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Está disponível na internet uma nova ferramenta de pesquisa de preços no segmento de 
supermercados. Depois de sete meses de estudo, criação e desenvolvimento, o site Mercado 
do Preço foi lançado ontem com a expectativa de visitação de 100 mil usuários por dia. Ao 
acessar o site www.mercadodopreco.com.br, o visitante pode levantar os valores de 5 mil itens 
presentes em 10 supermercados cariocas, havendo possibilidade de pesquisa por produto ou 
por lista de compras.  
 
De acordo com Roberto Marques, diretor de atendimento do Grupo Unlike e diretor comercial 
do Mercado do Preço, dentro de 60 dias o site estenderá a pesquisa a São Paulo. A meta é 
que, paulatinamente, outras capitais sejam atingidas, como Belo Horizonte e Brasília. No Rio, 
50 pesquisadores visitam diariamente supermercados como Extra, Pão de Açúcar, Mundial, 
Wal-Mart e Sendas para acompanhar as mudanças de preços dos produtos.  
 
“Nossa proposta é ser o mais imparcial possível e, por isso, não buscamos parceria com 
nenhuma dessas empresas. As redes não nos ofertam preço”, afirma Marques. Tampouco os 
pesquisadores se identificam ao entrarem nos estabelecimentos. A ferramenta permite a busca 
de preços de produtos isolados ou dados comparativos de listas inteiras em cada 
supermercado pertencente à base da amostra.  
 
O site tem ainda a TV Mercado do Preço. A programação terá conteúdo relacionado à economia 
doméstica, gastronomia, saúde e informações de utilidade pública que orbitam o segmento 
supermercadista. No futuro, empresários do segmento poderão comprar informações e 
estatísticas levantadas por meio da utilização do site por usuários e por meio da pesquisa de 
preços realizada diariamente. “Esse será outro serviço, que terá início mais a frente. A leitura 
dos números gerará informações a respeito do hábito de consumo dos usuários do site e da 
oscilação dos preços no varejo”, explica Marques.  
 
O Grupo Unlike, com 20 anos de mercado, viabilizará o portal de busca com a venda de 
espaços publicitários no site e na TV, que já foram totalmente preenchidos para a estréia.  
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