
 
 

 

  

PESQUISA DE CESTA BÁSICA NA CIDADE DE FRANCA/SP 
SETEMBRO 2015 

 
Cesta Básica na cidade de Franca/SP registra nova queda em seu preço no mês de setembro. 
 

 O Uni-FACEF – Centro Universitário Municipal de Franca realiza, mensalmente, 
por meio do Instituto de Pesquisas Econômicas e Sociais (IPES), a Pesquisa de Cesta Básica na 
cidade de Franca (SP), através de um levantamento de dados em 15 estabelecimentos. 

O conjunto de produtos que compõe a Cesta Básica pesquisada está em 
conformidade com o portfólio de produtos levantados pelo DIEESE (Departamento 
Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos), mensalmente, permitindo 
comparações. 

No mês de setembro de 2015, a pesquisa foi realizada nos dias 14 e 15 e os 
resultados obtidos estão relacionados na Tabela 1: 

 
Tabela 1: Valor Cesta Básica de Franca entre 14 e 15 de 

setembro de 2015 em Relação ao Mês Anterior*. 

Cesta Básica 

ITEM QDADE 
GASTO – MÊS 

ATUAL 
GASTO – MÊS 

ANTERIOR 
VARIAÇAO 

CARNE 6 Kg 108,24 108,37 -0,13% 
LEITE 7,5 Kg 19,57 19,40 0,90% 
FEIJÃO 4,5 Kg 17,14 16,95 1,10% 
ARROZ 3 Kg 7,34 7,20 1,92% 
FARINHA DE TRIGO 1,5 Kg 5,88 6,31 -6,80% 
BATATA 6 Kg 19,05 16,16 17,89% 
TOMATE  9 Kg 24,30 32,24 -24,62% 
PÃO FRANCÊS 6 Kg 50,51 49,81 1,41% 
CAFÉ TORRADO E MOÍDO 0,6 Kg 7,77 7,74 0,42% 
BANANA 7,5 Kg 19,62 23,18 -15,33% 
AÇÚCAR REFINADO 3 Kg 6,53 7,00 -6,74% 
ÓLEO DE SOJA 900 ml 2,85 2,93 -2,93% 

MANTEIGA 0,7 Kg 4,52 4,96 -8,78% 
TOTAL 293,31 302,23 -2,95% 

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

 
A partir dos valores apresentados na Tabela 1 evidencia-se uma variação negativa 

no preço da Cesta Básica na cidade de Franca/SP. No total, os produtos estão 2,95 pontos 
percentuais mais baixos que o apurado no mês de agosto. Em agosto a cesta totalizou R$ 
302,23 e em setembro R$ 293,31. Cabe ainda destacar, que no levantamento de agosto, a Cesta 
Básica já havia apresentado queda de 5,94%.  



 
 

 

Os produtos que merecem destaque de análise nesse mês são: a batata, o 
tomate, banana e a manteiga. A Batata corresponde ao item impulsionou a Cesta Básica, no 
mês de setembro, para cima, contudo, os demais impulsionaram para baixo.  

 
 

 Batata: dentre os itens levantados na pesquisa de setembro, a batata foi o produto que 
mais apresentou alta em seu valor. Em agosto seu preço médio de varejo era R$ 2,69, já 
no levantamento de setembro o valor apurado foi de R$ 3,17, o que representa uma 
elevação de 17,89%. Embora este não seja um período considerado de alta para o 
tubérculo, a estiagem prolongada nas regiões sudeste e centro-oeste exerceu influência 
no cultivo do produtoi. 

 

 Banana: a fruta teve seu preço reduzido em 15,33%, passando de R$ 3,09 para R$ 2,62 
entre os dois últimos levantamentos. Para especialistas, o clima favorável fez com que a 
produção se adiantasse, provocando assim um excedente na oferta ao consumidorii. 

 

 Tomate: O tomate apresentou uma expressiva queda em seu valor, o preço passou de 
R$ 3,58 para R$ 2,70, entre os meses de agosto e setembro, o que representa uma queda 
de 24,62%. Os especialistas atribuem a variação a dois fatores principais: o primeiro deles 
se relaciona a chegada da safra de inverno, quando mais produtos chegam ao mercado. 
Ainda pode ser destacado o desaquecimento da economia, o que fez com que muitos 
produtos sobrassem nas gondolasiii. 

 
 

É importante comentar a queda apurada na carne no mês de setembro, pois na 
pesquisa de supermercado conduzida pelo IPES o mesmo item apresentou alta. A explicação 
está no fato de na metodologia da Pesquisa de Cesta Básica (segue o parâmetro do DIEESE) na 
apuração do item carne não é contemplado o corte de “primeira” Contra-filé, que apresentou 
maior elevação. Na Pesquisa de Cesta Básica no item carne são contemplados os cortes: Acém, 
Patinho e Coxão Mole, que apresentaram queda, ao comprar com o mês anterior. 

