
 
 

 

 

PESQUISA DE SUPERMERCADO REGISTRA UMA QUEDA NOS PREÇOS NO MÊS DE 

SETEMBRO DE 2010. 

 

Conforme a pesquisa realizada no mês de setembro, verificou - se que houve um aumento 

nos preços dos produtos de supermercado em 4,14% relativo ao mês anterior. Os preços médios da 

cesta de produtos pesquisada nos supermercados da cidade de Franca-SP no dia 16 de agosto de 

2010 totalizou R$ 260,21 contra R$ 270,98 do dia 10 de setembro de 2010.  

 

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

supermercados de Franca em 10 de setembro de 2010. 

Grupos que compõe a 

pesquisa de preços 

Variação percentual 

em relação à 

pesquisa anterior 

Item da cesta com variação mais 

significativa 

Básicos 0,60% Feijão Carioquinha à Granel: 37,09% 

Carnes 11,10% Carne 2º Acém: 16,99% 

Matinais 3,16% Leite Jussara Tipo “C”: 8,04% 

Enlatados -0,31% Creme de Leite Nestlé: -10,22% 

Frios e Laticínios 5,91% Linguiça Toscana Seara: 21,28% 

Produtos de Limpeza 0,17% Álcool Hidratado Parati: 7,42% 

Higiene 5,29% Sabonete Lux: 40,99% 

Cervejas e Refrigerantes 0,62% Guarana Antártica Pet : 1,67% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

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

             de preços nos supermercados de Franca em 10 de setembro de 2010 

 

 

De acordo com a demonstração gráfica, percebe - se que no mês de agosto tivemos um 

aumento significativo dos grupos de “Carnes” (11,10%), “Frios e Laticínios” (5,91%) e do grupo 

“Higiene” (5,29%), seguido dos demais grupos com exceção do grupo de “Enlatados” que teve uma 

queda de (-0,31%),    

 

Grupo “Carnes”: 

                                                                                                                                                                                                                                             

 ACÉM: O preço do boi gordo pago no frigorífico no estado de São Paulo por arroba 

fechou no mês de SETEMBRO/2010, em média R$ 90,30 que representa 0,56% a mais do que 

AGOSTO/2010. O reflexo na cidade de franca/SP foi um aumento de 6,71% em 

SETEMBRO/2010. 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

Grupo “Frios e Laticínio”: 

 Linguiça Pernil à Granel Seara: O preço pago por arroba do porco no frigorífico 

fechou em media a R$ 55,60 em SETEMBRO/2010, o aumento de 0,18% fez com que ocorresse 

um aumento de 10,37% no preço da linguiça. 
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