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RESUMO 
 

 

A Segurança Alimentar e Nutricional do trabalhador brasileiro é uma das formas de 

garantia de saúde e conseqüente aumento de produtividade refletido pelo compromisso do 

PAT – Programa de Alimentação do Trabalhador – que completou 30 anos em 2006. O 

objetivo do estudo é relacionar a variação de preços das commodities de alimentos presentes 

na refeição do trabalhador de acordo com o sistema normativo do PAT, identificando 

possíveis conseqüências negativas à Segurança Alimentar do Trabalhador no Brasil. A 

metodologia, por meio da análise de regressão múltipla, utiliza os dados de ICV – Índice de 

Custo de Vida - de “alimentação fora do domicílio” como proxy a alimentação do trabalhador. 

Os resultados sugerem que os alimentos que apresentaram variação negativa com os tipos de 

refeições analisadas, como a carne suína e a soja, podem ser substituídos por outro valor 

nutricional semelhante como a carne bovina, o frango e o óleo de milho. Apenas a variação do 

preço do feijão foi seguida pelo aumento do preço do prato comercial, cuja alternativa é a 

mudança na maneira de oferecer a refeição ao trabalhador, como os restaurantes por quilo. 

Diante do cenário exposto, há indícios de que a variação de preços dos alimentos no mercado 

de commodities teria pouca influência no preço final das refeições, mas a discussão em torno 

da futura escassez de oferta de alimentos devido ao aumento da população mundial e a 

mudança dos padrões alimentares com as sociedades urbanizadas insere o risco da SAN no 

contexto político e econômico da nutrição.  

 

 

Palavras -chave: PAT. Segurança Alimentar e Nutricional. Commodities 
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ABSTRACT 
 

 

The Brazilian Worker’s Nutrition and Food Security is one in the ways of warranty of health 

and consequent productivity increase contemplated by PAT – Work Food Program that 

completed 30 years in 2006. The objective of the study is to relate the variation of prices of 

the commodities of present foods in the worker’s meal in agreement with PAT’s normative 

system, identifying possible negative consequences to the Worker’s Alimentary Safety in 

Brazil. The methodology, through the analysis of multiple regression, uses the data of ICV – 

Cost of Living Index – of “feeding out of the home” as proxy the worker’s feeding. The foods 

that presented negative variation with the types of analyzed meals, as the pork and the soy, 

they can be substituted by others of same nutritional value, as the bovine meat, the chicken 

and the wheat germ oil. Just the variation of the price of the bean was followed by the 

increase of the price of the commercial plate, whose alternative is the change in the way of 

offering the meal to the worker, as the restaurants for kilo. According to the exposed scenery, 

there are indications that the variation of prices in the food commodities market would have 

little influence in the final price of the meals, but the discussion around the future shortage of 

offer of foods due to the increase of the world population and the change of the alimentary 

patters with the urbanized societies inserts the risk of the Nutrition and Food Security in the 

political and economical context of the nutrition. 

 

 

Key-words : Worker Food Program. Food Security. Commodities 
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CAPÍTULO 1 - INTRODUÇÃO 
 

 

1.1 Tema e Problema 
 
 
 

Em uma sociedade, a alimentação adequada depende da presença de sistemas de 

produção e distribuição, além de outros fatores como: acesso aos meios físicos e financeiros 

para obter os alimentos, hábitos das sociedades, leis que regem o mercado de trabalho, 

relações familiares, comércio internacional e ações do Estado. Siliprandi (2004) afirma que 

esses diversos elementos interagem entre si e se cont rapõem, não havendo um ou outro campo 

da intervenção humana (economia, política, cultura) capaz de determinar a forma como um 

povo organiza sua alimentação. 

 

Os pressupostos da Segurança Alimentar e Nutricional se aplicam a toda população e 

visam garantir as condições de acesso aos alimentos básicos de qualidade, em quantidades 

suficientes, permanentes, com base em práticas alimentares saudáveis, contribuindo para uma 

existência digna em um contexto de desenvolvimento integral do ser humano. 

 

Um dos programas que auxilia na segurança alimentar do trabalhador brasileiro é o 

PAT - Programa de Alimentação do Trabalhador – instituído pela Lei nº 6.321, de 14 de abril 

de 1976 e regulamentado pelo Decreto nº 5, de 14 de janeiro de 1991- que prioriza o 

atendimento aos trabalhadores de baixa renda1. Este Programa, estruturado na parceria entre 

governo, empresa e trabalhador, tem como unidade gestora a Secretaria de Inspeção do 

Trabalho e o Departamento de Segurança e Saúde no Trabalho  (Brasil, 2006a). 

 

O Programa visa estimular as empresas a fornecer uma alimentação adequada ao 

trabalhador como fonte de saúde e bem-estar, com conseqüente aumento de produtividade. 

Para tal, procura adequar um cardápio básico a ser oferecido pelas empresas participantes 

(pessoa jurídica) que, em troca da adesão ao PAT, recebem um incentivo fiscal. Além disso, 

as empresas podem deduzir do lucro tributável para fins do imposto sobre a renda, o dobro 

das despesas comprovadamente realizadas no período base, em programas de alimentação do 

trabalhador, previamente aprovados pelo Ministério do Trabalho (Brasil, 2006 b) 

                                                                 
1 O programa considera dois grupos divididos pela renda: até cinco salários mínimos e acima de cinco salários 
mínimos. 
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No ano de 2002, o Programa comemorou 25 anos de existência, com oito milhões de 

trabalhadores atendidos em mais de 103 mil empresas, sendo que 52% recebem refeições 

dentro da empresa (restaurantes industriais, alimentação transportada ou cestas de alimentos) 

e 48% em rede de restaurantes e mercados, ou com uso de vale-alimentação ou refeição 

(MAZZON, 2001). De acordo com MTE (2006 a), em agosto de 2006, o Programa contava 

com 8.917.238 trabalhadores beneficiados. 

 

O cardápio proposto pelo PAT deve somar calorias suficientes para atender às 

necessidades nutricionais do trabalhador, de acordo com o tipo de atividade desenvolvida, 

contendo alimentos do padrão alimentar do brasileiro. Estes alimentos, em sua maioria, são 

produtos padronizados e não-diferenciados, cujos preços são normalmente formados em 

bolsas de mercadorias do próprio país, influenciados por preços do exterior. A discussão em 

torno do preço das commodities é um dos objetos do presente estudo.  

 

Uma definição simples dada pelo Instituto de Estudos do Comércio e Negociações 

Internacionais é que commodities são produtos padronizados e não-diferenciados, cujos 

preços são, normalmente, formados em bolsas de mercadorias do próprio país ou no exterior. 

Como os preços das commodities são fixados pelo mercado, um produtor individual tem 

pouco ou nenhum controle sobre esta variável, tornando a liderança em custos sua principal 

estratégia competitiva. Há inúmeras discussões sobre as baixas exportações do mercado 

brasileiro relacionadas ao preço fixo, que desafiam a necessidade de produzir melhor, já que o 

preço não reflete a adição de valor ao produto. Entretanto, a história dos mercados de 

commodities iniciou-se no século XVIII e ao longo do tempo estes mercados sofreram 

melhorias, tornando-se atualmente grandes organizações financeiras.  

 

Nóbrega (1985) afirma que a Revolução industrial do século XVIII, com a 

transformação estrutural das economias nacionais, aumentou a participação relativa das 

atividades urbanas na formação do produto nacional, tornando os residentes das cidades cada 

vez mais dependentes de um suprimento estável e confiável de alimentos e de matérias-primas 

de origem rural. Conseqüentemente, as flutuações na oferta de produtos agrícolas tendem a 

afetar negativamente o consumidor urbano, o que gera a necessidade de ações governamentais 

destinadas a conferir crescente segurança no suprimento de produtos agrícolas, a preços 

estáveis e relativamente baixos. 
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A forte ligação com a área agrícola insere a Segurança Alimentar no contexto crucial 

da capacidade de acesso aos alimentos, mais do que sua disponibilidade e, em geral, o tema 

aborda a população carente, recentemente elucidada pelo Programa Fome Zero. Além dos 

aspectos sociais e nutricionais amplamente discutidos sobre o tema, Menezes (2006) afirma 

que a incapacidade de acesso é causada por aspectos econômicos como ameaças à soberania 

alimentar devido ao crescimento das importações, a falta de sustentabilidade do sistema e, em 

ascensão, a imposição de um padrão alimentar inadequado e que ameaça valores culturais de 

grande riqueza da nossa população. 

 

Além da abordagem sobre a fome em países subdesenvolvidos, os estudos acerca do 

tema sobre Segurança Alimentar abrangem o custo da cesta básica de alimentos. O que se 

pretende neste estudo é inserir a alimentação fora do domicílio como parte deste custo, já que 

se verifica uma evolução do setor no dia-a-dia do trabalhador das grandes cidades e discute-se 

a perda de poder aquisitivo do salário mínimo no país.  

 

O consumo de quantidade insuficiente de alimentos, causando a desnutrição, ainda é 

um problema gravíssimo para alguns países, que atinge também, grande parte da população 

brasileira de classe sócio-econômica menos favorecida. Entretanto, existe outro tipo de fome, 

a “fome oculta2” que não é provocada pelo “estômago vazio”, está se expandindo em todas as 

populações e se trata de um problema de falta de alguns nutrientes fundamentais ao 

organismo (LIMA, 2005). 

 

A população brasileira aumentou o consumo de alimentos industrializados e com 

excesso de gorduras prejudiciais ao organismo, principalmente quando seleciona para comer 

menos cereais, legumes, verduras e frutas em restaurantes self-service3.  Corroborando esta 

afirmação, um estudo realizado com trabalhadores pertencentes a diversas classes sociais, em 

restaurantes self-service de São Paulo, demonstrou a presença de fome oculta, de acordo com 

descrito por Lima (2005). 

 

                                                                 
2 Fome oculta  é a redução gradual e silenciosa, por isso o nome oculta, das reservas orgânicas de nutrientes 
(Angelis, 2000) 
3 Self service: neste tipo de restaurante, o próprio cliente é que se serve, em uma linha de balcões, onde os 
alimentos são expostos. Atualmente possui dois tipos diferenciados: o self-service simples ou por consumação, 
onde o preço é fixo; e o self-service “por quilo” ou “por peso”, onde a refeição é pesada em uma balança 
eletrônica, que define o preço a pagar. 
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Na dimensão social dos direitos humanos, o direito à alimentação incorpora pelo 

menos seis elementos relacionados à Segurança Alimentar: a quantidade suficiente de 

alimentos; a qualidade dos alimentos, inclusive o valor nutricional e o fato de não conter 

substâncias nocivas; a adequação cultural da alimentação; o acesso digno ao alimento e dois 

outros aspectos do acesso sustentável do ponto de vista econômico e ecológico (Seminário, 

2001) 

Para Spers (2003) é importante diferenciar os conceitos de “Segurança Alimentar” e 

“Segurança do Alimento”. A Segurança Alimentar está relacionada à confiança do 

consumidor em receber uma quantidade suficiente de alimentos para a sua sobrevivência, ou 

do país em poder fornecer essa quantidade, enquanto segurança do alimento significa a 

confiança do consumidor em receber um alimento que não cause riscos à saúde.  

De acordo com Buzby (2003), o aumento do comércio mundial de alimentos significa 

que os países compartilham a responsabilidade pela segurança deste alimento e, para os 

produtos, a falha de controle influencia na sua reputação, contribui para o fechamento de 

mercados internacionais e, conseqüentemente perdas financeiras.  

 

Os riscos de saúde provocados pela segurança do alimento podem ameaçar o comércio 

e a economia saudável de importação e exportação dos países, mas mesmo com os riscos 

inerentes à segurança, quando se fala da globalização do mercado, o crescimento do comércio 

global de alimentos e produtos agrícolas cresceu de $138 bilhões em 1975 para $436 bilhões 

em 2001 (BUZBY, 2003, pág 07) 

 

O mercado proporciona aos consumidores uma previsão durante o ano todo de uma 

ampla variedade de alimentos. Se uma crise de segurança ocorre, aumentando o risco para 

contaminação de alimentos, o preço de determinado produto pode diminuir com a redução da 

demanda ou aumentar com a escassez da oferta. Ambos os casos podem prejudicar o consumo 

diário do alimento em questão.  

 

Lee (2002) comenta que os inputs intermediários4 contam com 70 a 80% do custo da 

produção de alimentos e, como os produtos agrícolas não são facilmente substituíveis na 

                                                                 
4 Itens comprados por uma indústria de outra indústria para produzir seus próprios produtos ou outputs. Os 
produtos agrícolas são definidos como parte destes inputs intermediários. 
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maioria dos processos de produção de alimentos, mudanças nos preços desses produtos  

agrícolas eventualmente terão um efeito no preço final dos alimentos. 

 

O estudo busca relacionar a alimentação do trabalhador brasileiro no contexto da 

Segurança Alimentar, por meio da variação de preços dos alimentos básicos inseridos no 

mercado de commodities, enfatizando as refeições fora do domicílio que atendem os 

trabalhadores em sua maioria. Ressalta-se o conceito mais amplo de Segurança Alimentar que 

vai além do acesso a uma alimentação adequada, mas soma-se a qualidade, com destaque à 

adequação nutricional da refeição servida.  

 

Em síntese, como conseqüência do cenário exposto, coloca-se a seguinte questão para 

o presente estudo relativo ao mercado financeiro: Qual é o impacto das variações de preços de 

commodities de alimentos no custo da alimentação básica do trabalhador brasileiro? 

 

Para auxiliar no entendimento do questionamento exposto, buscar-se-á validar a 

hipótese de que a variação de preços das commodities influencia o índice do custo da 

alimentação, considerando-se o item “alimentação fora do domicílio” como proxy ao custo da 

alimentação do trabalhador fora do domicílio. No contexto da alimentação fora do domicílio, 

os dados da análise referem-se aos sub- itens: refeições principais, refeição por quilo, prato do 

dia, prato feito e comercial. 

 

 

1.2 Objetivos 
 

 

1.2.1 Objetivo Geral 
 

 

O objetivo geral é estudar a relação entre a variação de preços das commodities de 

alimentos presentes na refeição do trabalhador de acordo com o sistema normativo do PAT e 

o custo da refeição fora do domicílio, identificando possíveis conseqüências negativas à 

Segurança Alimentar e Nutricional do trabalhador no Brasil. 
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O estudo pretende abordar o assunto por meio de dados de âmbito nacional, 

enfatizando a importância da Segurança Alimentar ao identificar um tipo de risco que 

contribui para o aumento do custo de vida ao elevar os preços das refeições, prejudicando 

nutricionalmente o empregado e financeiramente o empregador. 

 
 

 
1.2.2 Objetivos Específicos 
 

 

Como objetivos específicos deste trabalho, pode-se citar: 

 

- Apresentar a variação de preços das refeições por meio dos preços das commodities. 

- Identificar os fatores determinantes da variabilidade do custo dos alimentos da refeição fora 

do domicílio. 

- Relacionar a variação de custos com possíveis riscos à Segurança Alimentar e Nutricional 

(SAN). 

- Descrever aspectos genéricos sobre a repercussão dos preços e conseqüente influência na 

alimentação do trabalhador. 

 

 

 

1.3 Hipóteses da Pesquisa 
 
 
 

A partir das questões de pesquisa, formulam-se as hipóteses deste estudo, a seguir 

especificadas: 

 

Questão 1: Quais são os principais fatores determinantes da variabilidade do custo do 

alimento da refeição fora do domicílio? 

  

H1 (hipótese 1): existe um relacionamento significativo entre os preços das commodities e a 

refeição fora do domicílio, demonstrado por uma análise do índice de custo de vida (ICV). 

 

Questão 2: Os preços do mercado de commodities de alimentos determinam a variação de 

custos de cardápios do PAT? 
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H2 (hipótese 2): existe um relacionamento significativo entre os preços das commodities de 

alimentos e o custo do cardápio de acordo com o PAT, de modo que o mesmo pode variar em 

quantidade e qualidade de acordo com os preços analisados.  

