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Netto dobra as compras de arroz, óleo de canola, azeite e palmito em dias de promoção. Ana 
Maria corta o iogurte e deixa de usar o sabão em pó de sua preferência. Dina troca a carne 
pelo frango. Três consumidores, três diferentes formar de reagir à alta dos preços de 
alimentos que vem, nos últimos meses, afetando o orçamento das famílias brasileiras e de 
todo o mundo. 
 
— Para gastar a mesma quantia, é preciso saber comprar. Então, aproveitamos as promoções 
de uma forma mais inteligente. E, é claro, fazemos uma pesquisa prévia de preços — disse 
Bernardo Netto, que gasta cerca de mil reais no supermercado todo mês. 
 
Consumidores como Netto contribuíram para aumentar as vendas dos supermercados, acredita 
Nilo Lopes, do IBGE. Para ele, algumas pessoas estão comprando mais na expectativa de que 
os aumentos de preço possam persistir — o que pode explicar parte do aumento nas vendas 
do setor no último mês de março. 
 
— Há mais fatores. A maior parte das vendas dos supermercados se concentra em produtos 
essenciais e ainda em alguns itens de limpeza. Mesmo aumentando o preço, o consumidor 
tem, nesses casos, de comprar do mesmo jeito. Isso ocorre com feijão, leite, óleo. 
 
Estocar, no entanto, não é recomendado por analistas. Para José de Sousa, presidente da 
Bolsa de Gêneros Alimentícios do Rio, comprar a mais só em caso de falta de alimentos — o 
que não é o caso no momento. Para Marco Quintarelli, consultor de marketing, em vez de 
reforçar as compras, uma opção do consumidor é migrar para artigos de marca própria ou 
mesmo substituir os produtos. 
 
— As marcas premium, mais caras e sofisticadas, passaram de 27% de domínio de mercado 
em 2001 para 35% em 2007. Agora, o consumidor tende a migrar para marcas mais baratas e 
a reduzir a quantidade comprada. Ele é fiel ao seu bolso — acrescentou Fátima Merlin, gerente 
da Latin Panei. 
 
Consumidor mostra maturidade nas compras 
Fátima lembra que 80% dos brasileiros estão nas classes C, D e E, com renda mais restrita. 
Esse consumidor, disse ela, tem uma cesta de compras variada e freqüenta diferentes lojas: 
 
— Se o óleo está caro, corta as frituras. Se o pão aumentou, compra biscoitos. 
 
É o que faz a dona de casa Ana Maria Braga, que percorre supermercados para abastecer a 
casa gastando R$ 80 por semana. A renda mensal da família — com marido e dois filhos — não 
chega a R$ 900. Além de cortar o iogurte, também está substituindo marcas: trocou o Omo 
por marcas mais baratas. 
 
— Vou aonde está mais barato. Vejo as chamadas de TV, os encartes — garante ela, que mora 
na Zona Norte do Rio, mas na quarta-feira aproveitava as promoções de um supermercado no 
Catumbi, região central da cidade. 
 
Na avaliação do economista João Gomes, da Fecomércio, em tempos de preços mais elevados, 
o consumidor mostra maturidade na hora de fazer suas compras — inclusive, com sobras no 
orçamento das famílias no fim do mês. 
 
- Aumentou a percepção do consumidor de que os preços subiram. E isso é um sinal de que 
ele sabe quanto paga pelas suas compras. Não tem a ver com memória de hiperinflação — 
disse Gomes. 
 
Estratégia de supermercados precisa se adaptar à inflação 



A cada semana que vai ao supermercado, a dona de casa Dina dos Santos diz encontrar preços 
mais altos. Biscoitos para a filha, agora só na promoção, e o arroz Tio João foi trocado por 
outro mais barato. 
 
— A carne encareceu muito, e o jeito foi parar de comprar e passar a comer só frango. 
A reação dos consumidores afeta os supermercados. O Prezunic, por exemplo, registra queda 
de 10% a 15% nas vendas de arroz, feijão e óleo de soja. 
 
