
 
 

 

 

 PESQUISA DE SUPERMERCADO MOSTRA NOVA ALTA NOS PREÇOS EM FRANCA 

NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013 

 

O Uni-FACEF – Centro Universitário 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 dezembro, a coleta de dados 

ocorreu nos dias 10 e 11, e registrou uma pequena variação positiva nos preços dos itens 

pesquisados. A pesquisa foi segue um padrão metodológico, o que possibilita a 

consolidação dos dados coletados nos 15 estabelecimentos do setor visitados. Da mesma 

forma, critérios como marcas e pesos/volumes, são mantidos, garantindo assim, a 

presença de um parâmetro. 

 

 

Tabela 1: Variação percentual dos grupos que compõe a pesquisa de preços nos 
Supermercados de Franca em 10 e 11 de dezembro de 2013. 

Grupos que 
compõe a pesquisa 

de preços 

Variação percentual 
em relação à 

pesquisa anterior 

Item da cesta com variação mais 
significativa 

Básicos 
 

1,30% 
 

 

Vinagre Escuro Castelo: -10,05%* 
Banana Prata: 17,39% 
Cebola: 52,12% 
 

Carnes 1,44% 

 

Carne Pernil Suíno: -20,70%* 
Carne de 2ª – Acém: 4,45% 
Carne de 1ª – Contra Filé: 12,40 
 

Matinais 1,26% 

 

Leite Jussara Tipo “C”: -2,85%* 
Café Moído e Torrado Terreiro: 2,41% 
Achocolatado Nescau: 3,28% 
 

Enlatados 0,78% 

 

Sardinha em Lata Coqueiro: -4,71%* 
Massa de Tomate Elefante: 3,31% 
Massa de Tomate Elefante: 4,49% 
 

Frios e Laticínios 0,86% 

 

Queijo Fatiado Tipo Mussrela: -2,05%* 
Linguiça Toscana Seara: 2,18% 
Linguiça Pernil à Granel Sadia: 11,72% 
 

Produtos de Limpeza 1,60% 
Sabão em Pedra Ypê: -4,08* 
Amaciante de Roupas Confort: 6,00% 
Desinfetante Pinho Sol: 7,46% 

Higiene -2,24% 

 

Escova Dental Johnson 40: -10,83% 
Papel Higiênico Personal: -4,66* 
Creme Dental Colgate Anti-Cárie: 4,07%* 
 

Cervejas e 
Refrigerantes 

1,85% 
Cerveja Brahma Chopp: 1,37% 
Coca-Cola Pet: 3,72% 

     

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

 



 
 

 

A variação nos preços entre os meses de novembro e dezembro foi de 

1,03%, acima dos 0,67% verificados no intervalo outubro/novembro. Em Novembro o 

valor total dos itens pesquisados era de R$ 357,03, enquanto que em dezembro os 

preços atingiram 360,71. 

Os dados coletados são agrupados de acordo com sua natureza, desta 

forma, é possível também, verificar as altas por categorias de produtos. A Tabela 1, 

acima, demonstra tais dados de forma detalhada, e por meio dela se verifica que o único 

grupo em que se pode verificar baixa nos preços dos produtos, de forma geral, foi o 

“Higiene” (-2,24%), sendo também este o grupo que contempla a maior variação no mês. 

Já a maior variação positiva observada foi no grupo “Cervejas e Refrigerantes”, com uma 

oscilação de 1,85%. Ainda é possível contemplar o exposto acima por intermédio do 

Gráfico 1. 

 

Gráfico 1: Demonstração gráfica da variação percentual dos grupos que compõe a 
pesquisa de preços nos supermercados de Franca em 12 e 13 de novembro de 2013. 

 
        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 dezembro. 

 

Grupo: “Carnes”: 



 
 

 

Como nos últimos meses, o grupo apresentou alta nos preços, na média. No geral 

a Carne Bovina foi a principal responsável pelo resultado do grupo. Na contra mão, a 

carne suína e de franco impulsionaram a média para baixo. 