 

 

1.4 Justificativas  
 

 

A avaliação de refeições de trabalhadores por meio do PAT é tema freqüente de 

trabalhos, principalmente voltados à área da nutrição humana. As conclusões atuais indicam 

riscos nutricionais e colocam o trabalhador brasileiro como foco para promoção da saúde. 

 

Foram realizadas pesquisas em base de dados eletrônicos como EBSCO, SCIELO e, 

por meio do GOOGLE, chegou-se a estudos publicados em revistas e sites das áreas 

envolvidas no tema, principalmente nutrição, finanças, economia e administração. Verificou-

se que há uma lacuna na bibliografia referente à outra face dos riscos a SAN do trabalhador, 

que diz respeito aos aspectos econômicos, ressaltando a variação de preços dos alimentos no 

mercado financeiro nacional e internacional. 

 

Diante de uma economia nacional, que se apresenta instável e sempre dependente do 

mercado internacional, o preço de commodities de alimentos é uma oportunidade para 

avaliação de cardápios e interferências no setor de alimentação, que implica diretamente na 

saúde do homem e na evolução do seu custo de vida. 

 

Trabalhos específicos de Teoria de Commodities são realizados pela Associação 

Americana de Economia Agrícola e voltam-se a estimativas de demanda e apresentação de 

modelos relacionados às variações de preços de alimentos, não havendo estudos que 

demonstram relações com cardápios e, muito menos, com Segurança Alimentar da população. 

 

O presente trabalho justifica-se pela ausência de estudos relacionando a nutrição e os 

mercados financeiros no âmbito de precificação de alimentos, por meio de dados de órgãos de 

pesquisa nacional, com embasamento bibliográfico e conclusões sob a ótica de um 

profissional da saúde. A avaliação futura do estudo poderá dar sustentabilidade às mudanças 

de preços na avaliação das refeições de trabalhadores no Brasil.   
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1.5 Contribuições Previstas do Estudo 
 

 

A dissertação busca contribuir em estudos da área da administração de empresas, 

enfocando o mercado de finanças, quando se refere a discussões de preços de commodities de 

alimentos. Além disso, aborda amplamente a economia de mercado relacionada à política 

econômica no âmbito da Segurança Alimentar e do Programa de Alimentação do Trabalhador. 

 

Para as ciências da nutrição, o estudo contribuirá não apenas para promover melhorias 

na alimentação dos trabalhadores, mas também para associar a Segurança Alimentar a riscos 

praticamente inexplorados e pouco comentados no meio acadêmico. 

 

 

1.6 Delimitações 
 

 

O sistema básico de produção de refeições está inserido em uma cadeia que se inicia 

no agribusiness passando por vários processos até que atenda os desejos do consumidor final. 

A figura 1.1 ilustra o sistema básico de produção de refeições, delimitando o foco da 

dissertação. 

 

 

Figura 1.1 – Sistema Básico de Produção de Refeições. 
 

INSUMOS PROCESSOS PRODUTOS

Custo Insumos + Custo processo = Preço de Venda
+

Lucro

Empresas de Insumos Mão de Obra Serviços de alimentação:
Produção agropecuária Custos indiretos  restaurantes

Agroindústria Espaço Físico  fast-food
Indústria de alimentos Técnicas e Tecnologia  catering

Atacado/Varejo Segurança do Alimento  hotéis, bares e cafés  
 

Fonte : Adaptado de Neves, 2003 
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O fluxo mostra os insumos e serviços na formação dos produtos, que são oferecidos ao 

consumidor por meio dos serviços de alimentação. De acordo com Neves (2003), o fluxo é 

mais forte no sentido do movimento “para trás”, pois a reorganização sistêmica se inicia com 

as mudanças de padrões de consumo. O custo dos insumos é determinado pelos sistemas 

agroalimentares e, em alguns casos, em um segundo momento, pelas indústrias de alimentos e 

o comércio de atacado e varejo. O preço de custo é somado aos processos que incluem mão-

de-obra, custos indiretos, tais como água, energia e manutenção de equipamentos, espaço para 

produção, tecnologia que muda constantemente e, destaca-se também o custo da segurança do 

alimento. Além do capital intelectual, o custo da qualidade na segurança do alimento envolve 

materiais e processos específicos para o controle adequado. A totalidade desta somatória 

forma o preço de venda, acrescentando-se o lucro, para comercialização de refeições em 

Serviços de Alimentação.  

 

O presente estudo enfatiza a primeira etapa do processo, referindo-se a preços de 

insumos por meio das commodities de alimentos, mas visando a influência no preço da 

alimentação servida, que apesar de refletir na terceira etapa, ressalta-se que não será feita 

menção ao lucro das empresas, que também influencia no preço final e, conseqüentemente no 

comportamento do consumidor em determinados estabelecimentos. 

 

O estudo destina-se a analisar possíveis riscos financeiros da Segurança Alimentar por 

meio da avaliação de preços de commodities e, diante da amplitude do tema, os dados 

trabalhados foram coletados eletronicamente de órgãos públicos que necessitam de maior 

atualização de pesquisas em âmbito nacional, como no caso do ICV (DIEESE, 2006). 

 

O Ministério do trabalho apresentou como pauta para o ano de 2006, a atualização do 

cálculo do cardápio do PAT, que se realizou no segundo semestre do ano. Entretanto, o 

cardápio qualitativo manteve-se, diminuindo-se apenas o valor calórico, o que não interferiu 

nos dados para escolha de alimentos na pesquisa. 

 

O trabalho tem como objetivo apresentar uma exploração inicial do tema, com 

pretensões de que esta dissertação seja uma parte para a realização de uma pesquisa mais 

profunda, no âmbito de uma tese de doutorado. 
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1.7 Procedimentos Metodológicos 
 

 

Este trabalho será realizado com base em uma pesquisa experimental, utilizada em 

nível explicativo, visando relacionar causas e efeitos estudados pelo pesquisador por meio da 

manipulação de variáveis dependentes e independentes (ACEVEDO, 2004). 

 

As informações referentes ao tema Segurança Alimentar foram obtidas mediante 

pesquisa bibliográfica. Com relação ao PAT, as definições do Ministério do trabalho, assim 

como atas recentes de reuniões, encontram-se disponíveis em sua página eletrônica. 

 

Os dados de preços de commodities foram levantados do Centro de Estudos 

Avançados em Economia Aplicada (CEPEA), que é parte do Departamento de Economia, 

Administração e Sociologia  (DEAS) da Esalq/USP, além da Bolsa de Cereais de São Paulo, 

por meio dos endereços eletrônicos. Desta forma, também foram obtidos os dados do ICV 

(Índice de Custo de Vida) de refeições calculados pelo Dieese. 

 

O cardápio base para avaliação da variação de preços amparou-se na descrição do PAT 

para aplicação nas empresas, considerando-se apenas a recomendação qualitativa da refeição. 

 
 Como síntese das etapas metodológicas do trabalho tem-se: 
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Quadro 1.1 – Fluxo Metodológico de Trabalho 
 

Fluxo Metodológico do Trabalho 

 

Tema:  
Um estudo preliminar das influências do mercado de commodities na variação do 

custo da alimentação do trabalhador: análise de risco da segurança alimentar e nutricional. 
 
 

Problemática: 
Qual é o impacto das variações de preços de commodities de alimentos no custo da 

alimentação básica do trabalhador brasileiro? 
 
 

Objetivo Geral: 
Estudar a relação entre a variação de preços das commodities de alimentos presentes 

na refeição do trabalhador de acordo com o sistema normativo do PAT e o custo da refeição 
fora do domicílio, identificando possíveis conseqüências negativas à Segurança Alimentar e 

Nutricional do trabalhador no Brasil. 
 
 

Metodologia:  
Pesquisa experimental – coleta de dados para estudo correlacional de preços por meio 

de modelo estatístico e análise de regressão múltipla com variáveis relacionando o índice de 
custo de refeições e o preço dos alimentos. 

 
 

Referencial Teórico:  
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT) 

Panorama da Segurança Alimentar e Nutricional no Brasil 
Preços de commodities do mercado nacional e internacional 

Custo de refeições fora do domicílio (ICV Dieese) 
 
 

Análise dos Resultados: 
Análise de preços do mercado de commodities, obtidos pelo CEPEA (Centro de 

Estudos Avançados em Economia Aplicada) e a Bolsa de Cereais de São Paulo.  
Apresentação do modelo, operacionalização e relação do ICV, propostas para 

pesquisas futuras. 
                                       
 
Fonte : Elaboração da autora 
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1.8 Organização dos Capítulos 
 

 

O presente trabalho está composto por quatro capítulos, sendo que o primeiro trata da 

introdução, apresentando o tema e a problemática, os objetivos gerais e específicos, as 

hipóteses da pesquisa, as justificativas, as contribuições e delimitações do estudo e seus 

aspectos metodológicos. 

 

Capítulo 2 - Fundamentação teórica: diz respeito ao estado da arte da Segurança 

Alimentar no Brasil, enfocando seus aspectos econômicos e financeiros, além de apresentar 

uma revisão bibliográfica sobre o PAT e o mercado de commodities. Por fim, busca-se unir os 

conceitos previamente abordados. 

 

Capítulo 3 – Análise Empírica: descreve a metodologia da pesquisa por meio da avaliação 

dos preços de commodities no contexto do PAT, além da utilização do Índice de Custo de 

Vida (ICV), apresentando os dados que serão utilizados para este estudo. Em seguida os 

dados serão discutidos com a apresentação dos resultados estatísticos. 

 

Capítulo 4 – Considerações finais: apresentam-se as conclusões da pesquisa com 

recomendações para futuros estudos.  
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CAPÍTULO 2 - FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
 

 

2.1 Aspectos Econômicos da Segurança Alimentar  e Nutricional (SAN) 

 

A definição de Segurança Alimentar descreve, em teoria, que toda a população tem 

direito a uma alimentação saudável, acessível, de qualidade, em quantidade suficiente e de 

modo permanente; baseando-se em práticas alimentares promotoras da saúde, sem nunca 

comprometer o acesso a outras necessidades essenciais (CONFERÊNCIA NACIONAL DE 

SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL, 2006) 

A noção de Segurança Alimentar foi originalmente utilizada na Europa a partir da I 

Grande Guerra e estava profundamente ligada à capacidade de cada país produzir sua própria 

alimentação, de forma a não se tornar vulnerável.  Na década de 70 foi incorporada ao tema a 

noção de disponibilidade de alimentos por constatar que havia escassez em diversas partes do 

mundo (CASARIL, 2005). 

Silva Filho (2005) coloca-se contrário ao medo de um “desabastecimento” de 

alimentos, conforme dados de produção mundial, afirmando que não há justificativas para 

este medo, mesmo citando a discussão levantada pelos ensaios de Malthus5 há dois séculos 

atrás. 

No início da década de 90, o termo qualidade foi incorporado à Segurança Alimentar, 

com ênfase nos aspectos, nutricional, químico, físico e biológico, agregando-se também ao 

tema, os hábitos alimentares, assim como as considerações éticas sobre o compromisso entre 

as gerações no tocante ao tipo de desenvolvimento adotado, à utilização de recursos e 

sustentabilidade (CASARIL, 2005). 

Em 2001, no Seminário sobre SAN, destacou-se três movimentos ocorridos em torno 

do termo. O primeiro movimento diz respeito à abrangência do conceito de Segurança 

Alimentar que começou com um enfoque na oferta de alimentos e chegou a incorporar, 

                                                                 
5 Thomas Robert Malthus (1766-1834), economista inglês que chama a atenção em Essay on the Principle of 
Population (1798), de que a população cresce, se não é controlada, numa progressão geométrica, enquanto os 
meios de subsistência (alimentos) crescem em progressão aritmética (SILVA FILHO, 2005) 
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atualmente, a questão de acesso e aspecto nutricional.  O segundo movimento reflete o 

redirecionamento nacional e global da Segurança Alimentar para a perspectiva de acesso 

domiciliar e individual, estimulando ações concretas no ambiente rural e urbano. O terceiro 

movimento refere-se a uma percepção subjetiva do conceito, ou seja, de uma formulação 

apoiada em questões bastante objetivas, como a produção e a demanda de alimentos, o nível 

da renda e a quantidade consumida, passa-se a considerar o hábito alimentar, a cultura local, o 

gosto e as preferências individuais. 

De acordo com Sandra Chaves (SEMINÁRIO, 2001), a abrangência do termo 

representa um formidável avanço na discussão da Segurança Alimentar, porque não se está 

falando apenas de garantir o acesso mínimo para a sobrevivência, mas da capacidade de o 

indivíduo poder escolher aquilo que vai alimentá- lo. 

O direito de se alimentar devidamente não é apenas do brasileiro, mas de todas as 

nações, respeitando as particularidades e características culturais de cada povo. Também em 

2001 foi realizada uma declaração em Roma, concluída em um plano de ação da Cúpula 

Mundial de Alimentação e da FAO (Food and Agriculture Organization), visando 

mecanismos para a sustentabilidade da Segurança Alimentar Mundial. 

O primeiro compromisso descrito no relatório é o de garantir um ambiente político, 

social e econômico favorável à criação das melhores condições possíveis para a erradicação 

da pobreza e uma paz durável, com base na plena e igua l participação de mulheres e homens. 

Dentre os objetivos citados para atingir o compromisso descrito, destaca-se a garantia das 

condições econômicas estáveis e implementação de estratégias de desenvolvimento que 

estimulem todo o potencial de iniciativas privadas, públicas, individuais e coletivas no sentido 

de promover o desenvolvimento econômico e social sustentável e eqüitativo que integrem, 

também, considerações demográficas e ambientais. 

O compromisso ampara-se no rápido crescimento demográfico e a pobreza rural que 

levou a uma migração excessiva para áreas urbanas, provocando impactos negativos, exigindo 

esforços extraordinários para que os países em desenvolvimento não fiquem cronicamente 

desnutridos no ano de 2010, além de sofrer os efeitos adicionais de uma escassez aguda de 

alimentos periodicamente. 
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Destaca-se, ainda, o objetivo de garantir um abastecimento seguro, físico e 

economicamente acessível e adequado de alimentos para satisfazer as necessidades 

energéticas e nutricionais da população. Uma maneira de monitorar a disponibilidade e 

adequabilidade nutricional de oferta de alimentos são os programas políticos, criados para um 

público alvo, como no caso do estudo, o Programa de Alimentação do Trabalhador. 

As variações de preços do mercado de alimentos para a produção de uma refeição são 

influenciadas por fatores que colocam em risco a segurança do alimento sob a ótica da sua 

adequação higiênico-sanitária, como por exemplo, a falta de controle na cadeia de produção e 

distribuição de alimentos. A adequação às normas da Vigilância por meio de profissionais 

qualificados e investimentos da própria empresa, com ética e respeito ao consumidor, 

contribuem para um alimento seguro. Ao mesmo tempo, estas mesmas variações de preços 

podem colocar em risco a Segurança Alimentar da população, quando o preço dos alimentos, 

por meio do mercado de commodities, atinge indiretamente a refeição ideal preconizada por 

órgãos de saúde. A alimentação nutricionalmente adequada também é influenciada por 

mudanças de hábito alimentar da população, variações de preços ocasionados por 

sazonalidade de alguns alimentos e instabilidades da economia. A figura 2.1 esquematiza a 

lógica descrita acima, que aborda dois conceitos diferentes, entretanto, interligados, da 

Segurança Alimentar. 
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Figura 2.1 - A Relação da Segurança Alimentar e do Alimento com a Variação de Preços. 
 

