
 
 

 

 

PESQUISA DE SUPERMERCADO REGISTRA AUMENTO NOS PREÇOS NO MÊS DE 

OUTUBRO DE 2010. 

 

Conforme a pesquisa realizada no mês de outubro, verificou - se um aumento de 3,90 nos preços 

dos produtos de supermercado em relação ao mês anterior. Os preços médios da cesta de produtos 

pesquisada nos supermercados da cidade de Franca-SP no dia 16 de setembro de 2010 totalizou R$ 

270,98 contra R$ 281,54 do dia 08 de outubro de 2010.  

 

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

supermercados de Franca em 08 de outubro de 2010. 

Grupos que compõe a 

pesquisa de preços 

Variação percentual 

em relação à 

pesquisa anterior 

Item da cesta com variação mais 

significativa 

Básicos 14,63% Feijão Carioquinha Caipira 

Embalado: 67,21% 

Carnes 2,27% Frango Inteiro Resfriado: 16,04% 

Matinais -2,78% Pão Francês: -8,49% 

Enlatados -1,77% Massa de Tomate Elefante: -5,77% 

Frios e Laticínios -1,33% Apresuntado Fatiado Sadia: -9,99% 

Produtos de Limpeza 0,84 % Amaciante de Roupas Comfort: 17,39% 

Higiene 0,86% Sabonete Lux: -33,76%* 

Cervejas e Refrigerantes 0,87% Guaraná Antártica Pet : 1,12% 

*Mesmo assim, houve um pequeno aumento na variação geral do grupo 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

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

             de preços nos supermercados de Franca em 08 de outubro de 2010. 

 

 

 

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

aumento significativo do grupo de “Básico” (14,63%), impulsionado principalmente por um 

aumento de 67,21% no preço do feijão carioquinha, aumentos significativos do vinagre (56,39), 

Polvilho Azedo (30,44%) e Açúcar Cristal (21,73%). Também podemos verificar um pequeno 

aumento no grupo de “Carnes” (2,27) impulsionado pelo Frango Resfriado (16,04%) e temos ainda 

uma pequena baixa do grupo de “matinais” (-2,78%) reflexo da baixa do Pão Francês (-8,49%). 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Grupo “Básicos”:     

 FEIJÃO: O preço do carioquinha, na lavoura, por saca de 60 Kg pago ao produtor na 

lavoura no dia 08/10/2010, fechou em média R$ 189,67 que representa um aumento de 85,95% nos 

últimos 30 dias. Este fato resultou um aumento de 67,21% no preço final do feijão carioquinha para 

o consumidor francano. 

 

Grupo “Carnes”: 

 FRANGO: O preço no Estado de são Paulo, por Kg, vivo, teve um aumento de 

5,56% nos últimos 30 dias e fechou em R$ 1,90. O fato resultou em um aumento de 16,04% no 

preço do Kg do frango resfriado para o consumidor francano. 
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