 

 CARNE BOVINA: As quatro variações, deste tipo de carne, pesquisadas 

apresentaram alta nos preços. Segundo especialistas a aumento no valor do 

produto ao consumidor está relacionado à elevação das exportações do 

bovino na primeira semana do mês de dezembro, que se apresentou acima 

do verificado no mês de novembro, ou ainda no ano de 2012i. 

 

 PERNIL SUÍNO: O produto sofreu uma considerável variação negativa em 

seu preço. Cotada a uma média de R$11,95 em novembro, recuou para 

R$9,48 no último mês do ano, o que corresponde a uma queda de 20,7% em 

seu valor. Esta baixa contraria as expectativas de alta para o produto, típico 

na mesa do brasileiro nas festas de fim de ano, e se mostra como um reflexo 

final da redução das exportações nos últimos meses. Entretanto, a baixa não 

deve permanecer até o final do mês, quando a elevação no consumo deve 

ocasional uma alta nos preçosii. 

 

Grupo: “Básicos”: 

O grupo “Básicos” seguiu a tendência do mês de novembro e apresentou uma 

oscilação positiva nos preços (1,60%). Novamente os hortifrútis se destacaram nas 

variações de preços preços no grupo. Produtos como a Cebola, a Banana Prata, a 

Laranja Pera e a Alface Americana foram os grande responsáveis pela alta na média do 

Grupo. 

 

 CEBOLA: Conforme anunciado no relatório do mês de novembro, a Cebola 

vivenciou a maior alta de preços da cesta pesquisada em dezembro. Cotado 

a uma média de R$ 0,99 no mês passado, no último mês do ano o produto 

atingiu uma média de R$1,50 nas gondolas dos supermercados. A elevação 

nos preços verificada em 2012 fez com que muitos agricultores pelo país 

investissem no produto, o que ocasionou excesso de oferta do mesmo no 



 
 

 

mercado. O atraso na colheita do produto, esperando que seu valor 

aumentasse provocou a perda de grande parte da produçãoiii. 

 

 TOMATE: Embora tenha apresentado certa estabilidade de preços em 

dezembro, dos produtos consumidos constantemente pelo brasileiro, o 

tomate foi o mais polemico em 2013. De vilão dos preços altos, no início de 

2013, ocasionados principalmente pela variação climática, o produto voltou a 

descer na tabela de preços, passando de R$ 5,25 (Abril/2013) a R$ 1,80 

(Novembro). Para especialista motivo de tantas oscilações no produto está 

no fato de a fruta apresentar uma cultura volátil, facilmente influenciada por 

mudança climáticaiv. O Gráfico 2 mostra o comportamento no valor do 

Tomate de dezembro de 2012 a dezembro de 2013. 

 
Gráfico 2: Comportamento do Preço do Tomate em 2013 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 

 
Fonte: Uni-FACEF/IPES (Instituto de Pesquisas Econômicas e Sociais). 
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i Disponível em <http://www.scotconsultoria.com.br/noticias/todas-noticias/33020/exportacoes-de-carne-

bovina-em-alta-na-primeira-semana-de-dezembro.htm>. Acesso em 16 dez. 2013. 
ii Disponível em < http://www.ururau.com.br/ururaurural39370_Queda-nos-embarques-de-su%C3%ADno-
desvaloriza-animal-vivo-e-carne>. Acesso em 16 dez. 2013. 
iii Disponível em <http://g1.globo.com/economia/agronegocios/noticia/2013/11/agricultores-de-sao-paulo-
estao-desanimados-com-o-preco-da-cebola.html>. Acesso em 16 dez. 2013 
iv Disponível em <http://economia.estadao.com.br/noticias/economia,tomate-sobe-quase-30-e-lidera-altas-
do-ipc-s-diz-fgv,169699,0.htm>.  Acesso em 18 nov. 2013. 
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