
 
 

 

PESQUISA DE PREÇOS NOS SUPERMERCADOS DE FRANCA/SP 
Outubro de 2016 

 
Pesquisa realizada em supermercados de Franca/SP mostra estabilidade nos preços do conjunto 
dos produtos analisados, entre os meses de setembro e outubro de 2016. 
  

O Uni-FACEF – Centro Universitário Municipal 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 outubro/2016, o levantamento foi 
realizado entre os dias 10 e 11 e demonstrou que houve uma pequena oscilação positiva no 
valor do conjunto de produtos pesquisados. A pesquisa segue um padrão metodológico, 
possibilitando a consolidação de dados coletados em 15 estabelecimentos do setor. Os critérios 
de marcas e de pesos/volumes são mantidos, garantindo a presença de um parâmetro mensal. 
A Tabela 1, a seguir, detalha a composição dos preços pesquisados no mês de outubro.  

 
Tabela 1: Variação Percentual dos Grupos que Compõe a Pesquisa de Preços nos 

Supermercados de Franca em 10 e 11 de outubro de 2016. 

Grupos que compõe a 
pesquisa de preços 

Variação percentual 
em relação à pesquisa 

anterior 

Item da cesta com variação mais 
significativa 

Básicos -1,10% 
Feijão Carioquinha  – 2 Kgs: -10,07% 
Farinha de Trigo: -6,06% 
Laranja Pera: 32,94%* 

Carnes 3,01% 
Carne de 2ª – Acém: 4,53% 
Pernil Suíno: 4,89% 

Matinais -0,14% 
Leite Tipo “C”: -16,70% 
Filtro de Papel 103: -1,78% 
Achocolatado – 400 gramas: 5,89%* 

Enlatados 0,72% 
Ervilha – 200 gramas: -3,75%* 
Milho – 200 gramas: 2,68% 
Leite Condensado – 395 gramas: 6,03% 

Frios e Laticínios -1,79% 
Queijo Fatiado Tipo Mussarela: -9,45% 
Apresuntado Fatiado: -3,01% 
Linguiça de Pernil à Granel: 7,72%* 

Produtos de Limpeza 1,66% 
Água Sanitária – 1 Litro: -4,79%* 
Cera Líquida – 850 ml: 6,88% 
Limpador Multiuso – 500 ml: 7,86% 

Higiene 1,52% 
Sabonete – 90 gramas: -3,51%* 
Escova Dental: 2,41% 
Absorvente Feminino – pct. c/ 08: 3,67% 

Cervejas e 
Refrigerantes 

6,83% 
Refrigerante Guaraná Pet 2 Litros: -11,99% 
Refrigerante de Cola Pet 2 Litros: 7,58%* 

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

 



 
 

 

Ao analisar os valores obtidos no conjunto de itens pesquisados nos 
supermercados de Franca (SP) observa-se que uma ligeira variação positiva em 0,38 pontos 
percentuais em média. Considerando os valores absolutos, constata-se uma diferença de R$ 
1,82, já que em setembro o somatório do conjunto de itens foi de R$ 477,01 e no levantamento 
de outubro, os mesmos produtos custaram R$ 478,83. 

Os dados coletados são agrupados de acordo com sua natureza, permitindo 
verificar a situação em cada uma das categorias de produtos. A Tabela 1 demonstra os dados 
detalhadamente, o que permite verificar que a categoria (grupo) “Carnes” impulsionou a 
média do mês para cima, isto é, 3,01% de alta, enquanto a categoria (grupo) de “Básicos” sofreu 
queda em seu valor, isto é, -1,10%. Este e outros resultados, podem ser contemplados no 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 outubro de 2016. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

         
A seguir, são demonstrados alguns itens que compõem os grupos pesquisados: 
 
 

Grupo “Básicos”: Esse grupo vem acumulando quedas de preços nos meses de julho agosto, 
setembro e agora em outubro,  (0,96%, 3,62%, 0,04% e 1,10%, respectivamente). A seguir, são 
apresentados os itens com maior destaque no grupo. 
 
