
Arroz, sabão e leite custam menos na periferia 
Raquel Salgado  
 
Só produtos supérfluos custam menos nas regiões mais ricas.  
 
Uma vez a cada quinze dias, a empregada doméstica Amires Raimunda do Carmo chega à casa da 
patroa com uma sacola cheia de materiais de limpeza. Nesse dia, ela acorda mais cedo que o 
habitual, passa em um pequeno mercado no bairro em que mora na periferia de São Paulo e 
compra tudo que a patroa precisa, do sabão em pó aos sacos de lixo. Amires calcula que na sua 
vizinhança os preços são 20% mais baratos do que no bairro de classe média onde trabalha e, por 
isso, ofereceu-se para fazer as compras para a patroa. 
 
Em Guaianazes, na região leste de São Paulo, Amires encontrou um vidro de removedor por R$ 
5,50. Um produto da mesma marca na zona oeste está valendo quase R$ 9, diferença de mais de 
60%. O mesmo acontece com o preço do limpador multi-uso, que pode ser encontrado por R$ 
1,69 na periferia e chega a custar R$ 3 no bairro em que trabalha. "Eu pesquiso preços e vou a 
vários supermercados", conta Amires, que costuma ter em mãos os panfletos promocionais de 
diferentes lojas. Ela explica que os estabelecimentos menores do seu bairro também cobrem as 
ofertas anunciadas pelos concorrentes. "É só levar o anúncio do preço mais barato", revela. 
 
A experiência cotidiana de Amires com a discrepância de preços entre as regiões da capital 
paulista também aparece em pesquisas de institutos habituados a lidar com a inflação. Um 
carrinho básico de compras pode ser encontrado por R$ 186,60 nos bairros mais pobres da zona 
sul de São Paulo. Para comprar essa cesta nos bairros da parte nobre da zona sul, o consumidor 
precisa desembolsar mais R$ 23,86, ou seja, pagará R$ 210,46 - 13% mais pelos mesmos itens, 
sempre considerando marcas iguais. Alguns produtos chegam a ser 30% mais caros nos bairros 
de classe média, caso da salsicha. 
 
A Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) compôs um carrinho de compras com 45 
itens entre alimentos, produtos para limpeza doméstica e de higiene pessoal. A cidade de São 
Paulo foi dividida em seis regiões: Norte, Sul 1, Sul 2, Leste 1, Leste 2 e Oeste. As zonas Sul e 
Leste foram subdivididas por terem duas partes bem heterogêneas quanto à renda e ao padrão de 
vida de seus habitantes. 
 
A concentração de menores preços nas regiões mais pobres não ocorreu apenas no mês de 
setembro. Ao longo dos 12 meses encerrados em outubro, bairros como Moema e Itaim lideraram 
a cesta de compras do instituto de pesquisa da USP. Em contrapartida, a periferia da zona leste, 
recheada de pequenos e médios supermercados, apresentou durante todo esse período os preços 
mais vantajosos. 
 
Na zona leste 2, que abrange bairros como Itaquera e Artur Alvim, nove em cada dez 
supermercados têm até vinte caixas registradoras. Os hipermercados, por sua vez, correspondem 
a apenas 11% dos pontos de venda. Na zona oeste, que concentra bairros mais ricos como 
Higienópolis e Perdizes, este percentual sobe para 56,5%, ao mesmo tempo em que os pequenos 
mercados representam só 8,7% do total de lojas. 
 
A empregada doméstica e ex-metalúrgica Ana Cristina Amorim prefere fazer suas compras nos 
pequenos mercados nas redondezas de onde mora, na zona leste. "Os grandes até oferecem boas 
promoções, mas, no final das contas, a compra grande é mais barata aqui mesmo", comenta. 
Além disso, ela desembolsaria R$ 4 para ir e voltar de ônibus até um hipermercado . 
 
No carrinho de Ana, grande parte dos produtos fazem parte da cesta básica: arroz, feijão, 
macarrão, bolacha de água e sal. De supérfluo, só uma bolacha recheada de morango. Ana estima 
que R$ 250 dos R$ 450 reais que recebe pelas faxinas vão direto para o caixa do supermercado 
Bengala, que tem outras três lojas na região. 



 
"Eu não vou aos hipermercados como Extra e Carrefour porque ficam longe de casa e não tenho 
mais carro", explica Antonio Luiz Cornachione, atualmente desempregado. É ele quem pesquisa 
preços para a mulher, que faz trufas e bolos por encomenda. Antônio diz que vai ao mercado 
Rossi, em Itaquera, pelo menos uma vez por semana, para ver se há algo que a mulher precisa 
em promoção. "Não vale a pena fazer estoque. Primeiro, porque o produto que comprei hoje pode 
estar mais barato amanhã. E depois, os preços não sobem tanto como no passado". 
 
Na porta do Rossi há pelo menos três táxis. Ele mantêm um convênio com a loja e levam de volta 
para casa, pelo preço fechado de R$ 6, os clientes que moram nas proximidades. Antonio leva sua 
cunhada a tiracolo para as compras grandes do mês. "Cada um compra para a sua casa, mas 
pegamos um só táxi para economizar", revela. É preciso esconder do taxista que são duas 
compras diferentes. Descarregam tudo em uma casa e só depois que o motorista vai embora é 
que a cunhada leva seus produtos. "Senão eles querem cobrar duas viagens", afirma. 
 
