
Restaurante popular eleva preço em 15% e clientela diminui  
Beth Koike 
 
Quem circula pelo centro de São Paulo logo percebe na porta dos restaurantes populares as 
alterações dos preços do "prato feito" (mais conhecido como "PF") e do "comercial", 
normalmente recheados com muito arroz, feijão e carne, alimentos que nos últimos 12 meses 
tiveram altas de 32%, 113% e 26%, respectivamente, segundo o IPC-Fipe. Além disso, entre 
as carnes bovinas, os maiores reajustes no período foram verificadas nos cortes considerados 
menos nobres. O filé mignon, por exemplo, aumentou 24% contra 37% do acém.   
 
Diante da importância desses alimentos na composição do "PF", a alta no preço dos alimentos 
está afetando com mais intensidade o bolso da população menos abastada. Segundo a 
Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel), as refeições fora de casa voltadas 
para a classe popular tiveram um reajuste de preço de até 15% nos últimos seis meses. Já 
entre os restaurantes que servem à la carte, por quilo e também nos mais sofisticados o 
aumento foi de aproximadamente 5%. Em alguns casos nem houve repasse. "Nas refeições 
tipo 'PF' o peso do arroz, feijão, farinha e carne é maior. Além disso, a margem dos 
restaurantes populares é pequena e não dá para segurar tanto o preço como nos 
estabelecimentos sofisticados", explica Paulo Solmucci Júnior, presidente-executivo da Abrasel.   
 
O músico Renato Barros Pereira, 39 anos, é um dos que está sentindo o aumento do preço nos 
restaurantes que freqüenta na capital paulista. Ele almoça diariamente num local cujo prato 
atualmente custa R$ 4,90. Há um mês, ele desembolsava R$ 4,50. "Aqui era um dos locais 
mais em conta, com uma comida boa e ambiente limpo. Mas já teve aumento e no fim do mês 
essa diferença pesa", reclama Pereira. "No outro restaurante que também vou, eles 
aumentaram de R$ 5 para R$ 5,50", complementa.   
 
No restaurante Paiol, também no centro de São Paulo, a refeição saiu de R$ 6,99 para R$ 
7,99. "O ideal seria aumentar para R$ 10, mas se eu fizer isso a clientela vai embora. Parece 
pouco pagar R$ 1 a mais pelo almoço, mas no fim do mês essa diferença pode ser equivalente 
a uma conta de luz", diz João Vale de Cera, gerente do Paiol, que amargou uma queda de 10% 
no número de fregueses após reajustar o preço. Os restaurantes Azuzinho e NJ freqüentados 
por Pereira também tiveram redução de cerca de 10% na clientela.   
 
O gerente do restaurante Paiol acredita que esses clientes perdidos agora trazem marmita de 
casa ou optam por salgados, como coxinha, com preço mais em conta.   
 
O Habib's, que vende 30 milhões de esfihas por mês, elevou seus preços entre 5% e 7% há 
cerca de um mês. Na primeira semana, a rede com 330 unidades teve uma retração de 2% a 
3% nas vendas, que já foi recuperada. "Estamos absorvendo a maior parte do impacto da alta 
dos alimentos. Não dá para repassar tudo porque corremos o risco de perder clientes", afirmou 
Mauro Saraiva, diretor de produção e logística do Habib's.   
 
No restaurante e pizzaria Vera Cruz, que também possui uma padaria na zona leste de São 
Paulo, foi repassado um aumento médio de 12%. "O saco de 50 quilos da farinha era R$ 56 e 
agora custa R$ 94. Preciso repassar algo", diz Luiz Antonio Gonçalves, sócio da Vera Cruz, que 
serve diariamente 100 pizzas.   
 
O aumento no preço dos cardápios está afetando principalmente os estabelecimentos 
populares, mas ao que tudo indica caminha para chegar também à mesa da classe média. "Os 
restaurantes que aumentaram 5% devem chegar ao fim do ano com um reajuste de 8%", 
afirma o presidente da Abrasel. A opinião é compartilhada pela ECD, consultoria especializada 
em food service que realizou uma pesquisa com 40 restaurantes de São Paulo voltados para a 
classe média. "A maioria ainda não elevou seus preços porque tinha medo de perder clientes, 
mas como estão perdendo muita margem, informaram que vão reajustar seus preços no 
próximo mês", explicou Enzo Donna, sócio da ECD. Segundo o IPC-Fipe, a alimentação fora do 
domicilio aumentou 12,2% entre junho de 2007 e maio de 2008.   
 



