
 

 

INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS E SOCIAIS 

Avenida Dr. Ismael Alonso y Alonso, 2400 - CEP: 14403-430 – Franca – SP 

Fone/Fax: (16) 3713-4609                    e-mail: ipes@facef.br                                                       

home page: www.facef.br/ipes 

 

 

 

   

    

       

PESQUISA DE SUPERMERCADO REGISTRA AUMENTO NOS PREÇOS NO 

MÊS DE OUTUBRO DE 2009. 

 

Conforme a pesquisa realizada no mês de outubro, verificamos que houve um 

aumento nos preços dos produtos de supermercado em 0,84% relativo ao mês anterior. Os 

preços médios da cesta de produtos pesquisada nos supermercados da cidade de Franca-SP 

no dia 06 de outubro de 2009 totalizou R$ 258,35 contra R$ 256,20 do dia 15 de setembro 

de 2009.  

 

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

               supermercados de Franca em 06 de outubro de 2009. 

Grupos que compõe a 

pesquisa de preços 

Variação percentual 

em relação à 

pesquisa anterior 

Item da cesta com variação mais 

significativa 

Básicos 0,91%                  Cebola: 43,35% 

Carnes             1,71% Frango Inteiro Resfriado: 4,93% 

Matinais -0,44% Leite Jussara tipo C: -16,18% 

Enlatados 0,55% Goiabada em Lata CICA: 5,26% 

Frios e Laticínios 1,87% Queijo Ralado Tipo Parmesão: 

29,29% 

Produtos de Limpeza -1,07% Lustra Móveis Johnson: - 6,54% 

Higiene 0,48% Sabonete Lux: 9,39% 

Cervejas e Refrigerantes 1,08% Cerveja Brahma Chopp: 2,63% 
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Figura: Demonstração gráfica da variação percentual dos grupos que compõe a pesquisa 

             de preços nos supermercados de Franca em 15 de setembro de 2009. 

 

 

 

De acordo com a demonstração gráfica, percebemos que no mês de outubro, mesmo 

com a queda do grupo de “Matinais” (-0,44%) e do grupo de “Produtos de Limpeza” (-

1,07%), a cesta de produtos teve um pequeno aumento impulsionado pelo grupo de 

“Carnes” (1,71%), e o grupo de “Frios e Laticínios” (1,87%). 

 

A seguir, detalharemos alguns itens que compõem os grupos pesquisados: 
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Grupo “Basicos”: 

                                                                                                                                                                                                                                             

 FEIJÃO: O preço do carioquinha, na lavoura, por saca de 60 kg, pago ao produtor no 

Estado de São Paulo no mês de OUTUBRO/2009, fechou em média R$ 69,72 que 

representa 7,39% mais baixo do que SETEMBRO/2009. O reflexo na cidade de Franca/SP 

foi de queda de –9,30% em SETEMBRO/2009. 

 

Grupo “Carnes”: 

 

 CARNE: O preço do boi gordo, no frigorífico, por arroba, pago no Estado de São Paulo 

no mês de OUTUBRO/2009, fechou em média R$ 78,50 que representa 2,88% a mais do 

que SETEMBRO/2009. O reflexo na cidade de Franca/SP foi de um aumento de 1,00% em 

OUTUBRO/2009. 

  

Grupo “Matinais”: 

 

 CAFÈ: O preço bruto pago ao produtor por saca no Estado de São Paulo fechou em 

média a R$ 251,00 em OUTUBRO/2009 representando um aumento de 1,01% em relação 

a SETEMBRO/2009. Esse movimento trouxe para o mercado de Franca/SP, em 

OUTUBRO/2009, um  aumento de 1,19%. 
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