, maiores responsáveis pela variação. Como destaques 
podem ser considerados: a Batata, o Feijão Carioquinha e a Banana, oscilando negativamente, e o 
Tomate positivamente. 
 



 
 

 

 BATATA: Pelo terceiro mês consecutivo o produto sofreu a maior queda de preço da 
pesquisa. Em agosto a baixa foi de 27,66% em relação ao valor cotado em julho (R$ 1,13 e 
R$ 1,56 respectivamente). Na comparação junho/julho o declínio foi semelhante (27,87%). 
O ocorrido se deve ao fato da estiagem verificada no início do ano ter afetado a 
produção, o que ocasionou uma alta nos preços. Com o acúmulo do produto não 
ofertado naquele momento e a safra de inverno, acumulados, os preços despencaram.iii. 

 

 TOMATE: Mais uma vez o tomate volta a ser afetado pela instabilidade climática, o que 
ocasiona alta em seu preço. No mês de agosto o reajuste verificado foi de 16,33%. Em 
julho a fruta era cotada a R$ 3,01, já na pesquisa de agosto o mesmo produto foi 
encontrado a um preço médio de R$ 3,50.iv. 

 
Grupo: “Frios e Laticínios”: Novamente este foi o grupo com maior variação na pesquisa, mas desta vez 
foi negativa. Com uma queda de 3,75% o grupo foi fortemente influenciado pela queda no preço do 
pernil suíno, uma vez que a maior oscilação dentro do grupo se deu nos derivados da carne. 
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i Disponível em <http://economia.uol.com.br/noticias/reuters/2014/08/12/demanda-russa-por-carnes-do-

brasil-deve-sustentar-precos-de-aves-e-suinos.htm>. Acesso em 15 ago. 2014. 
ii Disponível em <http://revistasindirural.com.br/noticias/pag/1/ver/91/frango-vivo-tendncia-repetir-preos-de-
dois-anos-atrs>. Acesso em 15 ago. 2014. 
iii
 Disponível em < http://www.reporterdiario.com.br/Noticia/473780/estiagem-derruba-preco-da-batata>.  

Acesso em 15 ago. 2014. 
iv 

Disponível em < http://spnoticias.com.br/?p=6877>.  Acesso em 15 ago. 2014. 