— Os consumidores, não tem jeito, estão reduzindo suas compras — disse Genival de Souza, 
diretor do Prezunic. 
 
Para Luiz Goes, sócio-sênior da Gouvêa de Souza & MD, ao mudar padrões de consumo, a 
inflação provoca alterações nas estratégias das empresas. Como investir mais em marketing 
para manter a marca na cabeça dos clientes. No caso de empresas que vendem produtos de 
um mesmo segmento, como vários tipos de iogurte, a tendência é concentrar a produção nos 
mais baratos: 
 
— Quando a população está buscando produtos mais em conta, é uma boa oportunidade para 
o varejo investir em marcas próprias, que costumam ser (entre 15% e 20%) mais baratas.  
 
 

 
 
 
 
Leia mais:  
 
'Temo um desastre e uma inflação incontrolável' 
Merritt Cluff 
por Deborah Berlinck  
 
Às vésperas da reunião organizada pela FAO (a agência da ONU para agricultura e 
alimentação), em Roma, para discutir a crise de alimentos, o canadense Merritt Cluff, principal 
economista do escritório, diz que os incentivos de países ricos a biocombustíveis podem causar 
"desastre" e inflação "incontrolável". 
 
O GLOBO: Que medidas a FAO sugere aos governos para lidar com a crise de alimentos?  
 



MERRITT CLUFF: A curto prazo, é preciso mais ajuda humanitária. A médio e longo prazos, é 
preciso relançar a agricultura na agenda do desenvolvimento. Uma das mais difíceis decisões é 
o que vamos fazer com os biocombustíveis. A FAO acha que os biocombustíveis vieram para 
ficar e têm potenciais benefícios para o mundo em desenvolvimento. Mas depende de como o 
setor se desenvolver. 
 
Como assim? 
 
CLUFF: Num mercado distorcido, é preocupante. Dependendo de quanto o preço do petróleo 
vai aumentar, os biocombustíveis podem ocupar mais terra. 
 
O Brasil produz etanol de forma distorcida? 
 
CLUFF: Não há no Brasil elementos que gerem distorção, por exemplo tarifas e incentivos 
fiscais, como nos EUA. 
 
Então, o presidente Lula está certo quando diz que o país está sendo injustamente acusado de 
contribuir para a crise?  
 
CLUFF: Certamente. Os problemas são as tarifas (à importação de etanol) e os incentivos 
fiscais em vários países desenvolvidos. Metas de adição de etanol ou biodiesel a combustíveis 
(derivados de petróleo) também têm parte da culpa, porque criam demanda artificial. 
 
A União Européia deve rever suas regras?  
 
CLUFF: Estamos pedindo às nações para avaliar se esse tipo de política (de incentivo ao 
biocombustível) é apropriado. De uma forma descoordenada, (tais políticas) podem ser o 
desastre. Se todos fixarem a meta de misturar 20% a 50% de etanol (na gasolina), isso vai 
levar a uma inflação incontrolável provocada por preços de alimentos. 
 
O Brasil, segundo a FAO, vai continuar líder na produção de etanol. Significa menos terra para 
plantio de alimentos? 
 
CLUFF: O Brasil pode expandir suas plantações. A questão é como. Haverá desmatamento? 
Acredita-se que a produção de etanol a partir de cana é a mais eficiente que temos. Meu medo 
é que, se o preço do petróleo continuar subindo, os mercados vão se abrir (para o etanol 
brasileiro). Nesse caso, a expansão no Brasil será maior que a prevista. 
 
Quais as principais razões da crise?  
 
CLUFF: Acreditamos que os biocombustíveis podem ter contribuído com de 20% a 30% (do 
aumento do preço dos alimentos). Mas o baixo estoque de commodities e os choques em 
países exportadores-chave foram os dois fatores que deslancharam a crise. 
 
Fonte: O Globo, Rio de Janeiro, 1 jun. 2008. Economia, p. 35. 
 