 
Outro comparativo que a pesquisa permite realizar refere-se ao desempenho 

dos preços dos produtos, na cidade de Franca, nos últimos 13 meses. Em setembro de 2014, a 
mesma Cesta Básica pesquisada registrava um valor de R$ 255,00, o que corresponde a um 
acréscimo de 15,02%, conforme visualizado na Tabela 2. A mesma tabela apresenta a variação 
entre setembro de 2014 e agosto de 2015, com o objetivo de comparar os dados locais 
pesquisados pelo IPES com os dados de sete capitais pesquisadas pelo DIEESE. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Tabela 2: Histórico da Cesta Básica em Franca e em mais sete capitais nos últimos meses *. 

Cesta Básica – Últimos meses 

Variação em Franca de Setembro de 2014 
para Setembro de 2015 

  
15,02% 

  

     

Meses Franca  São Paulo  
Rio de 

Janeiro 
Belo 

Horizonte 
Vitória Curitiba Goiânia Brasília 

Setembro/14 255,00 333,12 326,78 303,54 328,33 301,08 279,95 300,54 

Outubro/14 261,31 341,04 336,10 307,50 329,19 314,25 287,46 303,28 

Novembro/14 267,38 347,96 325,91 309,56 331,34 319,26 295,79 321,05 

Dezembro/14 270,50 354,19 338,03 316,06 333,15 315,84 301,21 329,66 

Janeiro/15 301,61 371,22 353,51 337,57 348,30 335,82 323,73 353,60 

Fevereiro/15 313,18 378,86 357,27 341,72 354,85 341,64 325,64 355,70 

Março /15 310,77 379,35 358,68 343,22 363,62 349,69 323,48 351,93 

Abril /15 320,92 387,05 374,85 348,36 376,46 359,39 327,69 358,00 

Maio /15 326,33 402,05 395,23 355,92 387,92 364,80 347,03 370,23 

Junho /15 316,71 392,77 368,71 338,76 367,94 359,69 329,65 359,61 

Julho /15 321,31 395,83 372,24 345,02 368,01 360,28 327,47 354,94 

Agosto /15 302,23 386,04 361,93 337,42 358,00 354,94 320,69 342,66 

Setembro/15 293,31 N/D** N/D** N/D** N/D** N/D** N/D** N/D** 

Variação entre 
set/14 a ago/15 

18,52% 15,89% 10,76% 11,16% 9,04% 17,89% 14,55% 14,01% 

Fonte: Uni-FACEF/IPES, DIEESE. 
*Valores em Reais 
** Dados não disponibilizados pelo DIEESE. 

 
DADOS DIEESE 

 
Os dados referentes ao mês de setembro de 2015, na pesquisa realizada pelo 

DIEESE, ainda não foram disponibilizados, entretanto, é possível estabelecer uma comparação 
com as informações apuradas e divulgadas no mês de agosto por aquele Instituto. Dessa 
forma, percebe-se que o aumento de 18,52% aferido entre os meses de setembro/2014 e 
agosto/2015 na pesquisa realizada na cidade de Franca/SP, segue uma tendência nacional, visto 
que todas as sete capitais contempladas na pesquisa do DIEESE mostraram variação positiva 
nos produtos analisados. Destaca-se, também, que a Cesta com maior alta, dentre as capitais 
pesquisadas, se encontra na cidade de Curitiba, com uma elevação de 17,89%. 

Buscando estabelecer comparações entre a cidade de Franca e a capital São 
Paulo, apresenta-se o Gráfico 1, a seguir.  

 
 
 
 
 
 



 
 

 

Gráfico 1: Demonstrativo Gráfico da Tabela 2. 

 
Fonte: Uni-FACEF/IPES, DIEESE. 

 
A Tabela 2 ainda permite observar que a cidade de São Paulo, continua a ter a 

Cesta com maior valor absoluto no período dentre as capitais observadas. A capital paulista 
registrou em sua Cesta de agosto/2015 um total de R$ 386,04, que equivale a uma redução de 
2,47 pontos percentuais com relação ao registrado no levantamento de julho deste mesmo 
ano. 
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i
 Disponível em <http://www2.santoandre.sp.gov.br/index.php/component/k2/item/10037-cesta-basica-sobe-2-56-influenciada-pela-alta-
em-22-de-um-total-de-34-itens>.  Acesso em 18 set. 2015. 
ii
 Disponível em <http://www.emtempo.com.br/preco-da-banana-registra-queda-de-74-em-manaus/>.  Acesso em 18 set. 2015. 

iii
 Disponível em <http://saocarlosurgente.com/cesta-basica-tem-queda-de-7-mesmo-em-meio-a-crise-economica-em-araras/>.  Acesso 

em 18 set. 2015. 