 

Variação de preços

Segurança do Alimento Segurança Alimentar

Riscos causados pelo 
controle higiênico-sanitário 
na demanda de alimentos

Riscos causados pela 
alteração da quantidade 
e/ou qualidade na oferta 

de alimentos

*Qualificação profissional   
*Respeito a normas da 

vigilância sanitária             
*Investimentos em controle 

higiênico-sanitário

*Mudanças no hábito 
alimentar da população  
*Aumentos de preços 

por sazonalidade            
*Instabilidades 
econômicas  

 

 

Fonte: Elaboração da autora 

 

 

Os riscos da segurança do alimento pertinentes à saúde humana podem ser causados 

por: 

1) Microorganismos patogênicos (bactérias, viroses, parasitas, fungos, e suas 

toxinas). 

2) Resíduos de pesticidas, aditivos alimentares e hormônios de crescimento. 

3) Toxinas do meio ambiente tais como metais pesados (mercúrio). 

4) Poluentes orgânicos persistentes. 

5) Agentes não convencionais como o associado ao “mal da vaca louca” no gado. 

6) Distúrbios de zoonose que podem ser transmitidos por meio de alimentos de 

animais para humanos (tuberculose). 

7) Alimentos produzidos ou processados com práticas que envolvem riscos, tais 

como irradiação. 
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Alguns controles higiênico-sanitários são essenciais para evitar riscos de 

contaminação, dentre eles, pode-se citar o Hazard Analysis and Critical Control Point System  

(HACCP), que auxilia na identificação, monitoramento e controle dos perigos em pontos 

críticos do processo de produção e processamento de alimentos. 

 

A figura representa também, a segurança do alimento influenciando diretamente a 

segurança alimentar, sem passar pela variação de preços. Este fato pode ser exemplificado 

com a ocorrência da BSE (Bovine Spongiform encephalopathy) ou “mal da vaca louca”. A 

figura 2.2 complementa a anterior e exemplifica a diminuição do consumo de carne bovina 

nos Estados Unidos durante as três crises ocorridas com o gado. 

 

 

Figura 2.2 - Consumo doméstico de carne nos Estados Unidos durante as três crises da BSE 
(1988,1996 e 2000) 
 

 
Fonte: USDA Production, Supllly and Distribution database, 1980-2001; baseline projections, 2002-

2011 (apud Buzby, 2006, p.58). 

 

Teixeira (1981, apud Spers, 2003) define a mínima Segurança Alimentar alcançada  

“quando os países em desenvolvimento chegam a uma produção de alimentos equivalente às 
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suas próprias necessidades” e complementa que, a segurança deve ser obtida por meio do 

aumento da renda familiar, conjuntamente com uma oferta adequada de alimentos por meio 

da produção interna ou aumento das importações. 

Neste contexto, destaca-se a preocupação com aspectos nutricionais dos países em 

desenvolvimento e, no caso do Brasil, o programa Fome Zero é um exemplo. Entretanto, o 

PAT também está inserido em moldes semelhantes, considerando a importância da mão-de-

obra para o crescimento do país.  

Os dados de pesquisas, nacionais e internacionais, a respeito da fome no Brasil, 

apontam para a existência de, aproximadamente 44 milhões de brasileiros que não têm 

assegurado os seus direitos básicos a alimentação, muito embora o Brasil seja um dos maiores 

produtores de grãos do mundo (CASARIL, 2005). 

Josué de Castro trouxe contribuições aos estudos alimentares em um de seus livros,  

Geopolítica da Fome, que procura compreender a lógica do funcionamento do sistema 

alimentar mundial e postula que os problemas alimentares derivam, em última análise, das 

relações de dominação herdadas do colonialismo (ABRAMOVAY, 1996). 

De acordo com Abramovay (1996), Josué de Castro conserva sua atualidade, pois a 

dependência alimentar das nações em desenvolvimento vem aumentando ano a ano, e os 

especialistas são praticamente unânimes em afirmar que existem sérios riscos de que as 

nações mais pobres do planeta não consigam obter as divisas necessárias para suas compras 

alimentares. 

Percebe-se que a fome hoje é resultante não só da pouca disponibilidade alimentar 

para os grupos de baixa renda, mas também da redução da qualidade dos alimentos, 

excessivamente industrializados. Isto se evidencia na anemia e na obesidade como grandes 

problemas de saúde pública, atingindo a todos os estratos sociais (BLEIL, 1998). 

Internacionalmente, discute-se os riscos de Segurança Alimentar que estão 

relacionados aos benefícios trazidos pelo comércio mundial , como a redução dos preços, 

aumento da variedade e melhora da qualidade dos alimentos. Entretanto, a globalização da 

cadeia alimentar gera novos riscos de contaminação, que podem levar ao aumento dos custos 

de produção e até fechamento de mercados, ameaçando a economia e exportação e 

importação dos países (BUZBY, 2003). 
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Os desafios de Segurança Alimentar são diferentes entre os tipos de commodities de 

alimentos por causa da natureza dos produtos. Em primeiro lugar, é importante avaliar o 

quanto o produto é perecível. Produtos de origem animal tais como as carnes, aves, frutos do 

mar, laticínios e ovos são os alimentos mais propensos a causas de doenças alimentares nos 

Estados Unidos (BUZBY, 2003), apesar de que a contaminação com outros tipos de alimentos 

tem aumentado. 

Em segundo lugar, o grau de risco à saúde humana que a contaminação do alimento 

causará. A natureza dos riscos determina como o risco é controlado e, conseqüentemente 

associa-se ao custo deste controle de risco. Em terceiro, também importa verificar se a 

segurança alimentar está relacionada à produtividade no setor da commodity, como por 

exemplo, aves e carnes são produtos cuja saúde do animal está relacionada ao do homem. E, 

por último, as diferenças nos desafios entre os setores de commodities também dependem da 

extensão da coordenação vertical e cooperação comum entre stakeholders no setor. (BUZBY, 

2003) 

As relações internacionais também foram discutidas na II Conferência Nacional de 

Segurança Alimentar e Nutricional, realizada em Olinda, em 2004. Entre o apoio a acordos 

internacionais para políticas, criação de fundos de combate à fome e outras propostas,  

registrou-se a busca da SAN com auto-suficiência em produtos importantes na dieta nacional, 

posicionando-se contra a ALCA, alegando que a mesma é nociva à soberania e Segurança 

Alimentar. 

Neste sentido, é importante ressaltar que, em relação ao incentivo à agricultura 

nacional, ao mesmo tempo em que é necessário melhorar a agricultura interna, não se pode 

descartar a participação em mercados internacionais, sendo que a globalização está em pauta 

há mais de uma década. Na Cúpula das Américas, realizada em 2005, registrou-se a 

preocupação dos chefes de estado com as condições de trabalho por meio do tema: “Criar 

Trabalho para Enfrentar a Pobreza e Fortalecer a Governabilidade Democrática”. Neste 

contexto, pode-se relacionar risco econômico e financeiro na busca da SAN em um nível 

global.  

A substituição do homem pela máquina barateou custos do ponto de vista produtivo no 

campo. Por um lado, este fato fortaleceu ainda mais a concepção de uma matriz geradora de 

insumos alimentícios, mas por outro lado aumentou o contingente de indivíduos com 
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necessidade de se alimentarem, tornando o alimento como um valor de troca como qualquer 

outro bem da economia (TARTAGLIA, 2001). 

De acordo com o apresentado no Seminário, em 2001, em relação ao conceito de 

Segurança Alimentar, a globalização pode ser entendida como a formação de centros 

decisórios extra e supranacionais, ou seja, os países centrais comandam o processo de decisão, 

de tal forma que as decisões relativas à produção e ao trabalho deixam de ser uma escolha 

autônoma e livre de uma nação. Afirma-se que a globalização afeta a SAN na dimensão da 

disponibilidade de alimentos com a distribuição desigual, embora as modernas tecnologias 

tenham garantido aumento na produtividade. Na dimensão do consumo e utilização, a SAN 

também pode afetar a globalização, pois certos alimentos passam a ter grande valorização 

pela população.  

Siliprandi (2004) também cita a idéia de hegemonia em países desenvolvidos ou do 

Terceiro Mundo, onde as políticas de desenvolvimento devem centrar-se na intensificação do 

comércio internacional, garantidas pelas regras da OMC (Organização Mundial do 

Comércio), pelas orientações do FMI (Fundo Monetário Internacional) e do Banco Mundial. 

Com a diminuição das barreiras ao comércio, verificou-se uma crescente desregulamentação 

das atividades econômicas nos âmbitos nacionais, com implicações sobre a segurança e 

autonomia alimentar de alguns povos. 

Neves, Chaddad e Lazzarini (2003) afirmam que a globalização limita o escopo de 

ação dos países para influenciar o curso de eventos nos mercados doméstico e internacional 

especialmente no agribusiness. A tendência é a redução da influência de políticas públicas 

sobre os preços de commodities agrícolas. Siliprandi (2004) complementa a colocação, 

dizendo que houve um desmantelamento dos modos locais de produção e consumo devido à 

necessidade de gerar produtos para exportação, além da diminuição das políticas destinadas a 

apoiar a agricultura familiar. Por outro lado, ressalta a crescente homogeneização da cultura 

alimentar. 

É pertinente, no entanto, destacar aqui a ocidentalização da alimentação mundial, que 

modificou o perfil das refeições em muitos países.  No caso da alimentação tradicional do 

brasileiro, percebe-se um distanciamento da dieta saudável, dando lugar a alimentos 

industrializados ao invés de frutas, verduras, legumes, além do prato básico constituído pelo 

arroz com feijão. Estes alimentos básicos podem ser chamados de bens de consumo inferior, 
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ou seja, são aqueles cuja quantidade demandada diminui quando a renda aumenta, sendo 

substituídos por alternativas de “melhor” qualidade. 

De maneira geral, Sampaio e Cardoso (2002) compararam o consumo alimentar 

mundial e constataram que os países da América Latina apresentam um consumo protéico e 

calórico mais baixo que os países da União Européia, chegando inclusive a ser inferior aos 

dados do conjunto de países do mundo. E ainda nota-se que produtos como arroz, milho, 

mandioca e feijão apresentam expressiva contribuição ao consumo de calorias da América 

Latina e pequena ou quase nenhuma contribuição na dieta calórica dos países do grupo 

denominado primeiro mundo, que consomem em nível bastante superior, produtos 

provenientes da pecuária (carne, leite, ovos e seus derivados). 

Bleil (1998) destaca que nas décadas de 1950 a 1980, no Ocidente, a carne foi um dos 

alimentos que mais cresceu em consumo, considerando as mais diferentes espécies. E 

complementa que, no imaginário coletivo das classes médias urbanas, a carne se aproxima do 

mundo moderno e, em contrapartida, o consumo de cereais diminuiu internacionalmente, 

vistos como remanescentes do mundo das vilas e aldeias. O declínio dos camponeses e depois 

dos trabalhadores explica o declínio de certos alimentos que se sustentam com as classes que 

os consomem. 

As transformações alimentares no mundo não refletem simplesmente um processo de 

“americanização” dos costumes. Mesmo que a América do Norte apresente certas 

particularidades culturais e culinárias altamente específicas e as propague por meio de seu 

comércio e de sua indústria, o mundo desenvolvido se americaniza menos do que se 

moderniza e se transforma mais do que se acultura (FISCHLER, 1993 apud BLEIL, 1998). 

Na década de 70 foi realizado o Estudo Nacional da Despesa Familiar (ENDEF). O 

primeiro inquérito no território nacional verificou que, guardadas algumas particularidades 

regionais, o hábito alimentar do brasileiro era muito semelhante de Norte ao Sul do país e que 

a qualidade da dieta não mudava nos diferentes níveis socioeconômicos, sendo que o 

problema residia na quantidade dos produtos consumidos (BLEIL, 1998). 

Juntamente com mais duas Pesquisas de Orçamento Familiar (POFs), chegou-se à 

conclusão de que ocorreram mudanças significativas na composição do cardápio brasileiro, 
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com tendências a redução do consumo de cereais e tubérculos, substituição de carboidratos 

por lipídeos e troca de proteínas vegetais por proteínas animais (BLEIL, 1998). 

Em 1996, o Instituto Nacional de Alimentação e Nutrição (INAN) realizou um Estudo 

Multicêntrico sobre Consumo de Alimentos comprovando que o tradicional prato de arroz e 

feijão não tem mais a mesma aceitação entre a população brasileira. Apesar de continuar 

como base da dieta nacional, seu consumo diminuiu em 30% nos últimos vinte anos e o novo 

cardápio nacional inclui: carne, frango, salsicha, maionese, mortadela, leite e ovos (BLEIL, 

1998). 

 

 

2.2 O Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT) 
 
 

Com o surgimento da divisão de trabalho, o homem passou a depender de um salário 

para comprar seu alimento e, com a maior parte da população vivendo no meio urbano, 

ocorreram mudanças de hábitos alimentares e uma maior diversificação dos gastos com 

alimentos de uma forma geral (TARTAGLIA, 2001). 

A migração campo-cidade dos últimos quarenta anos, em países como o Brasil, por 

exemplo, é bastante conhecida e tem raiz nas políticas de industrialização, no modelo agrícola 

poupador de mão-de-obra e concentrador de terra e renda, entre outros fatores. A existência 

dessa população urbana cada dia maior significa uma demanda também crescente de 

alimentos que, por sua vez, devem chegar aos domicílios e aos locais de consumo de forma 

totalmente diferente da que ocorria no meio rural ou nas pequenas cidades (SILIPRANDI, 

2004). 

Nessa visão social, também se destaca a importância da alimentação para o 

trabalhador. Com relação aos trabalhadores pobres e mal alimentados, vivendo sob um baixo 

nível de ingestão de alimentos em geral, justificava-se a inclusão de um programa com um 

consumo maior de calorias, que foi associado com uma alta produtividade (SILVA FILHO, 

2005). 

Diante do panorama político em que se encontra o país, com tantas mudanças de focos 

sociais com objetivos duvidosos, o Programa de Alimentação do Trabalhador – PAT - 
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completa 30 anos, atingindo 8.917.238 de brasileiros e contemplando 101.459 empresas 

beneficiárias (BRASIL, 2006). 

O PAT foi instituído pela Lei 6.321, de 14/04/1976, e regulamentado pelo Decreto n.5, 

de 14 de janeiro de 1991, com o objetivo geral de melhorar o estado nutricional do 

trabalhador, priorizando a população de baixa renda (até 5 salários mínimos), que hoje 

representa 75,2% dos beneficiados.  

O Programa apresenta como benefícios para o trabalhador: melhoria de suas condições 

nutricionais e de qualidade de vida; aumento de sua capacidade física; aumento de resistência 

à fadiga; aumento de resistência a doenças e redução de riscos de acidentes de trabalho. Todos 

os itens citados são amparados pelo fato de que, ao alimentar-se adequadamente, o 

trabalhador tem condições de melhorar a sua capacidade física e mental. 

Para as empresas, o PAT promove os seguintes benefícios: aumento de produtividade; 

maior integração entre trabalhador e empresa; redução do absenteísmo (atrasos e faltas); 

redução da rotatividade; isenção de encargos sociais sobre o valor da alimentação fornecida e 

incentivo fiscal (dedução de até 4% no imposto de renda devido). 

Além de empregadores e empregados, o Governo, ao promover o Programa, teria uma 

redução de despesas e investimentos na área de saúde; o crescimento na atividade econômica 

e bem-estar social.  

Mazzon (2001 apud Bandoni, 2006) complementa que, para o governo, o Programa 

tem um baixo custo (média de R$1,42 por mês por trabalhador beneficiado). Em 2000, a 

renúncia fiscal do governo foi equivalente a R$115 milhões, correspondendo a 0,92% do total 

das renúncias fiscais, porém, estima-se que os negócios gerados pelo PAT foram de R$7 a 8 

bilhões e propiciaram empregos para mais de 236 mil trabalhadores. 

