
 
 

 

 

PESQUISA DE SUPERMERCADO REGISTRA UMA DIMINUIÇÃO NOS PREÇOS NO 

MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. 

 

Conforme a pesquisa realizada no mês de dezembro, verificamos que houve uma diminuição 

nos preços dos produtos de supermercado em 2,45% relativo ao mês anterior. Os preços médios da 

cesta de produtos pesquisada nos supermercados da cidade de Franca-SP no dia 15 de dezembro de 

2009 totalizou R$ 252,68 contra R$ 259,03 do dia 15 de novembro de 2009.  

 

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

supermercados de Franca em 15 de dezembro de 2009. 

Grupos que compõe a 

pesquisa de preços 

Variação percentual 

em relação à 

pesquisa anterior 

Item da cesta com variação mais 

significativa 

Básicos 13,00% Batata: -30,22% 

Carnes 1,53% Carne de 1º Contra Filé: 8,87% 

Matinais 1,82% Coador de Papel Melitta 103: 6,43% 

Enlatados -2,17% Milho em Lata Jurema: 6,58% 

Frios e Laticínios 4,27% Lingüiça Pernil à Granel Seara: 

30,09% 

Produtos de Limpeza -1,29% Lustra Móveis Johnson: -9,50% 

Higiene 1,59% Papel Higiênico Scott Normal: 

17,73% 

Cervejas e Refrigerantes -19,83% Coca Cola Pet 2 lit. : -37,81% 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

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

             de preços nos supermercados de Franca em 15 de novembro de 2009. 

-20,00%

-15,00%

-10,00%

-5,00%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

Variação 0,129962074 0,015301217 0,018210447 -0,02167625 0,042735086 -0,01290709 0,015862403 -0,19832874

Básicos Carnes Matinais Enlatados
Frios e 

Laticínios

Produtos de 

limpeza
Higiene

Cervejas e 

Refrigerantes

 

 

Como vemos na demonstração gráfica, percebemos que no mês de dezembro tivemos uma 

queda significativa do grupo de “Cervejas e Refrigerantes” (-19,83%), porém tivemos uma alta dos 

produtos do grupo de “Básicos” (13%) desta forma podemos concluir que a cesta de produtos teve 

uma queda impulsionado pelos grupos de “Cervejas e Refrigerantes” (-19,83%), que foi a de maior 

queda seguida pelos grupos de “Enlatados” (-2,17%) e do grupo “Produtos de Limpeza” (-1,28%).  

 

A seguir, detalharemos alguns itens que compõem os grupos pesquisados: 

                                                                                                                                                                                                                                             

Grupo “Carnes”: 

 

 CARNE: O preço do boi gordo, no frigorífico, por arroba, pago no Estado de São Paulo no mês 

de DEZEMBRO/2009, fechou em média R$ 75,30 que representa 2,45% a mais do que em 

NOVEMBRO/2009. O reflexo na cidade de Franca/SP foi de um aumento de 1,53% em 

NOVEMBRO/2009. 

  

Grupo “Matinais”: 

 



 
 

 

 CAFÉ: O preço bruto pago ao produtor por saca na região do Estado de São Paulo fechou em 

média a R$ 266,50 em DEZEMBRO/2009. Esse movimento trouxe para o mercado de 

Franca/SP, em DEZEMBRO/2009, um aumento de 1,82%. 

 

 

 

                                                                                                                           Equipe IPES   

                                                                                                                          Dezembro/2009 

 


