
 
 

 

 

EVOLUÇÃO NO PREÇO DO BACALHAU NA CIDADE DE FRANCA/SP 

 
O Instituto de Pesquisas Econômicas e Sociais – IPES - do Centro Universitário 

Municipal de Franca Uni-FACEF realiza, mensalmente, a Pesquisa de Cesta Básica e a Pesquisa de 

Preços de Supermercados na cidade de Franca (SP), por meio de um levantamento de dados 

em 15 estabelecimentos. Assim, em virtude da proximidade do período de Páscoa, em março, 

foi realizado um levantamento dos preços de Bacalhau, peixe de carnal branco e baixa gordura, 

usualmente consumido neste período. 

A pesquisa foi realizada nos dias 12 e 13, sendo coletados dois tipos de bacalhau: 

um de “Primeira Linha” e outro de “Segunda Linha”, conforme relacionado na Tabela 1, a 

seguir. 

 

Tabela 1: Preço Médio dos Produtos na Cidade de Franca em Março/2017 e Março/2018 

ITEM QUANTIDADE 
PREÇO MÉDIO 

2017 

PREÇO MÉDIO 
2018 

Variação 
2017 - 2018 

Bacalhau Primeira Linha Quilo R$ 47,03 R$ 53,30 13,33% 
Bacalhau Segunda Linha Quilo R$ 31,52 R$ 31,27 -0,78% 

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

 
É importante destacar que a diferença entre os tipos de Bacalhau utilizada na 

pesquisa se caracteriza pelo peixe a ser comercializado. O Bacalhau de “Primeira Linha”, 

também conhecido como “do Porto” ou “Imperial” refere-se aos peixes Gadus Morhua, 

encontrado em águas do Atlântico próximas à Noruega, e Gadus Macrocephalus, chamado de 

Bacalhau do Pacífico. Quanto à categoria Bacalhau de “Segunda Linha”, refere-se aos peixes 

considerados “tipo bacalhau”, cujos mais encontrados no mercado regional são o Zarbo, o 

Saithe e o Ling. 

A análise dos dados revela que há uma diferença relevante na evolução de preço 

entre os produtos pesquisados. Enquanto o Bacalhau de “Primeira Linha” acresceu 13,33% em 

seu valor médio, o Bacalhau de “Segunda Linha” apresentou uma pequena oscilação negativa 

em sua média geral (-0,78%). Em valores médios, o primeiro foi cotado a R$ 53,30, enquanto o 

segundo apresentou preço de R$ 31,27, e a diferença apresentada entre eles de R$ 22,03 

representa 70,43% do valor do Bacalhau de “Segunda Linha”. 



 
 

 

Alerta-se, ainda, que se identificou uma acentuada variação de preços entre os 

diferentes supermercados, sobretudo no Bacalhau de “Segunda Linha”, que chegou a variar 

73,68%, sendo encontrado ao preço mínimo de R$ 22,98 e máximo de R$ 39,90. Já o Bacalhau 

de “Primeira Linha” variou 33,41% , entre os valores R$ 44,90 e R$ 59,90. Ressalta-se ainda que, 

o IPES mantém anonimato com relação aos nomes dos estabelecimentos em que foram 

coletados os dados, destacando que são estabelecimentos de diferentes portes, situados em 

diferentes regiões da cidade. 

Por fim, o Gráfico 1 demonstra a evolução no preço médio dos peixes desde que 

a pesquisa teve seu início, em 2014. 

Gráfico 1 – Comparativo de Preços do Bacalhau entre os anos 2014-2018 

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

 

Por meio dos dados apresentados acima, é possível verificar que há um 

movimento distinto entre os dois tipos de bacalhaus pesquisados, sendo que o de “Primeira 

Linha” vem demonstrando valores mais elevados ao longo dos anos, com uma elevação de 

43,09%, o que não ocorre com o de “Segunda Linha”, que desde 2016 vem tendo seu valor 

recuado e entre 2014 e 2018 já apresenta uma queda de 10,39 pontos percentuais. 

Considerando que ambos são produtos importados, vinculados à mesma 

relação de variação cambial, registrada em 40,52% entre 05/03/2014 e de 01/03/2018, tal 

processo pode ser justificado em virtude de uma redução no consumo por parte da população 

de renda inferior, público alvo do bacalhau de “Segunda Linha”, levando o produto a não 

acompanhar a elevação de preços. 
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