O PAT insere-se no contexto da história da Política Nacional de Alimentação e 

Nutrição que, no Brasil, surgiu em 1930, quando a Nutrição passou a ser instituída como 

objeto de estudos sistemáticos. Apresentou-se como marca na implementação política apenas 

em 1940, com os primeiros inquéritos que forneceram indicadores de forte correlação entre 

renda (salários) e acesso à alimentação (FROZI e GALEAZZI, 2004). 
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De acordo com L’abbate (1988), o Serviço de Nutrição e Previdência Social (SAPS) 

foi instituído com vistas à melhoria das condições de saúde do trabalhador assalariado, com 

atuação centrada no binômio alimentação/educação, caracterizando-se, entre outras 

atividades, pela implantação de restaurantes populares, postos de venda de alimentos 

subsidiados e campanhas de educação alimentar dirigida aos trabalhadores. 

A criação do SAPS foi precedida de duas medidas governamentais tomadas no ano 

anterior: a obrigatoriedade da instalação de refeitórios em empresas com mais de quinhentos 

empregados e a criação do Serviço Central de Alimentação, com a direção de Josué de Castro 

e outros médicos nutrólogos (L’ABBATE, 1988). 

A política de alimentação e os restaurantes para trabalhadores na década de 40 

resultaram numa transformação dos hábitos. Os bandejões, inicialmente uma novidade, depois 

tornaram-se a forma mais comum de servir os alimentos nos restaurantes das empresas que 

atendiam seus funcionários (BLEIL , 1998). 

Em 1945, a Comissão Nacional de Alimentação (CNA) estabeleceu princípios 

fundamentais para a implementação de política pública de alimentação, elegendo a 

desnutrição o primeiro grande problema de saúde pública no Brasil. Entretanto, até sua 

extinção, em 1972, o único programa concretizado foi o de Merenda Escolar (L’ABBATE, 

1988). 

Em seguida, criou-se o Instituto Nacional de Alimentação e Nutrição (INAN)6, que 

incluía o PAT como um dos programas assistenciais. Entretanto, o destaque foi dado às 

parcelas da população consideradas mais vulneráveis biologicamente como: escolares, 

gestantes e nutrizes (FROZI e GALEAZZI, 2004). Mesmo assim, o período de 1970 em 

diante, pode ser considerado o primeiro modelo de uma política nacional, composta por 

programas de suplementação alimentar, amparo ao pequeno produtor rural, combate as 

carências específicas, alimentação do trabalhador e apoio à realização de pesquisas e 

capacitação de recursos humanos (SILVA FILHO, 2005). 

                                                                 

6 O PAT nasceu de uma política do INAN, mas foi efetivamente implementado pelo Ministério do Trabalho e 

Emprego, que reforçou o caráter de subsídio oferecido aos trabalhadores do mercado formal (L’ABBATE, 1988) 
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Em 1974, deu-se o início das pesquisas sobre o perfil de desnutrição no Brasil por 

meio do Estudo Nacional da Despesa Familiar (ENDEF) que descortinava os números da 

carência nutricional no Brasil. Segundo Souza (1999 apud Silva Filho, 2005), enquanto nos 

anos 70 prevalecia a desnutrição energético-protéica caracterizada por um déficit de calorias e 

proteínas, nos anos 90, esse quadro transformou-se em um excesso da ingestão de calorias 

acima do essencial, contribuindo para o crescimento da obesidade no país. 

Segundo Lavinas (2004) pode-se desenhar no Brasil ao longo destas últimas décadas 

uma “tipologia genuína” dos programas públicos em nutrição, dividida em três vertentes. Os 

Programas Regulatórios, que atuam sobre os preços fazendo surgir uma concorrência por 

melhores serviços por meio do barateamento dos alimentos e refe ições. Os Programas 

Compensatórios, que procuram diminuir os déficits nutricionais, seja por meio de distribuição 

de alimentos ou de renda subsidiada. A Cidadania Alimentar, que procura atualizar a 

população sobre os riscos de informações assimétricas conduzidas pela indústria de alimentos,  

noção de preços no varejo características nutricionais dos alimentos e hábitos de consumo e 

seus defeitos na saúde e bem-estar. 

De acordo com os manuais da FAO (2004), destacados no trabalho de Silva Filho 

(2005), como esforços para prevenir e controlar a desnutrição, têm-se: Segurança Alimentar e 

Nutricional nos domicílios; Sobrevivência infantil e desenvolvimento; Iniciativas de combate 

a deficiências de micronutrientes; Vigilância nutricional e intervenção, Combate à pobreza e 

Educação nutricional. 

O artigo 2º.  da lei no. 8.080 de 19 de setembro de 1990, coloca a saúde como direito 

fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu 

pleno exercício. O parágrafo 3º complementa que a saúde tem como fatores determinantes 

condicionantes, entre outros, a alimentação, a renda, a educação, o transporte, o lazer e o 

acesso aos bens e serviços essenciais; os níveis de saúde da população expressam a 

organização social e econômica do país. 

A portaria n.03 de 1º. de março de 2002, atualizou o objetivo do PAT, que foi 

ampliado para incorporar a promoção da saúde dos trabalhadores. A partir daí, surgiram 

novos estudos para avaliar o cardápio proposto. As exigências nutricionais mínimas para 

refeições principais (almoço, jantar e ceia) inicialmente eram de 1400 Kcal, admitindo-se um 

aumento ou redução de 200 Kcal, em casos de atividade intensa ou leve, respectivamente, 
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mediante justificativas técnicas da empresa. Para refeições menores, como desjejum e 

merenda, o mínimo era de 300 Kcal. Além do valor calórico, pede-se atingir um Ndpcal7 de 

6%, que expressa a contribuição energética de proteína totalmente utilizável em relação ao 

valor energético total da dieta. 

A ação de Educação Alimentar do PAT era realizada desde sua formação por meio de 

folhetos, cartazes, folhinhas etc. O quadro 2.1 exemplifica um boletim recebido pelos 

trabalhadores com o cardápio do dia, no qual observa-se a preocupação com a nutrição, além 

da análise qualitativa dos alimentos servidos. A portaria no. 66, de 25 de agosto de 2006, 

publicou recentemente, que os estabelecimentos vinculados ao PAT deverão promover 

educação nutricional, inclusive mediante a disponibilização, em local visível ao público, de 

sugestão de cardápio saudável aos trabalhadores (BRASIL, 2006c). 

 
 Quadro 2.1 – Exemplar de boletim do SAPS distribuído em restaurantes 

TRABALHADOR: LEVE PARA CASA ESTE BOLETIM

Picadinho Leite
Cenoura ensopada Pão
Arroz Manteiga
Feijão Laranja

Restaurante Central

ALMOÇO DO DIA

Trabalhador: os cardápios do SAPS, simples e variados, 
mostram que não é difícil nem complicado o modo de bem se 
alimentar. É necessário, em primeiro lugar, haver variedade de 
alimentos, para que não venha a faltar nenhum princípio 
nutritivo necessário à saúde: proteínas, gorduras, hidratos de 
carbono, minerais e vitaminas...

ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR
Rio, 1942       SAPS        no. 28

 

Fonte: Adaptado de L’ABBATE, 1988, p. 94. 

 

 

 

                                                                 
7 Ndpcal - (Net dietary protein calory) : é o percentual fornecido pela proteína líquida em relação ao valor 
calórico total do cardápio. 
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Gambardella (1990) verificou que a maior parte dos cardápios propostos pelas 

Unidades de Alimentação e Nutrição (UAN) cadastradas no Programa excediam o valor 

energético de 1400 Kcal, resultado diferente do encontrado por Jaime et al (2005), cuja 

análise baseou-se nas quantidades per capita do cardápio oferecido.  

Sávio et al (2005) escreve que o programa de educação alimentar do PAT visa 

estimular as empresas a adotarem um processo educativo permanente, resgatando da dieta 

brasileira mudanças desejáveis e aspectos positivos do atual padrão de consumo.  Neste 

contexto, encontrou também uma dieta rica em proteínas, mas deficiente em fibras, avaliando 

refeições oferecidas em restaurantes filiados ao PAT. Destaca-se no estudo, que foi avaliado 

durante o almoço, que 96,1% da amostra de restaurantes oferecia o sistema de atendimento 

por quilo, que é uma tendência observada em todo o país.  

Freire e Salgado (1998), que avaliaram os cardápios oferecidos a trabalhadores 

horistas em empresas do município de São Paulo, verificaram que as refeições atenderam ao 

PAT no que abrange o valor calórico e Ndpcal%. Entretanto, ressaltaram inadequações de 

equilíbrio nutricional pelo excesso de lipídeos e proteínas, causados pelo sistema de 

distribuição self-service. Um impacto nutricional negativo em trabalhadores de baixa renda, 

revelado por Veloso e Santana (2002), também sugere reavaliações do PAT , que limita-se à 

recomendações energético-protéicas. Os resultados do estudo evidenciaram que, no Brasil, 

trabalhadores de empresas cobertas pelo PAT ou outros programas similares aumentam de 

peso em taxas maiores do que os trabalhadores não-beneficiários desse Programa. 

A idéia de que o Programa pode contribuir para o desequilíbrio nutricional da 

população também é defendida por Bandoni (2006). Ao analisar o Índice de Qualidade da 

refeição servida em uma amostra de restaurantes cadastrados no Programa, o autor constatou 

que o pior desempenho entre os indicadores foi o relacionado a frutas e hortaliças. Além 

disso, ressalta a importância da revisão dos cardápios, principalmente em unidades menores 

cuja estrutura muitas vezes leva a pior qualidade das refeições oferecidas. 

 Conclui-se então, pelos estudos citados, que atualmente, o cardápio referenciado pelo 

PAT apresenta-se hipercalórico e os trabalhadores tendem a diminuir a quantidade de comida 

naturalmente, principalmente pela natureza da força de trabalho, que está mais leve com a 

automação das indústrias. A avaliação das proteínas pelo Ndpcal% apresenta-se adequada e 

até ultrapassa as recomendações quando verificamos que, por meio do sistema self-service, o 
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trabalhador substitui alguns alimentos por uma porção maior de carnes. É censo comum dos 

estudos citados que a quantidade de fibras não atinge as recomendações da Organização 

Mundial da Saúde (OMS), contrapondo-se ao excesso de gorduras, ou seja, faltam verduras, 

legumes e frutas com maior freqüência nos cardápios. 

 Relevando os estudos discutidos anteriormente e, por meio da análise da mudança do 

comportamento do consumidor no Brasil, a portaria no. 66 de 25 de agosto de 2006 publicou 

recentemente a mudança dos parâmetros nutricionais do Programa: 

 “as refeições principais deverão conter de seiscentas a oitocentas calorias e as refeições 

menores deverão conter de trezentas a quatrocentas calorias, admitindo-se um acréscimo de 

vinte por cento (quatrocentas calorias) em relação ao Valor Energético Total  - VET de duas 

mil calorias por dia” (BRASIL, 2006c). 

 Além do aumento do consumo com a industrialização crescente, as facilidades de 

transporte, o trabalho mecanizado e também sedentário fez com que, nas sociedades urbanas, 

os organismos gastassem cada vez menos energia, tornando as necessidades calóricas 

menores (BLEIL, 1998). 

 A revisão do PAT foi uma das atividades do Conselho de Segurança Alimentar 

(CONSEA), criado em 1993 e que decepcionou com ações e abordagens que não inovaram 

em relação às políticas de alimentação anteriores. Entretanto, em julho de 1994, juntamente 

com a Ação da Cidadania, o CONSEA convocou a I Conferência Nacional de Segurança 

Alimentar, que passou a incorporar no seu conceito o termo nutricional, entendendo a 

importância da SAN para o desenvolvimento social do Brasil (FROZI E GALEAZZI, 2004). 

 Bandoni (2006) afirma que, recentemente, houve uma consulta pública discutindo 

reformulações do PAT e há um grande debate de como ampliar o Programa, aumentando o 

número de trabalhadores beneficiados.  

 Evidencia-se, aos poucos, uma mudança no padrão de consumo de alimentos do 

trabalhador brasileiro. Cyrillo, Saes e Braga (1997), citam que o Plano Real teve impactos 

favoráveis sobre os padrões de consumo de alimentos, em grande parte, resultado do aumento 

do poder aquisitivo da população, derivado da estabilidade de preços. Apesar do trabalho ter 

concentrado a análise para a cidade de São Paulo, onde a condição alimentar é uma das 

melhores do país, é bastante provável que o impacto do plano tenha sido semelhante em 
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outras regiões, de acordo com os autores. Os dados sugeriram não apenas o aumento na 

demanda por alimentos, mas também a melhoria da qualidade do consumo alimentício, 

principalmente de alimentos de maior valor protéico e industrializados. 

 Corroborando os autores acima, Antonio Ermírio de Moraes (1995 apud Frozi e 

Galeazzi, 2004) comenta que os dados mostraram a ocorrência de uma verdadeira revolução 

alimentar no Brasil pós-real e conclui que uma moeda estável, acoplada a uma boa política 

agrícola, tem um impacto fantástico na melhoria de saúde da nossa população. Entretanto, os 

mesmo autores citam outros estudos que destacaram que tais alterações alimentares não 

deram conta de mudar beneficamente o estado nutricional e a saúde da população brasileira 

durante a estabilização da moeda. 

 Sem dúvida, o grande legado do Plano Real (1994) foi o acesso das camadas mais 

pobres da população aos alimentos menos acessíveis em outras épocas, como o frango, por 

exemplo. Mas isso ocorreu não por causa da maior oferta e sim por melhoria do padrão de 

renda e, apesar do consumo de uma variedade maior de alimentos, isso não significou dizer 

que houve uma melhora qualitativa da dieta (LAVINAS, 2000 apud SILVA FILHO, 2005; 

FROZI E GALEAZZI, 2004). 

Dentro do contexto do PAT e, diante das questões alimentares apresentadas, temos a 

agricultura com um papel relevante no processo de desenvolvimento econômico, sendo 

responsável pelo abastecimento das populações urbanas e da indústria, que crescem 

aceleradamente, buscando manter custos favoráveis e com níveis de qualidade elevados.  

 

2.3 O Mercado de Commodities 

 

De acordo com Raíces (2003), o agronegócio brasileiro é o mais importante setor 

econômico do país. Representa 27% do PIB nacional, gera 37% de empregos e é responsável 

por 42% das nossas exportações. O país é o maior produtor mundial de café, açúcar e de suco 

de laranja, incluindo a carne bovina e a soja como produtos de destaque na exportação. O 

Brasil tem 56 milhões de hectares cultivados e 220 milhões de hectares de pastagens, entre 
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naturais e cultivadas, dos quais pelo menos 30 milhões de hectares serão destinados à 

agricultura nos próximos anos, sem prejuízo ao meio ambiente. 

Neves (2003) cita em um trabalho seminal de 1957, no qual os autores John Davis e 

Ray Goldberg introduziram a idéia do agribusiness como o processo de transformação e 

adição de valor a commodities agrícolas, desde a indústria de insumos até os consumidores 

finais. Este assunto foi inserido nas discussões de empresários, gestores de políticas públicas e 

acadêmicos em  todo o mundo. 

 O que se convencionou chamar de agribusiness, de acordo com Nóbrega (1985), 

compreende indústrias de máquinas, fertilizantes e defensivos, processamento, 

armazenamento e todo o complexo de comercialização, incluindo as bolsas de mercadorias, as 

trading companies8 e as empresas de análise de informações e de consultoria sobre 

agricultura. 

No curso dessa transformação, a agricultura americana tornou-se campeã de 

produtividade, permitindo que o consumidor dos Estados Unidos despenda em alimentos a 

menor proporção de sua renda, em comparação com outras nações industrializadas (Nóbrega, 

1985). 

O SEBRAE (2006) define commodities como o termo utilizado em transações 

comerciais internacionais para designar um tipo de mercadoria em estado bruto ou com grau 

muito pequeno de industrialização. As principais commodities são produtos agrícolas, como o 

café, soja, açúcar ou minérios. 