Já as redes de restaurantes e fast foods como McDonald's, Spoleto, Almanara e o mineiro Villa 
Rizza informaram que não aumentaram seus preços e não têm previsão de fazê-lo. "Não 
reajustamos nada, apesar de a nossa principal matéria-prima ter tido aumento de mais de 
130%. Acreditamos que o preço vai baixar na próxima safra", explicou Gianni Carboni, sócio 
do Spoleto.   
 

 
Leia mais: 
 
Em Porto Alegre, empresários cortam margem de lucro  
Sérgio Bueno 
 
Apesar da alta dos custos dos alimentos, os restaurantes de Porto Alegre ainda estão 
segurando os preços das refeições para evitar a debandada da freguesia. A prática vale tanto 
para os estabelecimentos mais populares até aqueles que cobram preços mais elevados e 
reflete nos índices de inflação locais, mas tende a se modificar nos próximos dias porque a 
capacidade das empresas de absorver os aumentos está chegando ao fim, diz o presidente do 
Sindicato da Hotelaria e Gastronomia da cidade (Sindpoa), Daniel Antoniolli.   
 
Até maio, conforme o Centro de Estudos e Pesquisas Econômicas (Iepe) da Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul, o Índice de Preços ao Consumidor (IPC) na região metropolitana 
de Porto Alegre subiu 3,83%, puxado por alimentos in natura (11,46%) e industrializados 
(6,51%). Com isso, a alimentação fora de casa avançou 4,2%, mas ainda assim abaixo dos 
6,14% registrados na alimentação no domicílio.   
 
"Pretendemos manter os preços inalterados pelo menos neste mês e no próximo", afirma o 
proprietário do restaurante Tudo Pelo Social, Ângelo Pilotti, que se orgulha de servir refeições 
"boas, fartas e baratas". Com bufê a R$ 5 e "à la carte" a R$ 8 no bairro Cidade Baixa, bem 
próximo do centro, a casa recebe de 600 a 700 pessoas no almoço e de 300 a 500 à noite, 
calcula o empresário. "Por uma diferença de R$ 2 os clientes do bufê do dia-a-dia já trocam de 
restaurante", comenta.   
 
Pilotti reclama da alta de produtos como feijão, arroz, carnes e hortifrutigranjeiros, esses 
últimos prejudicados ainda pelo início de inverno rigoroso no Rio Grande do Sul, que reduz a 
produção e contribui para o aumento dos preços. Mesmo assim, garante, o cardápio não foi 
alterado para não perder qualidade.   
 
A dificuldade é a mesma enfrentada pelo restaurante Berna, que funciona no prédio da 
Federação das Associações Comerciais do Rio Grande do Sul (Federasul) e serve bufê 
executivo por R$ 23. Segundo o sócio-gerente Elton Pivatto, alguns hortifrutigranjeiros mais 
do que dobraram de preço nos últimos 20 dias, mas o valor cobrado dos 100 a 130 clientes 
que almoçam todos os dias no local permanece o mesmo desde janeiro, quando foi aplicado 
um reajuste de 8%.   
 
"Para voltar à situação do início do ano seria preciso aumentar mais 7% a 8%", afirma Pivatto. 
Mas pelo menos por enquanto ele não pretende promover reajustes para não perder clientela. 
"Tenho que encolher a minha margem", afirma. Segundo ele, o cardápio, que inclui carnes 
como filé, picanha, cordeiro e até codorna também não foi alterado.   
 
A contenção dos preços cobrados dos consumidores, entretanto, parece estar com os dias 
contados, se o pequeno levantamento feito pelo Sindopoa na semana passada com 44 
restaurantes expressar de fato uma tendência mais generalizada. Conforme o presidente da 
entidade, todos os pesquisados disseram que terão que reajustar as tabelas nos próximos 
dias. Alguns falaram em índices de 10% a 20%.   
 
Além dos custos dos alimentos in natura e industrializados, outro impacto sentido pelo mais de 
6,5 mil bares e restaurantes da região metropolitana foi o aumento de 10,6% aprovado para o 
salário mínimo regional a partir de maio, que elevou o piso dos empregados no comércio 



gaúcho para R$ 499,40, afirma Antoniolli. De acordo com ele, as empresas do setor empregam 
60 mil pessoas na região.   
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 24 jun. 2008, Serviços, p. B4. 