Mas nem sempre os preços mais baratos estão nos bairros simples e afastados do centro. Os 
produtos considerados supérfluos, como chocolate e refrigerante, podem custar menos nas 
regiões nobres. O Valor apurou que uma caixa do chocolate Bis custa R$ R$ 2,29 no Pão de 
Açúcar da Alameda Gabriel Monteiro da Silva, um bairro de classe alta de São Paulo. A mesma 
guloseima no mercadinho Nipo , na zona leste, vale R$ 2,80. Uma bandeja com seis iogurtes de 
morango sai por R$ 2,89 no Pão de Açúcar e R$ 3,10 na pequena loja da zona leste. 
 
O motorista Jairo da Silva faz as compras para a família em que trabalha e percebe, na prática, o 
vão que há entre os preços nas várias áreas de São Paulo. Com um salário de R$ 1,6 mil, mais os 
rendimentos da esposa e de dois filhos que trabalham, ele diz que gasta cerca de R$ 1,5 mil por 
mês no supermercado nas redondezas onde mora, na periferia da zona sul. "Lá os itens da cesta 
básica são mais baratos. Eu gasto bastante porque também compro coisas mais finas", diz. Uma 
vez por semana Jairo vai a um supermercado nos Jardins e não gasta menos do que R$ 1 mil nas 
compras para os patrões. "Eles não fazem questão do preço mais barato. Me mandam aqui 
porque é perto e perco menos tempo". 
 
Comodidade e rapidez também são fatores que influenciam as compras da arquiteta Fabiana 
Lopes, moradora do Itaim Bibi que freqüenta a mesma loja que Jairo e gasta R$ 400 por semana. 
Ela admite que poderia encontrar preços melhores em supermercados mais distantes de bairros 
ricos como aquele, mas explica que não quer perder muito tempo com as compras. "Aqui é perto 
do trabalho. Em uma hora compro tudo. Sei onde de estão os produtos e há sempre alguém por 
perto para ajudar". 

 
 
Leia Mais 
 
Custos menores e renda da clientela explicam diferenças 
De São Paulo  
 
Sonegação de impostos, custos menores, concorrência acirrada e baixo poder aquisitivo dos 
clientes são alguns elementos que podem explicar os preços mais competitivos na periferia 
paulistana. Jaime Wassano, proprietário do mercado Nipo, no extremo da zona leste de São Paulo, 
economiza na folha de pagamento ao ter como funcionários sua filha, esposa e seu irmão, além 
dos outros treze empregados da loja. "Eu sou dono, gerente, trabalho no caixa e quando precisa, 
carrego mercadoria, atendo clientes", relata Wassano, que é dono da casa onde fica o mercado. 
 
O gerente da rede de supermercado Bengala, que tem quatro lojas espalhadas pela zona leste, 
André Alves da Silva, acredita que seus preços são competitivos por trabalhar com margens de 
lucro menores e porque tem feito boas negociações com fornecedores e atacadistas. Neste ano, a 
rede abriu mais duas lojas. "Agora estamos com quatro lojas, o que faz com que os fornecedores 



nos olhem diferente. Temos melhores condições de pagamento e a logística de transporte e 
entrega também fica mais barata", comenta. 
 
Na avaliação de Martinho Paiva, vice-presidente da Associação Paulista de Supermercados (Apas), 
esses pequenos mercados conseguem bons preços graças a uma extensa pesquisa de preços e 
também ao fato de não manterem todo mês a mesma cesta de compras. Segundo ele, em um 
mês, por exemplo, as margarinas com melhor preço podem ser Vigor e Doriana. Em outro, se a 
Delícia está mais barata, o dono não pensa duas vezes em substituir uma das marcas. "Os 
clientes até reclamam quando falta uma certa marca , mas isso não chega a afugenta-los", diz. 
 
O economista Amir Kair comenta que boa parte dos pequenos estabelecimentos realmente sonega 
parte do seu faturamento para pagar menos impostos. No entanto, ele lembra que nas regiões 
mais periféricas alguns custos fixos como aluguel do ponto e do prédio são mais baratos. "Sem 
contar que a renda do consumidor é menor. É preciso vender mais barato", acredita. 
 
Pelo censo de 2000, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a renda per capita 
média de um bairro da zona leste como Artur Alvim é de cerca de R$ 1,2 mil. Na periferia da zona 
sul, em Capão Redondo, esse rendimento é de apenas R$ 996. Realidade bem diferente vivem os 
moradores de Perdizes, zona oeste, onde a renda média por pessoa gira entre R$ 4 mil e R$ 6,2 
mil, dependendo da microrregião. 
 
Os custos com pessoal, entretanto, não parecem ser um diferencial na hora de estabelecer os 
preços nos mercados. Uma operadora de caixa da rede Bengala recebe salário mensal de R$ 523, 
é registrada em carteira e tem direito ao vale-transporte. No Nipo, o salário é de R$ 650, mas 
pode chegar a R$ 900 com as horas-extras. No Pão de Açúcar, uma caixa conta que ganha R$ 450 
mensais, mas tem outros benefícios, como vale-refeição. 
 
 



 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 7 nov. 2005, Especial, p. A12. 
 
 
 
 


