
 
 

 

PESQUISA DE SUPERMERCADO MOSTRA PEQUENA ELEVAÇÃO DE PREÇOS NO 

MÊS DE DEZEMBRO DE 2012 

 

A pesquisa realizada nos dias 13 e 14 de dezembro de 2012 pelo Instituto de 

Pesquisas Econômicas e Sociais em 15 estabelecimentos supermercadistas da cidade de Franca 

revelou que os preços dos produtos em análise sofreram uma pequena variação no último mês do 

ano, se comparado com o mês de novembro. A cesta de itens pesquisada registrou o valor de R$ 

334,83, frente aos R$ 330,87 do mês anterior. Desta forma é possível verificar uma elevação de 

1,19% nos preços, alta esta que se mostra relativamente inferior à verificada entre os meses de 

outubro e novembro – 3,46%. 

 

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

Supermercados de Franca em 13 e 14 de dezembro de 2012. 

Grupos que compõe a 

pesquisa de preços 

Variação percentual 

em relação à 

pesquisa anterior 

Item da cesta com variação mais 

significativa 

Básicos 
 

2,81% 

 

 

Farinha de Trigo Sol: -22,18%* 

Tomate: 31,56% 

Macarrão Sêmola Basilar: 26,21% 
 

Carnes 3,60% 

 

Carne de 1ª Patinho: -1,40%* 

Frango Inteiro Resfriado: 19,74% 

Carne de 1ª Contra Filé: 7,46% 
 

Matinais -0,92% 

 

Achocolatado Nescau: -6,16% 

Pão Francês: -5,91% 

Coador de Papel Melitta 103: 14,99%* 
 

Enlatados 
 

-0,03% 

 

 

Maionese Helmann's: -4,40% 

Ervilha em Conserva Quero: -2,75 

Creme de Leite Nestlé: 4,82%* 
 

Frios e Laticínios -1,19% 

 

Queijo Ralado Tipo Parmesão: -37,37% 

Apresuntado Fatiado Sadia: -10,82% 

Linguiça Toscana Seara: 13,35%* 
 

Produtos de Limpeza 0,59% 

Amaciante de roupas Confort: -7,63%* 

Desinfetante Pinho-Sol: 13,93% 

Água Sanitária Qboa: 4,59% 

Higiene 0,56% 

 

Sabonete Lux: -45,48%* 

Papel Higiênico Personal: -22,70%* 

Escova Dental Johnson 40: 21,12% 

Creme Dental Colgate Anti-Cárie: 9,50% 
 

Cervejas e Refrigerantes -0,46% 

 

Guaraná Antarctica Pet: -3,01% 
Cerveja Brahma Chopp: 1,64* 
 

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

     *Exceções que impactaram no preço geral do grupo 

 



 
 

 

A Tabela 1 demonstra o percentual de variação por grupo pesquisado. Assim sendo é 

possível confirmar a média geral, uma vez que o grupo que mais se distanciou da média foi o de 

Carnes (3,60%). Em contrapartida, Frios e Laticínios sofreu a maior queda (-1,19%). 

Os índices apurados ainda 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 13 e 14 de dezembro de 2012. 

 

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

 

         A seguir, serão demonstrados alguns itens que compõem os grupos 

pesquisados para melhor análise a respeito das variações ocorridas no mês de novembro: 

  

Grupo: “Carnes”: 

Em geral, este grupo é impactado pelas festas de final de ano, sendo que o preço 

atual já apresenta um reflexo do acumulado sofrido no mês de novembro (17,31%).  

 FRANGO: a carne de frango sofreu o maior aumento registrado no grupo, 

aproximando-se de 20% se comparado ao mesmo período de 2012. Segundo 

especialistas, tal alta esta relacionada ao aumento no preço de componentes da ração 

do animal, como milho e o farelo de soja, que compõe a alimentação nutricional da 

ave.
i
 

 

 

 



 
 

 

 

Grupo: “Básicos”: 

 FARINHA DE TRIGO: O produto foi um caso à parte na cidade de Franca no mês 

de dezembro. A alta no trigo ocasionou uma elevação nos preços de seus produtos 

derivados, o que não se aplicou à farinha.  

 TOMATE: Estando na contramão do mês de Novembro, o tomate apresentou uma 

elevação significativa em seu preço. Segundo especialistas, tal alta pode estar 

atrelada à entrada da nova estação, uma vez que o clima quente não favorece o 

cultivo da fruta
ii
. Outro fator que impactou diretamente neste caso foi o excesso de 

chuvas ocorrido durante o plantio, o que ocasionou quebra de safra.
iii

 

 MACARRÂO SÊMOLA: O produto acompanhou a alta no preço dos fabricados com 

derivados de trigo, devidos às variações climáticas ocorridas. Tal elevação afetou 

diversos produtos, o que inclui o macarrão. 
iv
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 Disponível em < http://www.suinoculturaindustrial.com.br/noticia/2012-termina-com-alta-nos-custos-de-producao-de-

frangos-de-corte-e-suinos/20130121082319_A_331>. Acesso em 21 jan. 2013. 
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preco-e-o-maior-dos-ultimos-dez-anos-em-sp.shtml>. Acesso em 21 jan. 2013. 
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 Disponível em http://www.jornaldebeltrao.com.br/geral/cesta-basica-tem-aumento-de-25-em-beltrao-81915/>. Acesso 

em 21 jan. 2013. 
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 Disponível em< http://g1.globo.com/rs/rio-grande-do-sul/noticia/2012/12/derivados-do-trigo-aumentaram-40-nos-

ultimos-dois-meses-no-rs.html>. Acesso em 21 jan. 2013. 