 O mercado de commodities é antigo e apresenta algumas particularidades relevantes ao 

seu desenvolvimento e ao da economia dos países. Os sinais mais remotos da prática do 

mercado de derivativos9 remontam a 2000 a.C. Os negócios a futuro – entregas hoje com 

recebimento depois – já eram realizados entre árabes e indianos, cujas moedas de troca eram 

os próprios grãos comercializados (cacau, milho, cevada, amêndoas). Nos anos 500 a.C., 

gregos e romanos também negociavam negócios a termo, sofisticando os pagamentos em 

moeda de metal, com fixação de local e data de entrega. Vinho, trigo, carne salgada, couro e 

metais constituíam as commodities mais negociadas (RAÍCES, 2003. p. 136) 
                                                                 
8 Trading companies: empresas de comércio exterior, especializadas em importação e exportação de 
mercadorias. 
9 Derivativos são contratos que derivam de negócios existentes no mercado físico à vista. A intenção não é 
ampliar o lucro, mas sim buscar proteção contra grandes variações nos preços. 
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Na idade média, os mercadores ingleses criaram o uso de amostras-padrão para 

produtos (especialmente alimentos) oferecidos nas feiras, que eram locais permanentes de 

negociação de mercadorias (RAÍCES, 2003). Com a melhoria dos transportes e das 

comunicações e com o desenvolvimento da cidade moderna, as feiras regionais, que eram 

organizadas pelas primeiras associações comerciais, constituídas por mercadores, artífices e 

promotores, auxiliados por autoridades políticas, deram lugar a praças comerciais 

especializadas. Na Europa, os mercados eram chamados de bourse, boerse, beurs e, onde se 

falava espanhol, de bolsa. A origem seria de Van der Beurs, cujo estabelecimento na Bélgica, 

no século XVIII, havia se tornado o centro de reunião do comércio local (CBOT, 1985. p.08) 

Das praças públicas ao ar livre, os mercados transferiram-se para casas de chá ou 

hospedarias até as mudanças para instalações próprias e permanentes. Raíces (2003) relata 

que a primeira bolsa data de 1570, em Londres e era chamada Royal Exchange e 

posteriormente London Commodity Exchange. Ao mesmo tempo do desenvolvimento das 

bolsas e centros de troca na Inglaterra e Europa, mercados semelhantes eram estabelecidos no 

Japão e Estados Unidos. As negociações físicas, ou à vista, com arroz – o alimento básico 

mais consumido no Japão – datam do começo do século XVIII, e a contratação à prazo 10 de 

arroz, na Osaka Rice Exchange, o maior mercado do país, foi reconhecida legalmente em 

1730 (CBOT, 1985. p. 10) 

Os primeiros mercados de commodities estavam voltados basicamente para transações 

em dinheiro, com entrega imediata. Entretanto, as práticas de negociação à vista ou à prazo 

não eram adequadas para enfrentar mudanças súbitas na oferta, na procura e, 

conseqüentemente, no preço. Muitas vezes, as mercadorias eram jogadas fora por falta de 

compradores, quando a demanda à curto prazo não podia absorver o excesso de oferta. A 

situação também era agravada pela falta de armazenamento apropriado e dificuldades nos 

transportes. Estes e outros problemas com mercadorias estimularam o início dos contratos 

para entrega à prazo e, o desenvolvimento dos chamados contratos futuros se deu após a 

Guerra Civil, com registros datados desde a década de 1860, da Chicago Board of Trade 

(CBOT, 1985. p. 13). 

No Brasil, os passos para formação do mercado futuro não foram muito diferentes. No 

fim do século XIX o país já emergia como considerável exportador de produtos como café e 

                                                                 
10 Contratação à prazo é a operação em que comprador e vendedor concordam sobre o pagamento e a entrega de 
uma quantidade e de uma qualidade específicas de mercadorias em uma data futura estipulada. 
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algodão e os produtores e comerciantes se preocupavam cada vez mais com a fixação de 

preço para garantir suas margens. A Bolsa de Mercadorias de São Paulo (BMSP) foi criada 

por empresários paulistas em 26 de outubro de 1917, a fim de melhorar o sistema de 

comercialização e fixar preços. Foi a primeira bolsa do país a introduzir operações a termo 11, 

dando importante impulso para melhorar negociações de contratos agropecuários. Em julho 

de 1985 foi lançada a Bolsa Mercantil & de Futuros (BM&F), com os pregões começando a 

funcionar em 31 de janeiro de 1986. A nova bolsa acoplava à negociação das commodities 

agrícolas o mercado futuro e diversas modalidades de produtos financeiros, levando-a ao 

destaque e integração com a BMSP em maio de 1991. Passou a chamar Bolsa de Mercadorias 

& Futuros e consolidou-se como a principal bolsa de negociação de derivativos do Mercosul 

(RAÍCES, 2003, p. 138-139). 

Com a globalização em ritmo crescente, a BM&F em 2000, ingressou na Aliança 

Globex, formada pelas bolsas de Chicago, Paris, Cingapura, Madri e Montreal, com objetivo 

de servir de plataforma para estimular acordos bilaterais ou multilaterais e facilitar a 

participação de estrangeiros na bolsa brasileira. Em 22 de outubro de 2002, a BBM – Bolsa 

Brasileira de Mercadorias começou a operar formada pela associação de seis bolsas a BM&F: 

Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do Sul e Uberlândia (RAÍCES, 

2003, p. 139). 

Um contrato futuro é a obrigação, legalmente exigível, de entregar ou receber 

determinada quantidade de uma mercadoria, de qualidade preestabelecida, pelo preço ajustado 

no posto ou na roda de negociações de uma bolsa de commodities, no momento em que o 

contrato é executado. A descoberta de preços é a resultante das atuações de um grande 

número de empresas, produtores, compradores, investidores e especuladores que desejam hoje 

negociar um preço que deva estar vigente em um ponto ou mais pontos do futuro para a 

commodity ou instrumento financeiro de seu interesse (NOTÍCIAS AGRÍCOLAS, 2006). 

O risco financeiro da mudança de preços é inerente à produção, à distribuição e ao 

processamento da maior parte das commodities básicas e, para proteção desses riscos,  o 

Hedge iniciou-se com trigo, milho e aveia. Hedge é a compra ou venda temporária de 

contratos futuros, em substituição à commodity real (física), como proteção contra uma 

                                                                 
11 Mercado a termo é acertar hoje o preço a ser pago por um produto que será entregue apenas no futuro. Cada 
parte assume o risco de perda ou ganho, caso o preço suba ou desça. O produtor pode fazer a venda a termo a 
qualquer momento e há a opção de receber antecipadamente ou posteriormente, incluindo uma estimativa da 
variação da taxa de juros do período. 
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possível alteração de preços. Hoje, o Hedge é considerado pela maioria das empresas do 

agribusiness parte indispensável de seus esforços gerais para controlar custos e proteger 

margens de lucro. 

A razão de o mercado futuro estar se consolidando no Brasil tem várias causas, entre 

elas: o resultado da iniciativa da criação a instituição BM&F (Bolsa de Mercados e Futuros); a 

expressividade econômica do País como importante produtor e consumidor de commodities, 

pois em várias mercadorias em que existem contratos negociados na BM&F, tais como café, 

boi, açúcar e soja, o Brasil está entre o primeiro ou o segundo maior produtor e exportador do 

mundo; a história financeira brasileira nas últimas décadas que alertou sobre a importância da 

inflação, taxa de juro, endividamento externo, mercado de ações e câmbio para a boa gestão 

macroeconômica (NOTÍCIAS AGRÍCOLAS, 2006). 

O mercado futuro desempenha várias funções para as empresas e os negócios, tais 

como facilitar a administração de riscos, que acarreta vantagens financeiras na hora de obter 

empréstimos, além de ajudar as empresas a planejar estrategicamente suas atividades. Embora 

o objeto desses contratos sejam commodities e instrumentos financeiros, na prática, menos de 

3% dos contratos são liquidados com a entrega física dos bens e serviços. 

A disponibilidade de informação para a tomada de decisão é auxiliada pelos hedgers e 

especuladores, que formam os preços dos contratos futuros no mercado. O hedger procura o 

mercado futuro como extensão de suas atividades no processo de produção e por seu interesse 

no mercado à vista da commodity ou do instrumento financeiro. Já o especulador visa lucros, 

traz capitais de fora da cadeia produtiva desse mercado e, em conseqüência, dá liquidez ao 

mesmo (NOTÍCIAS AGRÍCOLAS, 2006). 

Um estudo sobre o efeito dos preços de commodities agrícolas no custo de alimentos 

processados cita que as adaptações no padrão da demanda de alimentos são mais importantes 

que as alterações no clima econômico e complementa com o fato de que grande proporção de 

adultos trabalhando causam um aumento na demanda por alimentos que requer menos tempo 

de preparação. Os resultados sugerem que a demanda por materiais agrícolas tem sido afetada 

por várias características tecnológicas e de mercado, da indústria de alimentos processados. 

Desta forma, o aumento do capital para produção de alimentos diferenciados gera mudanças 

nos preços das commodities agrícolas, causando impactos para os produtores e consumidores 

finais (PAUL E MACDONALD, 2000). 
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 De acordo com Nóbrega (1985), o Teorema da Teia de Aranha (cobweb theorem), 

pode explicar as flutuações de oferta de alguns produtos, por meio da resposta do produtor 

com uma produção menor em determinado ano devido a um preço baixo e, em conseqüência, 

o aumento de produção estimulado pela elevação do preço no ano seguinte e assim por diante. 

Nessa hipótese, as flutuações de preços e de quantidades terminariam por afetar 

negativamente o suprimento de alimentos às áreas urbanas, que precisa contar com uma oferta 

estável e confiável de produtos agrícolas. 

 Neves, Chaddad e Lazzarini (2003) citam algumas mudanças que trouxeram impactos 

nos sistemas agroalimentares de todos os produtos, num processo de “amadurecimento” sendo 

que, uma das principais transformações foi o consumo fora do domicílio. Além disso, dois 

fatores vêm condicionando um cenário de mudanças no setor agrícola: a abertura comercial e 

a estabilização da economia. 

 O setor produtivo agrícola deve, cada vez mais, adequar-se às condições de produção 

impostas pelas grandes corporações, sejam as indústrias de insumos ou as processadoras de 

alimentos que operam em condições de oligopólios, exigindo padrões de produtividade, 

uniformização das características do produto e tecnologias de produção que atendam a um 

determinado mercado, dentro dos parâmetros de competitividade – aumentando a escala, 

especializando-se em determinados cultivos, diminuindo os custos de produção, garantindo 

ofertas constantes e homogêneas (SILIPRANDI, 2004). 

 A partir da análise do setor agrícola, com breve citação da conseqüente importância da 

indústria de alimentos, pode-se destacar a importância das empresas de serviços de 

alimentação (refeições industriais) que têm crescido sensivelmente, atendendo especialmente 

empresas que fornecem refeições, subsidiadas ou não, a seus empregados. Estima-se que mais 

de 6 milhões de refeições são servidas por dia nesse segmento no Brasil, respondendo a mais 

de 15% do total de refeições do segmento fora do lar (NEVES, CHADDAD E LAZZARINI, 

2003, p. 26) 

 Com o aumento da população das cidades, a distância entre o local de moradia e o do 

trabalho e a rigidez de nos horários de refeição, passa a ser cada vez mais difícil para as 

pessoas se deslocar, favorecendo o consumo de alimentos fora dos domicílios (BLEIL, 1998; 

SILIPRANDI, 2004). 
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 Na bibliografia, o setor de serviços de alimentação pode ser agrupado em dois grandes 

tipos de formatos ou conceitos, sendo o primeiro composto por restaurantes, incluindo as 

redes de fast-food, os restaurantes tradicionais, hotéis, cafés, bares, serviços de entrega e, no 

Brasil, incluem-se os restaurantes mais populares, como “por quilo” e de “pratos feitos”. 

 O segundo grande segmento é composto pelas empresas de catering12, que fornecem 

refeições para empresas, escolas, universidades, instituições sociais, prisões, hospitais, ou 

seja, refeições coletivas. A grande diferença do catering é que as refeições são servidas no 

local de trabalho, ou seja, o consumidor recebe o alimento. A figura 2.3 ilustra com dados 

mundiais dos valores de cada setor em termos de vendas anuais, o fluxo de produtos e 

serviços nos sistemas agroalimentares (SAGs). 

 

Figura 2.3 - Os Serviços de Alimentação nos Canais de Distribuição de Alimentos no Mundo 
e seus Valores (1997) 

 

 

Fonte: Adaptado de Neves, Chaddad e Lazzarini 2003. p. 110. 

 

A dinâmica dos serviços de alimentação segue as tendências dos outros segmentos do 

SAG, ocorrendo grande consolidação, entrada em novos mercados e estratégias de 

internacionalização, principalmente pelas empresas de catering e fast-food. Com os números 

citados, pode-se perceber a importância dos serviços de alimentação como canal de 

distribuição e estímulo de vendas de produtos das indústrias de alimentos e bebidas e, 

                                                                 
12 Caterer: fornecedor de mantimentos para um clube, hotel etc. ou serviço de buffet em festas (Michaelis) 
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Varejo
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Serviços de Alimentação
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Consumidor de 
Alimentos 

US$ 3,85 trilhões
Total de US$ 1,05 trilhão (27%)

Restaurantes: US$ 346 bi
Fast-Food: US$ 154 bi
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conseqüentemente, das agroindústrias de processamento primário, dos produtores rurais e das 

empresas de insumos (NEVES, CHADDAD E LAZZARINI, 2003). 

 Com relação ao PAT, no início, a maior parte das empresas cadastradas era de grande 

porte e, a partir da década de 80 cresceu o número de empresas de menor porte no Programa, 

que coincidiu com a implantação do sistema de Vale Alimentação e Refeição em 1982. 

Atualmente, de acordo com o MTE, o Estado de São Paulo concentra a maior parte das 

empresas beneficiárias: 37,23% (BANDONI, 2006). 

 

2.4 A relação entre os conceitos abordados no capítulo 
 
 

O consumo de alimentos pode ser analisado sob perspectivas diferentes. A econômica, 

com a relação entre oferta e demanda, o abastecimento, preços e renda; a perspectiva 

nutricional, com enfoque na composição dos alimentos, necessários para uma vida saudável; a 

perspectiva social, voltada para as discussões em torno das diferenças sociais de consumo e 

estilo de vida e a perspectiva cultural, que visa refletir o aspecto simbólico da alimentação 

(BENITES, LUCENA E TREDEZINI, 2005). 

Na figura 2.4 observa-se a importância das políticas nutricionais para o bem-estar da 

população tendo como fatores básicos de sustentabilidade o contexto sócio-cultural, 

econômico e político com recursos potenciais formados por pessoas, o meio ambiente e a 

tecnologia. O controle da gestão dos recursos, por meio da capacidade das instituições, geram 

fatores que culminam em resultados favoráveis ou não para uma nutrição adequada. Desta 

forma, dentro do contexto do trabalho apresentado, a importância do Estado na promoção de 

programas de alimentação e nutrição, destacando o acesso adequado e a variedade de 

alimentos torna-se fundamental para melhorar a assimilação dos nutrientes adequados à saúde 

da população. O PAT está inserido prioritariamente no ambiente político, o preço das 

commodities no ambiente econômico e, além disso, para  a densidade das discussões, 

acrescenta-se neste trabalho, referências ao meio sócio-cultural quando trata-se dos hábitos 

alimentares dos trabalhadores brasileiros e suas mudanças relativas ao destaque do 

capitalismo. 
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Figura 2.4 - Conceitos Básicos para Melhorias Nutricionais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado FAO, 2004 

 

É inegável a existência da forte correlação entre o estado nutricional e as condições 

socioeconômicas. Esta foi apontada nas considerações finais da Pesquisa Nacional de Saúde e 

Nutrição ocorrida no final da década de 1980. O Ministério da Saúde (Brasil, 1991) aponta 

que, apesar de desnecessário associar, por sua obviedade, os resultados encontrados à situação 

sócio-econômica em que vive grande parte da população brasileira é dramático verificarmos 

que, a cada pequena queda na renda disponível encontramos um ajuste imediato com a piora 

do desempenho biológico. 
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Ainda existem lacunas entre a promoção dos direitos e a execução do que é legalizado. 

