
 
 

 

 

PESQUISA DE SUPERMERCADO REGISTRA ESTABILIDADE NOS PREÇOS NO MÊS 

DE DEZEMBRO DE 2010. 

 

Conforme a pesquisa realizada no mês de dezembro, verificou-se uma diminuição de -0,14% 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 11 e 12 de novembro 

de 2010 totalizou R$ 308,58 contra R$ 308,16 entre os dias 10 e 13 de dezembro de 2010.  

 

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

supermercados de Franca entre 10 e 13 de dezembro de 2010. 

Grupos que compõe a 

pesquisa de preços 

Variação percentual 

em relação à 

pesquisa anterior 

Item da cesta com variação mais 

significativa 

Básicos -2,73% 
Feijão -27,31% 

Batata -35,90% 

Carnes -1,90% Acém -13,97% 

Matinais -0,58% 
Coador de Papel 103 c/30 11,35% 

Pão Francês -3,16% 

Enlatados -0,92% Creme de Leite Nestle -6,67% 

Frios e Laticínios 4,28% Linguiça Pernil Seara 33,85% 

Produtos de Limpeza 1,93% Lustra Móveis Johnson 14,08% 

Higiene 1,58% Sabonete Lux 5,99% 

Cervejas e Refrigerantes 1,43% Guaraná Antártica Pet 2,73% 

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 em 13 de dezembro de 2010. 



 
 

 

 

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

 

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

aumento do grupo de “Frios e Laticinios” (4,28%), com destaque para a Linguiça Pernil com 

33,85% de aumento. Com relação ao grupo de “Básicos” e “Carnes”, grupos que nos últimos meses 

viam registrando aumentos sucessivos, tivemos leve queda no valor médio geral dos grupos, sendo 

apuradas, respectivamente, variações percentuais de -2,73% (Básicos) e -1,90% (Carnes). Os 

produtos de maior destaque são o Feijão Carioquinha e a Batata com variações percentuais 

negativas de 27,31% e 35,90% respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Grupo “Básicos”: 

 FEIJÃO CARIOQUINHA: O preço pago na lavoura pela saca de 60 Kg, por região, 

é de R$ 86,00
1
 valor que representa uma variação negativa de 31,38% nos últimos 30 dias. Com 

safra recorde, Brasil recompõe estoques internos de grãos. Até 11/2010 produção interna de feijão 

chega a 412 mil toneladas de feijão contra 356 mil toneladas em 10/2009.  

 

Grupo “Carnes”: 

 CARNE BOVINA: O preço médio pago à vista, por arroba, pelos frigoríficos no 

Estado de São Paulo é de R$ 98,30
2
 o que representa uma variação negativa de 11,28% nos últimos 

30 dias. Com preço menor pago ao produtor, preço começa a cair nos supermercados e açougues. 
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