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Levantamento da Pro Teste mostra ainda que fazer mercado pela internet não está valendo a 
pena 
 
Os moradores do Rio e de Niterói estão desembolsando, em média, de 10% a 12% a mais em 
suas compras de supermercados que em 2008. Uma das maiores variações na Região Sudeste, 
segundo pesquisa de preços realizada pela Pro Teste — Associação Brasileira de Defesa do 
Consumidor. O levantamento, que apura 103 produtos que representam o padrão médio de 
consumo de uma família brasileira, surpreendeu até os organizadores ao apontar as compras 
pela internet como mais caras que nas lojas físicas, como destaca Michele Marques, técnica 
que coordenou a pesquisa: 
 
Há casos, como o do Pão de Açúcar, no Rio de Janeiro, em que comprar no site sai, em média, 
5% mais a caro do que ir a uma loja da rede. Isso sem contar a taxa de entrega. Até o ano 
passado recomendávamos a compra virtual, por evitar a aquisição de supérfluos, mas nem 
com esse benefício está valendo a pena. 
 
Variação de preços de um mesmo produto chega a quase 200% Realizada pela quinta vez 
consecutiva, a pesquisa da Pro Teste abrange 975 pontos de venda, espalhados por 14 cidades 
brasileiras — Belo Horizonte (MG), Brasília (DF), Porto Alegre (RS), Curitiba (PR), Florianópolis 
(SP), Rio e Niterói (RJ), Salvador (BA), Olinda, Recife e Jaboatão dos Guararapes (PE), São 
Paulo, Guarulhos e Campinas (SP). Ao todo, foram coletados 187 mil preços, separados em 
duas cestas diferentes. A primeira inclui cem produtos, de marcas definidas, separados em 15 
categorias. Já a segunda destina-se a quem tem como critério de escolha o menor preço e 
exclui carnes e vegetais, totalizando 86 itens. Os valores foram coletados ao fim do primeiro 
trimestre deste ano. 
 
O maior objetivo da pesquisa é conscientizar o consumidor sobre a importância de pesquisar 
preços. E a cada edição do levantamento, fica mais claro que gastar sola de sapato pode 
render, ao fim de um ano, uma economia significativa: R$2.700 no caso dos cariocas. E quase 
R$ 3.800, no dos paulistanos. 
 
As discrepâncias de preços são impressionantes. Há casos, de produtos de marca definida, no 
Rio de Janeiro, em que a diferença chega a quase 200%. Para a batata pré-frita McCain, por 
exemplo, encontramos preços de R$ 2,95 a R$ 8,79. 
 
Uma variação de 198% — diz Michele. 
 
O levantamento ressalta ainda a técnica, não leva em consideração promoções com data 
marcada, como o dia da carne ou do hortifruti. 
 
Apesar de esses preços não estarem contemplados na pesquisa, fica claro para nós que fazer 
as compras em partes, aproveitando os preços promocionais, é a melhor maneira de 
economizar. As compras de mês, aliás, são uma prática que, pela nossa observação, é cada 
vez mais rara. 
 
Acho que as pessoas estão entendendo que dividir a lista entre as redes é a solução mais 
barata — explica. 
 
Apesar de os cartões de crédito serem o meio de pagamentos mais aceito e também mais 
usado pelos consumidores, o estudo mostra que, pelo segundo ano consecutivo, o melhor 
preço, no Rio, foi encontrado numa rede que só aceita pagamento à vista. 
 
Não há rede que ofereça desconto para pagamento à vista, mas, quando comparamos os 
preços entre as que aceitam cartão e as outras, é como se isso acontecesse na prática. 
 
Já que as segundas, normalmente, praticam preços mais baixos. 



Economista aponta que preços da cesta estão em declínio O economista João Carlos Gomes, 
da Federação de Comércio do Estado do Rio (Fecomércio-RJ), diz que os preços da cesta de 
compras foram muito pressionado, nos primeiros meses do ano, pelas secas na Austrália, que 
afetaram as cotações da carne, e por problemas climáticos, mas que neste segundo semestre 
as pressões arrefeceram: Como os preços foram coletados no fim do primeiro trimestre deste 
ano, a variação reflete ainda uma aceleração do consumo mundial, que marcou parte de 2008. 
A análise de Gomes já aparece na variação da cesta de compras apurada pela Fecomércio-RJ, 
equivalente ao consumo médio das famílias residentes no município, com 39 itens, que recuou 
1,60% entre 16 de julho e 14 de agosto. 
 

 
 

 
  
 
Fonte: O Globo, Rio de Janeiro, 2 set. 2009, Economia, p. 30. 