Frozi e Galeazzi (2004), discutem o caráter assistencialista emergencial das políticas de 

alimentação e citam os caminhos do welfare state13, que passa pela garantia dos direitos 

fundamentais e básicos para que a população tenha qualidade de vida. Lamentam que o país 

ainda esteja distante deste movimento, pois as lutas nacionais pelos direitos humanos são 

pouco abrangentes em relação ao conjunto de pessoas desfavorecidas na população. 

Galeazzi (1998) identifica o surgimento do conceito de Segurança Alimentar no 

mundo como uma resposta às limitações na produção de alimentos resultantes de guerras ou 

boicotes políticos, que deu ênfase à produção do sistema agroalimentar, voltado para criação 

de estoques para suprimento em situações de emergência. A Segurança Alimentar passou 

então a ser entendida como uma questão de estoques estratégicos e de oferta segura e 

adequada centrando o enfoque no alimento ao invés do homem. Na década de 80, com a 

percepção que uma oferta suficiente de produção não garantia o acesso universal aos 

alimentos básicos, foram colocados em pauta os problemas de demanda e distribuição. 

Wilkinson (1989, apud Siliprandi 2004), mostra que o sistema agroalimentar é um ramo 

sui generis da estrutura industrial, devido a limitações impostas por seus dois componentes 

principais: a produção agrícola, que determina a oferta dos alimentos e matérias-primas para 

as indústrias e os padrões de consumo, dependentes do próprio corpo humano. 

Desde o início dos anos 60, a disponibilidade calórica mundial é mais que suficiente 

para alimentar, de maneira correta, todos os habitantes do globo, mas a redução da taxa de 

crescimento da oferta agrícola per capita suscita basicamente de duas reações intelectuais 

citadas por Abramovay (1996): os que enxergam uma tendência durável que levará, à curto 

prazo, ao desequilíbrio entre os recursos disponíveis e o crescimento populacional e conduzirá 

a graves crises de abastecimento e, aqueles  que julgam que as necessidades da demanda 

podem ser atendidas hoje e dentro daquilo que se pode projetar para o futuro.  

Esta última corrente citada, que contempla a maioria dos estudiosos e instituições 

internacionais, apresenta dois argumentos: 

                                                                 
13 Fenômeno do século XX, tendo como base a provisão de serviços sociais, que cobria as mais variadas formas 
de risco da vida individual e coletiva. Expandiu-se e consolidou-se institucionalmente no período pós-guerra, 
quando ganhou maiores dimensões nos países capitalistas desenvolvidos, cujos programas do Estado 
asseguravam o direito à aposentadoria, habitação, educação, saúde etc. 
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1) A redução na taxa de crescimento agrícola mundial é um reflexo  do declínio da 

própria fome no mundo e do fato que a população dos países capitalistas avançados, 

bem como a das camadas médias das nações em desenvolvimento, já atingiram um 

patamar de consumo de alimentos que não são influenciados por seus aumentos de 

renda, que se destinam ao consumo de bens não alimentares. 

2) O crescimento demográfico mundial está em declínio, desde o início dos anos 70, 

embora haja desigualdades flagrantes entre as diferentes regiões. Em 2025, quando 

a população mundial deverá ter atingido 8,5 bilhões de pessoas, o aumento anual de 

85 milhões de habitantes deve começar a cair. 

A evolução da relação entre indústria e agricultura tende a afrouxar a 

interdependência. Por um lado, a “industrialização” da agricultura tem promovido maior 

homogeneização da produção agrícola por meio de insumos agrícolas, mecanização, 

modificações nos processos biológicos, dentre outros. Por outro lado, a indústria da 

alimentação tem, sempre que possível, substituído os produtos agrícolas como fontes de 

matérias-primas, utilizando, cada vez mais, produtos intercambiáveis (SILIPRANDI, 2004). 

De acordo com a ABAG (1993), o preço dos alimentos no Brasil foi convertido numa 

variável de ajuste para o funcionamento direto e indireto das atividades urbano- industriais. À 

agricultura coube o papel de abastecer a população com alimentos a baixos preços, gerar 

excedentes de exportação e energia da biomassa e transferir recursos humanos para outros 

setores da economia.  

Com os planos econômicos, tem-se observado a reiteração de um mesmo 

comportamento: a capacidade de aumentar a demanda por parte dos assalariados. A tentativa 

por parte do trabalhador de recompor sua dieta mínima, principalmente na carne, faz-se 

acompanhar de um aumento do preço dos alimentos e de nova deterioração do poder 

aquisitivo dos salários (ABAG, 1993). 

Desta forma, após estreitar os laços entre a Segurança Alimentar e o setor agrícola, 

onde está inserido o mercado de commodities, é relevante que a mudança de hábitos 

alimentares na população brasileira esteja no contexto do PAT, que é um programa de Saúde 

Pública Nacional. 
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Rimal, Fletcher e Mcwatters (2001) concluíram, em um estudo das características 

sócio-econômicas na consideração dos componentes nutricionais da dieta, que os programas 

nutricionais com consumidores alvo são mais eficientes que programas genéricos para 

melhorar a saúde da nação.  

O recente estudo de Bandoni (2006) demonstrou que a qualidade das refeições do PAT 

não difere muito da alimentação consumida na região da cidade de São Paulo. Enquanto a 

média observada é de 60,42 pontos no Índice de Qualidade da Dieta (IQD) de adultos 

residentes na região metropolitana, o autor obteve 66,25 pontos de média para o mesmo IQD, 

ainda classificando a refeição como necessitando de melhorias. 

A partir dos dados do parágrafo anterior, percebe-se que a alimentação dos 

trabalhadores inseridos no PAT, na região metropolitana, está próxima aos dados da 

população mais generalizada. Entretanto, o PAT também engloba as empresas que, além de 

serviços de alimentação auto-gestão, oferecem refeições terceirizadas seja por meio de 

empresas de alimentação ou vale refeições que obrigam os trabalhadores a alimentar-se em 

restaurantes, que de qualquer maneira estão inseridos no termo “fora do domicílio”. 

A figura 2.5 demonstra por meio de uma ilustração, a união entre os conceitos 

abordados. Como o solo da casa temos os SAGs, cuja base é o mercado de commodities. A 

divisão em indústria de alimentos e agroindústria visa separar aqueles grupos de empresas que 

estão mais próximos dos consumidores finais, com produtos prontos para consumo. De 

acordo com Neves, Chaddad e Lazzarini (2003) esta fronteira não é bem definida, mas serve o 

propósito de agrupar conjuntos de indústrias dentro de um mesmo quadro, pois mudam as 

necessidades e exigências em cada setor. A distribuição dos produtos para o consumidor é 

feita por meio de pontos de venda como supermercados, por exemplo, para consumo dentro 

do lar ou a distribuição dos produtos aos restaurantes que servem as refeições ao consumidor 

fora do domicílio, englobando o PAT. Ambos servem de alicerce para a SAN, que pode ser 

afetada por fatores políticos (programas de alimentação), econômicos (planos monetários, 

inflação) ou sócio-culturais (diferenças de consumo entre as populações). 
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Figura 2.5 – Relação entre os objetos do estudo: SAN, PAT e Commodities. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração da autora 

 

Um estudo publicado em 1979 por BAAS; WAKEFIELD e KOLASA (apud Bleil, 

1998) chegou a conclusão que na sociedade moderna a alimentação apresenta no mínimo 

vinte usos diferentes e cabe destacá- los neste contexto, uma vez que o PAT é um programa 

com mais de 30 anos que demonstra claramente a importância da alimentação adequada do 

ponto de vista nutricional, além da psicologia que envolve o trabalhador durante o ato de 

alimentar-se durante o trabalho e pelo fato de apenas um dos itens estar ligado à nutrição: 

satisfazer a fome e nutrir o corpo; iniciar e manter relações pessoais e de negócios; 

demonstrar a natureza e a extensão das relações sociais; propiciar um foco para as atividades 

comunitárias; expressar amor e carinho; expressar individualidade; proclamar a distinção de 

um grupo; demonstrar pertencer a um grupo; reagir ao stress psicológico e emocional; 

significar status social; recompensas ou castigos; reforçar a autoestima e ganhar 
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reconhecimento; exercer poder político e econômico; prevenir, diagnosticar e tratar 

enfermidades físicas; prevenir, diagnosticar e tratar enfermidades mentais; simbolizar 

experiências emocionais; manifestar piedade ou devoção; representar segurança; expressar 

sentimentos morais e significar riqueza. 

Seja pelo lado emocional ou biológico, a alimentação faz parte da saúde das pessoas e 

as interferências no consumo de alimentos podem prejudicar indiretamente a economia do 

país e transparecer a organização política da nação.  
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CAPÍTULO 3 - ANÁLISE EMPÍRICA 
 

 

3.1 Metodologia da Pesquisa 
 

 

3.1.1 Formulação da Teoria 
 

 

Na base das variações das cotações está a teoria de oferta e demanda, a “lei” que 

determina que mudanças na quantidade produzida (por alteração no custo de produção, por 

exemplo) ou na demanda (alteração de preferência de consumo) causam impacto no volume 

de produção e no preço. Com esses movimentos, o preço de mercado é determinado pelo 

ponto de equilíbrio entre as forças de oferta e demanda visado pelos operadores (RAÍCES, 

2003) 

 

A Curva da Oferta informa-nos a quantidade de mercadoria que os produtores estão 

dispostos a vender a determinado preço, mantendo-se constantes quaisquer fatores que 

possam afetar a quantidade ofertada. Entretanto, a quantidade que os produtores desejam 

vender depende não apenas do preço que recebem, mas também de seus custos de produção, 

incluindo-se aí salários, taxa de juros e o custo das matérias-primas (PINDYCK, 2006).  

 

As empresas podem transformar os insumos em produtos de várias maneiras, usando 

várias combinações de mão-de-obra, matérias-primas e capital. A função de produção 

aplicada ao mercado agrícola indica que o produto máximo ou volume de produção baseia-se 

no manuseio dos insumos, concentrando-se no trabalho (L), no capital (K) e na tecnologia (T), 

de acordo com a equação 1, adaptada de Pindyck (2006, p. 161): 

 

QS =  f (L, K, T)   (1) 

onde, 

Qs é o volume de produção ou oferta de insumo 

K é a quantidade de máquinas em uso 

L é a quantidade de horas de trabalho, referindo-se a mão-de-obra 

T é a tecnologia empregada na produção. 
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A equação informa que a quantidade de produto, neste caso, os alimentos agrícolas, 

depende da quantidade de insumos – capital e trabalho. A função de produção descreve o que 

é tecnicamente viável quando a empresa opera eficientemente, aplicando-se determinada 

tecnologia. Pindyck (2006) ressalta que, à medida que a tecnologia se torna mais avançada e a 

função de produção se modifica, uma empresa pode passar a obter maior volume de produção 

por meio de determinado conjunto de insumos. 

 

A oferta depende do preço, assim como das variáveis que afetam os custos de 

produção.  A figura 3.1 apresenta a curva da oferta, denominada de S, mostrando a quantidade 

ofertada de um produto que muda conforme as alterações de preço desse produto. A curva da 

oferta é ascendente, ou seja, quanto mais altos os preços, maior a capacidade e desejo das 

empresas de produzir e vender. Se o custo de produção cai, as empresas podem produzir a 

mesma quantidade com um preço menor ou uma quantidade maior com o mesmo preço, 

deslocando-se a curva da oferta para a direita (PINDYCK, 2006). 

 

 

Figura 3.1 - A Curva da Oferta 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fonte: Adaptado de Pindyck, 2006. p. 18. 

 

 

A elasticidade da oferta é a mudança percentual na quantidade ofertada de uma 

mercadoria, em relação à mudança percentual em seu preço. Caso a mudança percentual no 

preço de uma mercadoria resulte em aumento relativamente maior em sua oferta, esta será 
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elástica. Contrariamente, se a quantidade de uma mercadoria ofertada à venda não cresce na 

mesma proporção do aumento de seu preço, sua oferta é inelástica (CBOT, 1985). 

 

Em geral, a oferta da maioria das commodities é considerada basicamente inelástica, 

devido ao intervalo de tempo exigido para que a produção possa responder às elevações de 

preços, exceto para ofertas estocadas. 

 

Um mercado é perfeitamente competitivo se todas as empresas partirem do 

pressuposto de que o preço de mercado independe de seu nível de produção. Assim, num 

mercado competitivo, cada empresa só tem de se preocupar com a quantidade de bens que 

deseja produzir. Seja qual for a quantidade produzida, ela só poderá vendê- la a um preço: o 

preço vigente no mercado (VARIAN, 2003). 

 

De acordo com Pindyck (2006), a variação de preços desencadeia um processo de 

contrabalança, pelo qual oferta e demanda chegam ao preço de equilíbrio, tornando possível a 

transação de produtos. As curvas deslocam-se quando um novo preço e uma nova quantidade 

se estabelecem após equilíbrio entre oferta e demanda e isso ocorre de tempos em tempos. A 

renda disponível dos consumidores aumenta quando a economia cresce ou ao contrário, 

durante uma recessão econômica. As mudanças em salários, custos de capital e preço de 

matérias-primas alteram a posição da curva da oferta, assim como a curva da demanda pode 

variar simplesmente por mudanças nos gostos ou preferências do consumidor. 

 

Apesar da relação com a demanda, mais do que com a oferta, insere-se no contexto a 

definição de complementares perfeitos, que são produtos consumidos sempre juntos e em 

proporções fixas e, de algum modo, complementam-se mutuamente. O importante é que o 

consumidor prefere consumi- los em proporções fixas, sem necessidade de que seja um por 

um, como por exemplo, duas colheres de açúcar em uma xícara de café (VARIAN, 2003, 

pág.43). 

 

A quantidade ofertada de alimentos no mercado está diretamente relacionada com o 

preço dos mesmos. A análise financeira das commodities relacionadas com o custo das 

refeições foi avaliada por meio da análise estatística descrita neste capítulo. 
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3.1.2 Obtenção dos dados 
 
 

O ICV (Índice de Custo de Vida) foi obtido por meio dos dados eletrônicos 

apresentados pelo DIEESE – Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Sócio-

Econômicos. Em julho de 1996, o DIEESE concluiu o relatório final de sua quarta Pesquisa 

de Orçamentos Familiares (POF), a primeira disponível no país desde o início do Plano Real. 

O levantamento, realizado entre dezembro de 1994 e novembro de 1995, junto a 1536 

domicílios da cidade de São Paulo, apurou uma nova estrutura do orçamento doméstico, as 

mudanças nos hábitos de consumo de bens e serviços e o tipo de despesas praticado pelas 

famílias paulistanas, além de registrar informações sobre renda, ocupação, educação e 

condições de moradia da população. Este levantamento foi realizado para atualizar o ICV, 

iniciado em 1958, sendo o índice que reflete de maneira mais fiel o padrão de gastos dos 

habitantes. 

De acordo com Benites, Lucena e Tredezini (2005), números índices são proporções 

estatísticas idealizadas para comparar as situações de um conjunto de variáveis em épocas ou 

localidades distintas. O índice de custo de vida destina-se a medir em quanto às variações de 

preços afetam as despesas de uma família. 

O Quadro 3.1 descreve resumidamente as informações mais relevantes apuradas na 4ª. 

