
 
 

 

 

PESQUISA DE SUPERMERCADO REGISTRA UMA ALTA NOS PREÇOS NO MÊS DE 

DEZEMBRO DE 2011. 

Conforme a pesquisa realizada no mês de dezembro de 2011, verificou-se uma alta de 3,87%. 

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 entre os dias 08 e 09 de 

dezembro de 2011 totalizou 308,72 R$ contra, 297,22 R$ (com exceção de dois produtos não 

encontrados no mês de dezembro) entre os dias 10 e 11 de novembro de 2011.  
 

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

Franca entre 08 e 09 de dezembro de 2011. 

Grupos que compõe a 

pesquisa de preços 

Variação 

percentual em 

relação à pesquisa 

anterior 

Item do Grupo com variação mais 

significativa 

Básicos 
-2,68% 

 

Alface Americana: -25,83% 

Açucara Refinado-União: -73,96% 

Batata: -71,81% 

 

Carnes 
9,11% 

 

Frango inteiro Resfriado: 15,50% 

Carne de 1ª Patinho: 17,84% 

Carne de 1ª Contrafilé: 16,27% 

 

Matinais 
9,16% 

 

Pão Francês: 18,40% 

Leite Jussata, tipo C: 13,49%. 

Coador de Papel Melita: 3,49% 

 

Enlatados 
5,30% 

 

Leite condensado em Lata: 9,91% 

Maionese Helmann’s: 19,35% 

Sardinha em Lata Coqueiro: 19,35% 

 

Frios e Laticínios 
1,86% 

 

Linguiça de Pernil a granel Seara: 14,64% 

Apresuntado Fatiado Sadía: 14,64% 

Queijo Fatiado Mussarela: 14,64% 

 

Produtos de Limpeza 
6,61% 

 

Sabão em Pó Omo Multi-ação 6,99% 

Lustra Móveis Johnson: 4,69% 

Detergente Líquido Ypê:  6,63% 

Higiene 
2,76% 

 
Sabonete Lux: 13,33% 

Papel Higiênico Scott Normal: 22,73% 

Cervejas e Refrigerantes 8,07% Coca-Cola Pet: 2,93% 

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



 
 

 

 

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

de preços nos supermercados de Franca entre os dias 08 e 09 de dezembro. 

 

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

 

De acordo com a demonstração gráfica, percebe-se que no mês de dezembro houve um 

aumento mais significativo no grupo de “Matinais”, acompanhado pelo grupo de “Carnes” e 

“Enlatados”, com valores respectivos de: 9,16%, 9,11% e 5,30%. Os produtos que tiverem 

destaque nesses grupos foram: 

 

 Grupo: “Matinais”, Pão Francês, aumento de 18,40%, Leite Jussara Tipo C e coador 

de papel Melita, respectivamente um aumento de: 13,49% e 3,49%. 

 

 Grupo: “Carnes”, Carne de 1ª Patinho, aumento de 17,84%, Contrafilé e o Frango 

Inteiro Resfriado, tiveram respectivamente um aumento de: 16,27% e 15,50%. 

 

 Grupo: “Enlatados”, Leite Condensado em Lata, aumento de 9,91%. Maionese 

Helmann’s e Sardinha em Lata Coqueiro subiram ambos, em 19,35%. 

 

 

 



 
 

 

Dentre os outros itens dos demais grupos que tiveram destaque foram: A Batata que em 

dezembro registrou queda de 71,81%, contrariando o viés do mesmo mês, mas também, a Alface 

Americana com uma queda de, 25,83% que tiveram queda, diferentemente da maioria dos itens.  

 

Grupo: “Matinais”:  

 Pão Francês, no caso do pão houve um aumento em um trinômio temido pelos consumidores 

o qual ocasionou a elevação no preço do principal item do café da manhã dos brasileiros - 

energia elétrica, trigo e salário dos funcionários-têm contribuído para o aumento do preço do 

pão 
i
. 

 

Grupo: “Carnes”:  

 O mês em que mais se consome carne coincidiu com a falta de chuva em algumas cidades da 

região criadoras de gado. O pasto ficou seco demais, o boi demorou mais para engordar e a 

oferta diminuiu de acordo com o engenheiro agrônomo Paulo Roberto Oliveira Júnior 
ii
. 

 

Grupo: “Básicos”: A safra de batata foi favorecida pelas altas temperaturas. Houve um excesso de 

oferta e aumento a área de produção em todo o interior do estado de São Paulo 
iii

. 
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i
 http://ucho.info/preco-do-pao-sobe-em-diversas-cidades-brasileiras-assusta-os-palacianos-e-reforca-a-resistencia-da-

inflacao 

 
ii
 http://g1.globo.com/sao-paulo/bauru-marilia/noticia/2011/12/preco-da-carne-bovina-tem-aumento-de-ate-50-em-

marilia-sp.html 

 
iii

 http://agricultura.ruralbr.com.br/noticia/2011/11/preco-da-batata-registra-queda-de-mais-de-50-em-sao-paulo-

3566679.html 
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