
 
 

 

 PESQUISA DE SUPERMERCADO MOSTRA OSCILAÇÃO NEGATIVA 

NOS PREÇOS EM FRANCA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2013 

 

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. No mês de setembro, a pesquisa foi 

realizada nos dias 10 e11 e registrou uma leve variação negativa nos preços dos itens 

pesquisados. A coleta foi realizada junto a 15 estabelecimentos do setor, e é importante 

ressaltar que são mantidos os mesmos critérios em todos os supermercados visitados, 

com relação a marcas e pesos/volumes. 

O valor apurado para os itens pesquisados ficou em R$ 348,65 no mês de 

setembro, em agosto o valor obtido foi de R$ 349,02, o que representa uma queda de 

0,11%. 

 

Tabela 1: Variação percentual dos grupos que compõe a pesquisa de preços nos 
Supermercados de Franca em 10 e 11 de setembro de 2013. 

Grupos que 
compõe a pesquisa 

de preços 

Variação 
percentual em 

relação à 
pesquisa anterior 

Item da cesta com variação mais 
significativa 

Básicos 
 

-3,89% 
 

 

Batata: -29,72% 
Cebola: -17,15% 
Farinha de Trigo Renata: 24,27%* 
 

Carnes 1,21% 

 

Carne Pernil Suíno: -3,72%*  
Frango Inteiro Resfriado: 2,42% 
Carne de 2ª Acém: 5,05% 
 

Matinais 1,84% 

 

Café Torrado e Moído Terreiro: -1,01%* 
Achocolatado Nescau: 3,78% 
Pão Francês: 4,17% 
 

Enlatados -1,61% 

 

Milho em Lata Quero: -3,11% 
Massa de Tomate Elefante: -2,83% 
Ervilha em Conserva Quero: 0,42%* 
 

Frios e Laticínios 1,78% 

 

Linguiça Pernil à Granel Sadia: -7,00%* 
Apresuntado Sadia: 4,40% 
Queijo Ralado Tipo Parmesão: 4,81% 
 

Produtos de Limpeza -0,89% 
Amaciante de Roupas Confort: -10,31%  
Desinfetante Pinho-Sol: -3,33% 
Esponja de Aço Bombril: 8,88%*- 

Higiene 1,15% 

 

Escova Dental Johnson 40: -3,26%* 
Creme Dental Colgate Total 12: 4,68% 
Sabonete Lux: 7,33% 
 

Cervejas e 
Refrigerantes 

3,40% 
Guaraná Antarctica Pet: -0,04% 
Cerveja Brahma Chopp: 11,19%* 

     

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



 
 

 

Por meio dos dados levantados pela pesquisa ao longo do ano, pode-se 

observar que em 2013 não há registro de grandes altas. Até o mês de setembro pode ser 

percebido um acumulado de 3,98%, o que gera uma média de 0,44% ao mês. 

Os dados coletados são agrupados de acordo com sua natureza, desta 

forma é possível também verificar as altas por categorias de produtos. A Tabela 1 

demonstra tais dados de forma detalhada, e por meio dela verifica-se que o grupo cujos 

valores mais se distanciaram na comparação entre os meses de setembro e agosto foi o 

“Básicos” cuja variação negativa registrada foi de 3,89%. Já o grupo “Cervejas e 

Refrigerantes”, acumulou a maior alta, com uma elevação de 3,99%. Ainda é possível 

contemplar o exposto acima por intermédio do 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 setembro de 2013. 

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

 

         A seguir, serão demonstrados alguns itens que compõem os grupos 

pesquisados para melhor análise a respeito das variações ocorridas no mês de setembro. 

 

Grupo: “Carnes”: 

O grupo apresentou alta no mês de setembro, seguindo a tendência dos três 

últimos meses. Neste mês foram afetados praticamente todos os itens pesquisados, 

apenas o “Pernil Suíno”, apresentou queda nos preços (-3,72%). 

 FRANGO RESFRIADO: O preço da ave se apresentou mais elevado neste 

mês fato este justificado pela elevação nas exportações do produto. Cotado 



 
 

 

com maior interesse em outros países, a carne é ofertada em menor 

quantidade no Brasili.  

 CARNE BOVINA: No geral, a cerne de boi apresentou elevação em seu 

preço no mês de setembro, fato este que se deve principalmente pelas 

condições dos pastos. Em período em que as chuvas são mais escassas o 

preço da carne para o produtor se eleva, o que gera um efeito em cascata, 

chegando ao consumidor finalii. 

 PERNIL SUÍNO: A carne de porco foi a única do grupo a apresentou quedo 

de preço no mês de setembro. Tal fato pode ser tido como um reflexo da 

queda nas exportações do produto, ocorridas na metade deste anoiii. 

 

Grupo: “Básicos”: 

O quadro apresentado pelo grupo “Básicos” é o mesmo visualizado nos últimos 

quatro meses, com queda em seu valor motivado principalmente por hortifrútis. 

 CEBOLA: Assim como em agosto, no mês de setembro umas das  maiores 

baixas de preços ficou por conta da cebola. O produto sofreu uma redução 

que chega próximo aos 17%. Tal fato se deve principalmente à chegada da 

safra do produto no estado de São Paulo, e Rio Grande do Sul. iv. 

 BATATA: O produto que mais oscilou para baixo dentre os itens 

pesquisados em setembro atingiu uma redução próxima aos 20%. O motivo 

para isso se relaciona ao acúmulo da safra, havendo mais produto no 

mercado que o demandado pelo consumidor varejistav. 

 
 

Equipe IPES  
Setembro/2013 

 
                                                 
i
 Disponível em < http://www.scotconsultoria.com.br/noticias/todas-noticias/31869/aumento-nas-
exportacoes-de-carne-de-frango-%3Ci%3Ein-natura%3Ci%3E-em-agosto-na-comparacao-anual.htm>. 
Acesso em 16 set. 2013. 
ii
 Disponível em <http://jovempan.uol.com.br/noticias/economia/entresafra-faz-preco-da-carne-subir-ao-

consumidor>. Acesso em 16 set. 2013. 
iii

 Disponível em <http://www.abipecs.org.br/news/682/101/Queda-nas-exportacoes-de-carne-suina-em-

junho-em-volume-7-49-em-receita-9-14-e-no-preco-medio-1-79.html >. Acesso em 16 set. 2013. 
iv
 Disponível em <http://www.ovale.com.br/regiao/cesta-basica-na-regi-o-tem-4-queda-consecutiva-de-

precos-1.445771>. Acesso em 16 set. 2013 
v
 Disponível em <http://www.ceasacampinas.com.br/cotacoes/documentos/cotacao_horti_semanal.pdf >. 

Acesso em 16 set. 2013. 
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