Pesquisa de Orçamento Familiar: 
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Quadro 3.1. – Resumo da 4ª. Pesquisa – POF – DIEESE 
 
Período de abrangência Pesquisa mensal - dezembro de 1994 a novembro de 1995

Amostra e abrangência geográfica

1.536 domicílios do município de São Paulo. Amostra estratificada em três 
faixas de renda, correspondendo cada uma a cerca de um terço dos domicílios 
pesquisados. Famílias efetivamente utilizadas para o levantamento 
orçamentário: 1379

Instrumental de Coleta das Informações

Questionários para caracterização da família e do domicílio, renda e situação 
ocupacional, das despesas com moradia, serviços, manutenção do domicílio, 
bens duráveis e semi-duráveis, educação e cultura, saúde, veículo próprio, 
vestuário e calçados, transporte coletivo, lazer, serviços pessoais etc. 
Cadernetas para anotação dos gastos coletivos preenchidas pelas próprias 
famílias e cadernetas individuais para anotação diária das despesas pessoais 
fora do domicílio, ambas durante um mês.

Renda

Renda média familiar por tercil e total: 1o. Tercil R$ 377,40; 2o. Tercil 
R$934,17, 3o.Tercil R$2.782,90. Total R$ 1.365,48

Definição da estrutura orçamentária do 
índice

Estrutura definida para quatro níveis distintos de rendimentos familiares: 1o. 

Tercil, 2o. Tercil, 3o .Tercil, geral com todas as famílias.

Período de coleta e preços

O procedimento é o mesmo das pesquisas anteriores, mas com definições 
semanais dos endereços dos estabelecimentos comerciais, o que permite o 
cálculo quadrissemanal dos índices com os preços coletados mensalmente, do 
primeiro ao último dia de cada mês

Número de bens e serviços incluídos no 
índice

763 bens e serviços, representando mais de 90% das despesas das famílias, com 
aproximadamente 50 mil cotações mensais de preços

Abrangência geográfica do índice Município de São Paulo
Base da série do ICV Base: junho de 1996 = 100
Método de Cálculo Fórmula de Laspeyres  
Fonte : DIEESE, 2006 (b) 

 

 

As POFs são realizadas para medir as variações de preços indicando onde as famílias 

gastam sua renda. Esta pesquisa é complexa e com elevado custo financeiro. Por estas razões 

que os índices de custo de vida tem, em geral, periodicidade mensal e são índices do tipo 

Laspeyres, que usam a ponderação do ano base, que corresponde ao ano de realização da POF 

(BENITES, LUCENA E TREDEZINI, 2005). 

A fórmula de Laspeyres14 tem como hipótese básica a não substituição de bens. A 

cesta de consumo fixa obtida na POF mantém-se, portanto, inalterada, até que a nova pesquisa 

domiciliar seja realizada. Assim, se em determinada época, as pessoas tinham por costume 

tomar a maior parte de suas refeições no domicílio, mesmo que as circunstâncias se alterem, o 

índice continuará a dar a sua importância nestas refeições (DIEESE, 2006 c). 

                                                                 
14 Fórmula de Laspeyres : índice de preços calculado pela média ponderada dos preços por meio da escolha das 

quantidades do período base, de acordo com o cálculo:
bbbb

bbt

xpxp
xpxp

Lp
2211

2
1
211

+
+

=  (Varian, 2003. p. 140) 
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Entre a POF 82/83 e a POF 94/95, as famílias alteraram a composição de seus gastos e 

dois fatores são descritos para tal: as alterações nos hábitos de consumo e as mudanças nos 

preços relativos. Comprova-se então, que os moradores do município de São Paulo passaram 

a se alimentar, com mais freqüência, fora do domicílio. 

O presente estudo restringiu-se a coleta de dados do item “Alimentação fora do 

domicílio” e sub- itens: refeições principais, refeição por quilo, prato do dia, prato feito e 

comercial, no período de janeiro de 2004 a agosto de 2006 (Anexos 1 e 2). Um outro ponto de 

referência inicial também apresenta-se na Portaria n. 03 de 10 de março de 2002, que expõe a 

ampliação do objetivo do PAT, quando se incorporou a promoção da saúde dos trabalhadores 

como eixo central do programa, entretanto, alguns preços de alimentos não puderam ser 

obtidos antes de 2004. 

 

Segundo dados do DIEESE (2006), cada restaurante define o tipo da refeição servida, 

sendo que dos 40 restaurantes que servem de base para a pesquisa mensal, 11 classificam-se 

como refeição por quilo, 31 como prato do dia, 9 que servem prato feito e 25 como refeição 

comercial, podendo servir mais de um tipo de refeição dentro da mesma amostra. O 

questionário utilizado para coleta mensal de dados encontra-se no Anexo 3. 

 

Os alimentos de commodities foram selecionados por meio da composição de cardápio 

sugerida pelo PAT, conforme quadro 3.2, sendo escolhido o padrão para atividade 

moderada15.  

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                 
15 Descrição das Atividades: 
Leve: sentar, estar parado em pé. Ex: motorista, pintor, professor, vendedor, bancário, manobrista, eletricista, 
cozinheiro, telefonista, administrativo, supervisor, balconista etc. 
Moderada: caminhar em superfície plana carregando peso. Ex: carpinteiro, faxineira, auxiliar de serviços, 
auxiliar de cozinha. 
Intensa: caminhar, subir carregando peso. Ex: agricultor não-mecanizado, operários de construção civil, 
metalúrgicos, soldados em atividade, atletas. 



 49 

Quadro 2.2 - Composição do Cardápio para Trabalhadores com Atividade Moderada. 
 

Café da Manhã Almoço Jantar 

Pão – 1 1/2unidade 

Margarina – 2 colheres de 

chá 

Leite com café – 1 copo 

grande 

Açúcar – 2 colheres de chá 

Fruta – 1 unidade 

Arroz – 1 ½ espumadeira 

Feijão – 1 concha 

Carne, peixe, ave ou ovo – 1 

porção 

Vegetal A – 1 colher de 

servir 

Vegetal B – 1 colher de 

servir 

Vegetal C, ou macarrão, ou 

farinha – 1 colher de servir 

Doce – 1 unidade 

Arroz – 1 ½ espumadeira 

Feijão – 1 concha 

Carne, peixe, ave ou ovo – 1 

porção 

Vegetal A – 1 colher de 

servir 

Vegetal B – 1 colher de 

servir 

Vegetal C, ou macarrão, ou 

farinha – 1 colher de servir 

Fruta – 1 unidade 

Fonte: MTE, 1999 – Orientação para Educação Alimentar 

 

 

De acordo com a proposta de consumo do PAT, têm-se os seguintes alimentos de 

commodities como amostra do presente estudo: 

 

- Açúcar cristal: saca de 50 Kg 

- Arroz: saca de 50Kg, tipo 1  

- Boi Gordo: arroba (@) 

- Café arábica: saca de 60Kg 

- Feijão: saca de 60Kg 

- Frango congelado: Kg 

- Laranja: caixa de 40,8 kg, na árvore 

- Leite tipo C: Litro 

- Milho: saco de 60Kg 

- Soja: saco de 60Kg 

- Suíno (carcaça): Kg 

- Trigo: saca de 60Kg 
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Os preços dos alimentos foram obtidos pelo CEPEA – Centro de Estudos Avançados 

em Economia Aplicada, com exceção do arroz e do feijão, que foram obtidos por meio da 

Bolsa de Cereais de São Paulo. Os dados foram considerados em um intervalo de tempo que 

possibilitou a análise conjunta de todos os alimentos: janeiro de 2004 a agosto de 2006. 

 

 

3.1.3 Estatística descritiva 
 
 

As variáveis dependentes foram utilizadas em valores de índices de refeições de 

acordo com os dados obtidos: 

• ICV alimentação fora do domicílio 

• ICV refeição principal  

• ICV refeição por quilo  

• ICV prato do dia  

• ICV prato feito  

• ICV prato comercial  

 

As variáveis independentes foram calculadas para obter os índices a partir dos preços 

dos 12 alimentos, de acordo com o último dia de cotação de cada mês. 

  

 Por meio da análise das variáveis foram obtidas as medidas de posição central: média, 

mediana e desvio padrão. Adicionalmente à estas medidas, realiza-se o teste de Kolmogorov-

Smirnov que calcula o nível de significância para as diferenças em relação a uma distribuição 

normal (HAIR, 2005). 

 

 Os parâmetros dos testes descritos foram obtidos por meio do software estatístico 

Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) versão 14.0 e apenas para o teste de 

Breusch-Pagan-Godfrey utilizou-se o STATA versão 8.0. 
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3.1.4 Testes de Hipótese  
 
 

Os efeitos de colinearidade (força de associação) entre as variáveis são obtidos pelo 

coeficiente de Pearson, que mede o grau de associação linear entre duas variáveis contínuas. 

Diz-se que duas variáveis independentes exibem colinearidade completa se seu coeficiente de 

correlação (r) é 1, e falta de colinearidade se o coeficiente de correlação (r) é 0. A 

multicolinearidade ocorre quando qualquer variável independente é altamente correlacionada 

com um conjunto de outras variáveis independentes (HAIR, 2005, p. 133). 

 

O erro-padrão do coeficiente dá a estimativa do intervalo em que se encontra o 

verdadeiro coeficiente. Este indicador serve para testar a reta de regressão obtida e se existe 

alguma relação com significância estatística de X para explicar Y. Entretanto, a forma mais 

usual para verificar a relação entre duas variáveis é o p-value, em que 1-p informa o 

percentua l de confiança dessa significância. Assim, quanto menor o p-value, maior 

significância terá o coeficiente de regressão e maior a confiança que se pode depositar nele 

como instrumento de previsão. 

 

O coeficiente de correlação de Spearman (rs) é uma estatística baseada na correlação 

da ordem anterior. O coeficiente de Spearman varia entre -1 (correlação perfeita negativa) e 

+1 (correlação perfeita positiva), passando pelo valor 0 (ausência de correlação), da mesma 

forma que o coeficiente r de Pearson. A sua interpretação é semelhante a este último, 

lembrando, porém, que rs indica correlação entre ordens e não entre os valores efetivamente 

medidos (GUJARATI, 2000). 

 

O teste de Breusch-Pagan-Godfrey depende não somente do valor c (o número de 

observações centrais a serem omitidas), como também de identificar a variável X correta com 

a qual ordenar as observações. Também utilizado para analisar a existência de 

heterocedasticidade em uma regressão linear testa se: a variância estimada dos resíduos de 

uma regressão é dependente dos valores das variáveis independentes, sobre uma distribuição 

qui-quadrado. Se o valor de c2 calculado exceder o valor crítico em nível escolhido de 

significância, podemos rejeitar a hipótese de homocedasticidade; caso contrário, não se rejeita 

(GUJARATI, 2000). 
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O fator de inflação de variância (VIF: variance inflation factor) é um indicador do 

efeito que outras variáveis independentes têm sobre o erro padrão de um coeficiente de 

regressão. Este fator está diretamente relacionado ao valor de tolerância (VIF i = 1/TOLi). 

Valores VIF altos também indicam um alto grau de multicolinearidade entre as variáveis 

independentes (HAIR, 2005, p. 134). 

 

A Análise Univariada de Variância (ANOVA – univariate analysis of variance) é uma 

técnica estatística usada para determinar se as amostras de dois ou mais grupos surgem de 

populações com médias iguais, utilizando-se de uma única variável dependente métrica, 

enquanto a Análise Multivariada de Variância (MANOVA – multivariate analysis of variance 

and covariance) é utilizada para avaliar diferenças de grupo ao longo de múltiplas variáveis 

dependentes métricas simultaneamente. Se a estatística F for elevada (maior que o valor da 

tabela estatística F de Snedecor), então a equação é estatisticamente significativa em termos 

gerais (HAIR, 2005). Em regressão múltipla, o teste F é usado para determinar se há uma 

relação significante entre a variável dependente e o conjunto de todas as variáveis 

independentes, ou seja, a significância geral da equação de regressão (ANDERSON, 2005). 

 

As hipóteses para o teste F, no caso da regressão múltipla, estabelecem-se da seguinte 

forma: 

Ho: 0=β (ausência de efeito) 

H1: 0≠β (presença de efeito positivo ou negativo) 

 

O teste t é usado para determinar se cada variável independente individualmente é 

significante. A estatística t é a razão da diferença entre as médias de amostras e seu erro-

padrão. Esta estatística mostra a significância de cada variável independente na explicação da 

variável dependente. Se a estatística t for muito baixa, tais variáveis poderão ser retiradas do 

modelo sem que se reduza muito o coeficiente de determinação r2 ou se aumente em demasia 

o erro-padrão da regressão (HAIR, 2005). 

 

O Coeficiente de determinação (r2) é a medida da proporção da variância da variável 

dependente em torno de sua média que é explicada pelas variáveis independentes ou 

preditoras. O coeficiente pode variar entre 0 e 1, assumindo-se que quanto maior o valor de r2, 

maior o poder de explicação da equação de regressão e, portanto, melhor a previsão da 
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variável dependente. Quando multiplicado por 100, pode ser interpretado como a 

porcentagem de variação em y que pode ser explicada pela equação de regressão estimada 

(ANDERSON, 2005). 

 

 

 

3.1.5 Especificação do Modelo Econométrico 
 
 

A análise de regressão múltipla é uma técnica estatística que pode ser usada para 

analisar a relação entre uma única variável dependente (critério) e várias variáveis 

independentes (preditoras). O conjunto de variáveis independentes ponderadas forma a 

variável estatística de regressão, uma combinação linear das variáveis independentes que 

melhor prevê a variável dependente (HAIR, 2005, p. 136). 

 

Pode ser utilizada para: 

• Determinar se existe uma relação entre a variável dependente e a (s) 

independente (s); 

• Avaliar a intensidade da relação; 

• Determinar a estrutura ou a forma da relação (equação); 

• Predizer os valores das variáveis independentes. 

  

 

A equação 2 demonstra  as relações entre as variáveis em um modelo de equação de 

regressão linear múltipla. 

 

 

εββββ +++++= pp XXXY ...22110     (2) 

 

Onde, 

Y =  variável dependente 

Xi =  variáveis independentes 

0β = intercepto de y 
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iβ  = coeficiente angular (inclinação), da variável independente i 

 ε  = termo de erro (natureza probabilística) 

 

No presente estudo, o custo da comida fora do domicílio está representado pelos itens 

do ICV e as commodities de alimentos foram determinadas de acordo com o cardápio do 

PAT. A representação é dada pelo modelo da equação 3. 

 

 

εββ +∑+=
=

ii

n

i
XY

1
0     (3) 

 

em que, 

Y  é o valor percentual do ICV de “refeição por quilo”, prato do dia, prato feito e comercial ;  

0β é o coeficiente linear de interseção  de y  

ii

n

i
Xβ

1=
∑  é o vetor de variáveis relativas aos insumos da produção das refeições fora do 

domicílio, sendo Xi o preço mensal dessas variáveis no mercado de commodities 

ε  = termo de erro (natureza probabilística) 

 
 
 
3.2 Análise dos Resultados  

 

 

O cálculo do nível de significância para as diferenças em relação a uma distribuição 

normal foi obtido por meio do teste de Kolmogorov-Smirnov. A tabela 3.1 apresenta os 

números obtidos com o teste, assim como os valores de média, mediana e desvio-padrão.  
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Tabela 3.1 - Estatísticas descritivas para as variáveis em estudo (n=25). 

