
Alimento caro perde lugar para produto mais barato  
Pedro Soares 
 
Para economista, alta de preços se converte também em retração de consumo 
 
Itens considerados mais sofisticados, como certos derivados de leite, agora freqüentam menos a 
mesa das famílias brasileiras  
 
O mundo vive um "surto inflacionário" decorrente da forte alta de alimentos básicos, e o brasileiro 
sente os reflexos na mesa. É intensa a substituição de itens mais caros por outros mais baratos, 
segundo especialistas ouvidos pela Folha. 
 
Nos últimos 16 meses, período no qual se acelerou com força, a inflação do grupo alimentação 
subiu 15,63%, segundo o IPCA. Em 2007, a alta chegou a 10,79%. Neste ano (janeiro a abril), 
bateu em 4,37% -variação que supera, em apenas quatro meses, as taxas anuais de 2005 
(1,99%) e 2006 (1,22%). 
 
Contra a alta de preços, o governo traçou políticas de estimulo à produção de trigo, feijão, arroz e 
milho com leilões, fixação de preços mínimos e financiamento estatal às lavouras, relatou o 
ministro da Agricultura, Reinhold Stephanes. 
 
A preocupação reside em que os reajustes se concentram neste ano em itens de primeira 
necessidade, como pão francês (alta de 13,99% de janeiro a abril), óleo de soja (29,46%), feijão-
preto (44,99%), macarrão (6,70%), ovos (10,84%). O arroz, por exemplo, teve alta de 5,01% 
neste ano. 
 
Comer fora ficou mais caro: 4,89%. Foi o que mais pesou no IPCA do ano -0,19 ponto percentual. 
Nem a cerveja escapou -alta de 3,95%. 
 
Os aumentos se traduzem em menos compras e piora da qualidade dos alimentos consumidos. 
"As altas se convertem, em algum nível, em menor consumo", diz Carlos Thadeu de Freitas Filho, 
economista-chefe da corretora SLW. 
 
O economista não vê, no curto prazo, uma inversão da tendência para os preços. "O mundo vive 
um surto inflacionário. Sou pessimista. É apenas o começo de um processo." 
 
Para Raphael Castro, economista da LCA Consultores, a alta dos preços mundiais dos alimentos 
que se iniciou no final de 2006 deve se estender por um bom tempo ainda. 
 
Estopins 
 
Entre os estopins para o aumento das commodities, citou problemas na oferta de produtos como 
trigo, desvio de produção de milho para a fabricação de álcool e elevação do consumo de países 
emergentes. 
 
Diante das fortes altas, Castro diz que é intenso o movimento de substituição de produtos na 
cesta de compras dos brasileiros. Ele não descarta que algumas famílias de mais baixa renda 
tenham começado a cortar as quantidades consumidas. Outras, diz, eliminaram da lista itens mais 
sofisticados, como alguns derivados de leite. 
 
Mais otimista, a coordenadora de Índices de Preços do IBGE, Eulina Nunes dos Santos, diz não 
acreditar numa retração do consumo. O que deve estar ocorrendo, afirma, é uma substituição de 
marca e restrição de alguns itens. 
 



Para ela, a renda em alta nos últimos anos possibilitou o maior consumo de alimentos e de bens 
duráveis -estes impulsionados pelo crédito farto. 
 
Agora, com uma parcela maior do orçamento destinada à compra de alimentos, é possível que as 
famílias reduzam o consumo de outros bens. 
 
A hipótese é referendada por Freitas. "Como a elasticidade dos alimentos é menor, deve haver 
retração em bens duráveis [eletrodomésticos] e semiduráveis [vestuário]." 
 
Segundo o economista, o crédito em expansão assegura, porém, o bom desempenho das vendas 
desses itens. 
 
Preço globalizado 
 
A alta do consumo mundial de alimentos deprimiu estoques e fez surgir um novo efeito. Se há 
restrição na oferta de algum produto num país, rapidamente os preços em outros lugares se 
modificam. 
 

 
 
Fonte: Folha de S. Paulo, São Paulo, 12 mai. 2008, Dinheiro, p. B6. 