Comentários do item que reduziu o preço: 

 Feijão Carioquinha: Entre os meses de junho e julho, o feijão sofreu fortes altas, o 
que o levou a ser preterido por muitos consumidores. Nos meses seguintes, o 
impacto vem sendo amenizado, sendo que no levantamento de outubro o preço 
o pacote de dois quilos do produto passou de R$ 17,31 para R$ 15,57, em média, o 
que corresponde a uma redução de 10,07%.  Para especialistas o fator se deve a 
três motivos: “oferta de substitutos, com a importação de 60 mil toneladas de 



 
 

 

feijão preto e rajado, a redução da procura em função dos preços altos e um leve 
aumento na oferta pela boa colheita no mês de setembro”i. 

 
Comentários do item que aumentou o preço: 

 Laranja Pera: Com a alta da demanda interna pela fruta, ocasionada pelo forte 
calor, além da elevação da procura pela indústria a laranja avançou 32,94% em seu 
preço. Em setembro, o quilo da fruta era encontrado a um preço médio de R$ 
1,76, passando a R$ 2,34 na pesquisa de outubroii. 

 
 

Grupo: “Carnes”: O grupo apresentou alta em seu valor em todos os tipos e cortes 
pesquisados, com maior destaque nas carnes de suíno e de bovino. 
  

 Carne Bovina: Pelo segundo mês seguido, a carne bovina apresenta alta em seu valor. 
Após os 5,93 pontos percentuais evidenciados em setembro, a média geral dos cortes 
pesquisados acresceu 2,65%. O corte de “segunda” “Acém” foi o que apresentou maior 
elevação (4,53%). O principal fator que colaborou para o ocorrido se encontra na 
redução do gado para abate, reduzindo a oferta no mercado.iii.  

 

 Carne Suína: Já a carne de porco sofre o efeito da exportação, que vem sendo 
acrescidas desde o início de 2016. Tal fato faz com que a oferta no mercado interno se 
torne menor. Entre os meses de setembro e outubro a elevação foi de 4,89%, passando 
de R$ 12,99 para R$ 13,62 o quilo médio do animal no varejoiv. 

 
 
Grupo: “Matinais”: o grupo apresentou novo destaque na variação de preço do leite. 
 

 Leite “Tipo C”: O preço do litro do leite sofreu queda em seu valor entre os meses de 
setembro e outubro, em uma média de 16,70% (semelhante à redução verificada em 
setembro – 16,75%), sendo que o litro passou de R$ 3,26 para R$ 2,72. A justificativa se 
encontra no aumento da oferta, tendo vista as chuvas terem favorecido as pastagensv. 

 
 
 

Equipe IPES 
Outubro/2016  

 
 

                                                 
i Disponível em <http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2016/10/1818466-feijao-carioca-volta-a-mesa-de-consumidores-apos-
queda-de-precos.shtml>.  Acesso em 14 out. 2016. 
ii Disponível em <http://www.investimentosenoticias.com.br/noticias/agronegocio/preco-da-laranja-pera-registra-alta-no-
brasil>.  Acesso em 14 out. 2016. 
iii Disponível em <http://g1.globo.com/economia/agronegocios/noticia/2016/09/preco-da-carne-bovina-sobe-e-melhora-margens-
de-frigorificos.html>.  Acesso em 14 out. 2016. 
iv
 Disponível em <http://g1.globo.com/sc/santa-catarina/campo-e-negocios/noticia/2016/09/exportacao-de-carne-suina-de-sc-

cresce-47-de-janeiro-agosto.html>.  Acesso em 14 out. 2016. 
v
 Disponível em <http://www.jornalahora.com.br/2016/10/12/reducao-do-preco-do-leite-traz-angustia/>.  Acesso em 14 out. 2016. 


