
 
 

 

PESQUISA DE PREÇOS NOS SUPERMECADOS DE FRANCA/SP 
Agosto de 2015 

 
Após três meses de altas, pesquisa de preços nos supermercados de Franca/SP aponta redução na média 
geral dos itens pesquisados em agosto 2015. 

 
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 10 e 11 de agosto registrou queda no valor 
do conjunto de produtos pesquisados. 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. 
A Tabela 1, a seguir, detalha a composição dos preços pesquisados no mês de agosto.  

 
 

Tabela 1: Variação Percentual dos Grupos que Compõe a Pesquisa de Preços 
nos Supermercados de Franca em 10 e 11 de agosto de 2015. 

Grupos que compõe a 
pesquisa de preços 

Variação percentual em 
relação à pesquisa anterior 

Item da cesta com variação mais 
significativa 

Básicos 
 

-5,22% 
 

Cebola: -22,58%  
Banana Prata: -22,40% 
Alface Americana: 9,45%* 

Carnes -1,63% 
Pernil Suíno: -6,80% 
Carne de 1ª – Contra Filé: -4,33% 
Carne de 2ª – Acém: 5,39%* 

Matinais 0,06% 
Leite Tipo C: -3,29%* 
Achocolatado 400 gramas: 0,39% 
Coador de Papel 103: 5,25% 

Enlatados 1,29% 
Leite Condensado 395 gramas: -1,22%* 
Milho em Conserva 200 gramas: 4,53% 
Sardinha em Lata 135 gramas: 4,56%  

Frios e Laticínios 4,62% 
Salsicha à Granel: 2,50%* 
Queijo Tipo Parmesão Ralado: 8,75% 
Linguiça de Pernil: 16,81% 

Produtos de Limpeza 1,65% 
Esponja de Aço: -5,58%* 
Água Sanitária 1 litro: 6,05% 
Amaciante de Roupas 500 mls: 8,75% 

Higiene -0,09% 
Condicionador: -9,06% 
Shampoo: 4,47% 
Escova Dental: 8,96%* 

Cervejas e Refrigerantes -0,87% 
Cerveja – Garrafa 700 ml: -3,03% 
Refrigerante Guaraná Pet 2 Litros: 1,09%* 

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

 
Ao realizar a comparação entre os levantamentos realizados nos meses de julho e 

agosto, percebe-se a incidência de uma variação negativa nos preços dos itens ofertados nos 
supermercados de Franca, na ordem de 0,37 pontos percentuais, em média. Já com relação aos valores 
absolutos, destaca-se que a pesquisa atual apresentou um somatório total de R$ 412,22 diante dos R$ 
413,75, verificados no levantamento anterior. 



 
 

 

Os dados coletados são agrupados de acordo com sua natureza, desta forma, é possível 
verificar a situação em cada uma das categorias de produtos. A Tabela 1, anteriormente apresentada, 
demonstra tais dados de forma detalhada, desta forma é possível contemplar que o Grupo “Básicos” 
evidenciou a maior variação do período (-5,22%). Tal resultado, pode ser contemplado no 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 agosto de 2015. 

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

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

Grupo “Básicos”: O grupo apresentou, em sua média, a maior queda do período. Os produtos que 
tiveram fortes reduções de preço foram: a banana, a batata, a cebola, o feijão e o tomate. É importante 
apontar, contudo, que a alface foi o produto que mais se destacou por sua alta. 
 
 

 Alface: o produto voltou a ter seu preço elevado, após queda no levantamento de julho, 
passando de R$ 2,70 para R$ 2,95, o que representa 9,45% de elevação. Embora o clima 
esteja favorável ao cultivo, há outros fatores de produção que tem apresentado alta. Os 
varejistas alegam que estão vivenciando um momento de elevação da inflação, gerando 
maiores gastos de oferta no itemi. 

 

 Cebola: foi novamente o produto que apresentou maior variação na pesquisa, mas desta 
vez a variação ocorrida foi negativa. Em julho, a cebola foi cotada a uma média de R$ 
7,37, com uma elevação de 16,91% frente ao mês de junho. No levantamento atual, seu 
preço se mostra 22,58 pontos percentuais mais baixos, sendo encontrada a R$ 5,70. O 
fato da safra de 2015 ter apresentado agravantes fez com que o preço disparasseii, 
anteriormente. E a queda de preços na pesquisa de agosto se justifica pelo fato do 
consumidor ter adequado sua alimentação com base no preço, diminuindo o consumo, 
provocando a queda de preços para que não tivesse perda do produto. 
 

 



 
 

 

Grupo: “Carnes”: O grupo de carnes apresentou queda de 1,63% nos preços no mês de agosto, em 
contraste com a elevação de 1,18% ocorrida no mês de julho na cidade de Franca/SP. Os principais itens a 
serem avaliados na pesquisa são novamente a carne bovina e o suíno. 
 

 Carne Bovina: no geral, a carne de boi apresentou queda em seu valor, sobretudo nos cortes 
considerados “de primeira”. A justificativa se encontra na redução do consumo, ocasionado 
especialmente pelo preçoiii, bem como na elevação das exportaçõesiv. Já os cortes “de 
segunda” sofreram efeito inverso, tendo em vista que a alta de preços ocorrida no mês de julho 
nos cortes “de primeira” fez com que consumidores migrassem para os cortes “de segunda”, 
desta forma, o aumento da demanda ocasionou também o aumento nos preços. 

 

 Frango: a ave apresentou elevação de preço no mês de agosto. O valor do quilo passou de R$ 
4,98 em julho, para R$ 5,13 no levantamento atual. O aumento da demanda foi o fator 
preponderante para que a alta ocorressev.  

 

 Pernil Suíno: Em contraste com o ocorrido no mês de julho, a carne de porco apresentou queda 
de preço na pesquisa de agosto. A justificativa para os 6,80% de redução no valor do animal se 
encontra no excesso de oferta, no mês de julhovi.  
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