Variável Média Mediana 
Desvio 

padrão 
Mínimo Máximo 

Teste de 

normalidade, 

valor p1 

ICV quilo 0,538776 0,559900 0,981831 -1,698900 2,796600 0,340 
ICV alimentação fora  0,486072 0,399000 0,423119 -0,108400 1,482700 0,628 
ICV ref. principal 0,431604 0,213500 0,644357 -0,626500 2,059000 0,475 
ICV prato do dia 0,467228 0,491300 0,824961 -0,998800 2,662200 0,969 
ICV prato feito 0,002508 0,000000 2,000097 -5,405400 5,000000 0,006 
ICV comercial 0,294664 0,000000 0,724812 -0,593800 2,826800 0,186 
Índice açúcar 0,032752 0,021591 0,145499 -0,314268 0,390162 0,376 
Índice arroz -0,024097 -0,026668 0,078924 -0,176931 0,236389 0,392 
Índice café -0,009806 -0,031375 0,087065 -0,135077 0,224386 0,785 
Índice carne bovina 0,000383 -0,007401 0,036456 -0,051839 0,105729 0,784 
Índice frango -0,002004 -0,004744 0,097490 -0,168841 0,287800 0,920 
Índice feijão -0,030619 -0,061558 0,136659 -0,194156 0,362905 0,353 
Índice laranja -0,010165 -0,023311 0,143155 -0,329786 0,256527 0,973 
Índice leite 0,009170 0,011034 0,047061 -0,109204 0,088646 0,751 
Índice milho 0,000006 -0,023698 0,091651 -0,200066 0,264693 0,482 
Índice soja -0,013829 -0,001174 0,084455 -0,233802 0,116894 0,798 
Índice suíno -0,003372 -0,000186 0,132981 -0,357703 0,215609 0,318 
Índice trigo 0,004452 -0,002068 0,087667 -0,117642 0,286255 0,465 

1 Teste de normalidade de Kolmogorov-Smirnov. 

 

 

Os resultados indicam que os dados seguem uma distribuição normal, com aceitação 

da hipótese nula (p>0,05) para a maioria das variáveis, com exceção da variável ICV prato 

feito (p = 0,006), por conter menor variabilidade entre os seus dados, ou seja, houve pouca 

mudança de preço deste prato durante o período estudado. Entretanto, optou-se pela 

continuidade dos testes para relacionar esta variável com as variáveis independentes. 

 

A partir da análise de normalidade das variáveis, construiu-se a matriz de correlação 

dos índices de preços. Em uma primeira análise realizada apenas entre as variáveis 

dependentes, observou-se que não existe uma correlação estatisticamente significativa entre 

os quatro serviços estudados que compõem a refeição principal, portanto, de cada variável 

pode-se obter uma análise independente. A tabela 3.2 mostra a forte associação entre a 

variação do ICV alimentação fora do domicílio e refeições principais, que são as variáveis 
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generalizadas, com o ICV por quilo (p= 0,000) e ICV comercial (p=0,001). Desta forma, 

verifica-se que o ICV prato do dia e prato feito não apresentam interferência significativa na 

variação geral dos preços da alimentação fora do domicílio de acordo com os resultados a 

partir da amostra obtida pelo DIEESE. 

 

 

Tabela 3.2 – Matriz de correlação de Pearson (r) para as variáveis dependentes do 
estudo. 

 

r (valor p)  

ICV 

alimentação 

fora  do 

domicilio 

ICV 

refeição 

principal 

ICV    

quilo 

ICV  

prato do 

dia 

ICV  

prato feito 

ICV 

comercial 

ICV alimentação fora 

do domicilio 
1      

ICV  refeições 

principais 

0,943          

(0,000) 
1     

ICV quilo 
0,824         

(0,000) 

0,903 

(0,000) 
1    

ICV prato do dia 
0,168         

(0,422) 

0,109 

(0,605) 

-0,177 

(0,397) 
1   

ICV prato feito 
0,152          

(0,469) 

0,092 

(0,662) 

-0,181 

(0,386) 

0,122 

(0,563) 
1  

ICV comercial 
0,610         

(0,001) 

0,638 

(0,001) 

0,341 

(0,095) 

0,321 

(0,118) 

0,080 

(0,703) 
1 

 
 

Na matriz formada entre as variáveis independentes, demonstrada pela tabela 3.3, tem-

se a correlação entre as commodities para interpretações a respeito de alimentos 

possivelmente substitutos nas refeições servidas ou mudanças associadas entre as variáveis. 

De acordo com a tabela alguns alimentos apresentaram-se correlacionados, ou seja, quando 

uma destas variáveis muda, sabe-se que a outra está se alterando (HAIR, 2006). A associação 

entre a soja e o milho; as carnes suínas, bovinas e o frango; arroz e trigo são observadas na 

prática do mercado de commodities, assim como em grupos de alimentos nutricionalmente 

semelhantes.   

O coeficiente de correlação de Pearson é uma das formas de detectar relações 

colineares, ou seja, medir descritivamente a associação linear entre as variáveis. Uma regra 

empírica de uso comum é que um coeficiente de correlação entre duas variáveis explanatórias 
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superior a 0,8 e 0,9 em valor absoluto indica forte associação linear e uma relação de 

colinearidade potencialmente prejudicial. (HILL, GRIFFITHS e JUDGE, 2003). Observando 

a tabela 3.3, verifica-se que não há variáveis que estejam altamente correlacionadas. 

 
 
 
 
Tabela 3.3 – Matriz de correlação de Pearson (r) para as variáveis independentes do estudo. 
 

Variável 

r (valor p)  

A
çúcar  

A
rroz 

C
arne 

bovina 

C
afé 

Feijão 

Frango 

L
aranja 

L
eite 

M
ilho 

Soja 

Suíno 

T
rigo 

Açúcar 1           

Arroz 
-0,255 

(0,218) 
1          

Carne 

bovina 

-0,172 

(0,410) 

0,032 

(0,880) 
1         

Café 
0,051 

(0,807) 

0,273 

(0,186) 

-0,059 

(0,779) 
1        

Feijão 
0,100 

(0,633) 

-0,315 

(0,125) 

-0,257 

(0,214) 

0,094 

(0,654) 
1       

Frango 
-0,267 

(0,196) 

0,009 

(0,964) 

0,165 

(0,431) 

0,028 

(0,895) 

-0,474 

(0,017) 
1      

Laranja 
0,178 

(0,393) 

0,155 

(0,460) 

0,052 

(0,803) 

0,413 

(0,040) 

0,421 

(0,036) 

-0,408 

(0,043) 
1     

Leite 
-0,157 

(0,455) 

-0,108 

(0,609) 

0,181 

(0,386) 

-0,147 

(0,484) 

-0,101 

(0,632) 

0,067 

(0,751) 

-0,441 

(0,027) 
1    

Milho 
0,100 

(0,634) 

0,124 

(0,554) 

0,043 

(0,837) 

0,134 

(0,522) 

0,075 

(0,721) 

0,335 

(0,102) 

-0,090 

(0,670) 

0,072 

(0,731) 
1   

Soja 
0,463 

(0,020) 

-0,061 

(0,772) 

-0,183 

(0,381) 

-0,001 

(0,994) 

-0,068 

(0,746) 

-0,094 

(0,655) 

0,023 

(0,913) 

-0,131 

(0,532) 

0,419 

(0,037) 
1  

Suíno 
0,205 

(0,325) 

-0,192 

(0,359) 

0,456 

(0,022) 

-0,073 

(0,729) 

-0,035 

(0,868) 

0,459 

(0,021) 

0,035 

(0,868) 

0,018 

(0,931) 

0,361 

(0,077) 

0,106 

(0,613) 
1 

Trigo 
-0,011 

(0,959) 

0,590 

(0,002) 

-0,155 

(0,459) 

0,415 

(0,039) 

0,202 

(0,333) 

-0,045 

(0,830) 

0,329 

(0,108) 

-0,136 

(0,516) 

0,329 

(0,108) 

0,121 

(0,563) 

0,085 

(0,686) 

 

Na tabela 3.4 são apresentados os coeficientes de correlação entre as variáveis 

dependentes e independentes. Pode-se afirmar por meio de evidências estatísticas que há uma 

associação positiva entre ICV prato do dia e o preço do arroz (p=0,055) e do trigo (p=0,023), 

ICV prato feito e o preço do açúcar (p=0,080) e dos suínos (p=0,015) e ICV prato comercial 

e o preço do feijão (p=0,006). Além disso, observa-se uma associação negativa entre ICV 
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refeição por quilo e o preço da carne bovina (p=0,017) e dos suínos (p=0,003), o ICV prato 

do dia e o preço da soja (p=0,002), o ICV prato feito e o preço do arroz (p=0,039) e o ICV 

prato comercial e o preço do frango (p=0,075). 

 

Tabela 3.4 – Matriz de correlação para as variáveis dependentes e independentes do estudo. 
 

Variável 

r (valor p)  

ICV 

alimentação 

fora do 

domicilio 

ICV 

refeição 

principal 

ICV quilo 
ICV prato 

do dia 

ICV prato 

feito 

ICV 

comercial 

Açúcar 
0,108   

(0,607) 

0,094 

(0,656) 

-0,010 

(0,964) 

-0,262 

(0,206) 

0,357 

(0,080)** 

0,239  

(0,250) 

Arroz 
-0,128  

(0,543) 

-0,068 

(0,748) 

-0,007 

(0,974) 

0,388 

(0,055)** 

-0,416 

(0,039)* 

-0,125 

(0,552) 

Carne bovina 
-0,451  

(0,024)* 

-0,410 

(0,042)* 

-0,471 

(0,017)* 

0,097 

(0,645) 

0,207 

(0,320) 

-0,210 

(0,315) 

Café 
0,028   

(0,894) 

-0,059 

(0,779) 

-0,104 

(0,621) 

0,334 

(0,103) 

-0,112 

(0,595) 

0,018  

(0,930) 

Feijão 
0,210   

(0,314) 

0,137 

(0,515) 

-0,094 

(0,655) 

0,242 

(0,244) 

0,185 

(0,377) 

0,535 

(0,006)** 

Frango 
-0,203  

(0,330) 

-0,225 

(0,280) 

-0,162 

(0,440) 

0,057 

(0,786) 

0,030 

(0,885) 

-0,362 

(0,075)** 

Laranja 
-0,186  

(0,373) 

-0,207 

(0,321) 

-0,298 

(0,149) 

0,169 

(0,420) 

0,025 

(0,907) 

0,088  

(0,674) 

Leite 
0,203   

(0,331) 

0,120 

(0,569) 

0,080 

(0,705) 

0,145 

(0,488) 

0,203 

(0,330) 

-0,047 

(0,824) 

Milho 
-0,132  

(0,530) 

-0,086 

(0,683) 

-0,186 

(0,373) 

0,009 

(0,966) 

0,202 

(0,332) 

0,112  

(0,595) 

Soja 
-0,022  

(0,915) 

0,014 

(0,946) 

0,133 

(0,526) 

-0,588 

(0,002)* 

0,007 

(0,973) 

-0,061 

(0,772) 

Suíno 
-0,384  

(0,058)** 

-0,441 

(0,027)* 

-0,565 

(0,003)* 

0,033 

(0,876) 

0,481 

(0,015)* 

-0,186 

(0,373) 

Trigo 
0,093   

(0,660) 

0,099 

(0,639) 

0,011 

(0,957) 

0,452 

(0,023)* 

-0,122 

(0,563) 

0,174  

(0,405) 

*significância a 0,05         ** significância a 0,10 

 

A regressão linear foi utilizada para determinar a relação entre as variáveis 

componentes da refeição principal e os índices de preços dos alimentos de commodities. A 

estimação stepwise foi o método de seleção adotado que inicia selecionando o melhor preditor 
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da variável dependente para inclusão no modelo de regressão de acordo com o valor p do 

coeficiente de correlação de Pearson ordenados em forma crescente. Determinou-se o ponto 

de corte a um nível descritivo p<0,10, permanecendo no modelo múltiplo as variáveis com 

este valor como estatisticamente significantes. Outras variáveis podem compor o modelo 

como variáveis de ajuste (quando elas não são significativas por si só, mas modificam o valor 

do coeficiente de variável independente em pelo menos 10%). 

A associação de cada variável independente com as variáveis dependentes do estudo, 

para obtenção da regressão linear, estão representadas na tabela 3.5.  

 

Tabela 3.5 – Regressão Linear Univariada para cada um dos modelos estudados (ANOVA) 
 
 

Modelo 
Coeficiente beta 

(erro padrão) 
Teste t (valor p) R2 ajustado 

Alimentação fora do domicílio    

Carne bovina -5,237 (2,160) -2,425 (0,024) 0,169 

Suíno -1,223 (0,612) -1,997 (0,058) 0,111 

Refeição principal    

Suíno -2,135 (0,907) -2,354 (0,027) 0,159 

Carne bovina -7,243 (3,362) -2,155 (0,042) 0,132 

Refeição por quilo    

Suíno -4,173 (1,270) -3,285 (0,003) 0,290 

Carne bovina -12,692 (4,953) -2,563 (0,017) 0,188 

Prato do dia    

Soja -5,739 (1,648) -3,482 (0,002) 0,317 

Trigo 4,250 (1,751) 2,428 (0,023) 0,169 

Arroz 4,060 (2,008) 2,021 (0,055) 0,114 

Café 3,165 (1,862) 1,699 (0,103) 0,073 

Prato feito    

Suíno 7,234 (2,750) 2,631 (0,015) 0,198 

Arroz -10,543 (4,805) -2,194 (0,039) 0,137 

Açúcar 4,902 (2,678) 1,831 (0,080) 0,089 

Prato comercial    

Feijão 2,840 (0,934) 3,040 (0,006) 0,256 

Frango -2,694 (1,445) -1,864 (0,075) 0,094 
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Os resultados da Análise Univariada de Variância (ANOVA) revelam a correlação da 

carne suína (p= 0,003) e bovina (p= 0,017) com o ICV refeição por quilo, que reflete no ICV 

refeição principal e ICV alimentação fora do domicílio, de acordo com o demonstrado 

anteriormente na tabela 3.2. O ICV prato do dia apresentou correlação com o preço da soja 

(p= 0,002), do trigo (p=0,023) e do arroz (p= 0,055). Com relação ao ICV prato feito, a carne 

suína  (p=0,015) e o açúcar (p= 0,080) apresentaram correlação positiva, enquanto o arroz 

(p= 0,039) apresentou correlação negativa com a variação de preços deste prato. Finalmente, 

o feijão (p= 0,006) e o frango (p= 0,075) correlacionaram-se com o ICV prato comercial 

quando analisados individualmente. 

 

Apesar das correlações descritas a partir da tabela 3.5, o valor de r2 da maioria das 

variáveis revela que, o poder de explicação da variável dependente pelas suas respectivas 

variáveis independentes correlacionadas é baixo. A soja apresentou o maior valor de r2 

(31,7%) com relação ao ICV prato do dia. 

 

De acordo com Pontes (2005), em alguns casos, todos os p testes univariados falham 

para a obtenção da significância, mas o teste multivariado é significativo porque pequenos 

efeitos em algumas das variáveis combinadas tendem a indicar uma significância conjunta, o 

que torna o teste multivariado, em geral, mais poderoso que o conjunto de testes univariados.  

 

A tabela 3.6 apresenta os resultados da Análise Multivariada de Variância 

(MANOVA), cujos valores das variáveis foram obtidos por meio do método dos mínimos 

quadrados ordinários, pois são estimados de modo a minimizar a soma total dos quadrados 

dos resíduos, elevando-se todos os parâmetros à potência 1. 
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Tabela 3.6 – Regressão Linear Múltipla para cada um dos modelos estudados. 
 
 

Modelo 

Coeficiente beta 

bruto (erro 

padrão) 

Coeficiente 

beta ajustado 

(erro padrão) 

Teste t para o 

beta ajustado 

(valor p) 

R2 

ajustado 

Teste F 

(valor p) 

Alimentação fora do domicílio      

Constante  0,485 (0,077) 6,309 (0,000) 

Carne bovina -5,237 (2,160) -4,042 (2,418) -1,672 (0,109) 

Suíno -1,223 (0,612) -0,717 (0,663) -1,082 (0,291) 

0,175 
3,547 

(0,046) 

Refeição principal      

Constante  0,428 (0,117) 3,669 (0,001) 

Suíno -2,135 (0,907) -1,552 (1,006) -1,543 (0,137) 

Carne bovina -7,243 (3,362) -4,659 (3,670) -1,270 (0,217) 

0,181 
3,650 

(0,043) 

Refeição por quilo      

Constante  0,531 (0,162) 3,275 (0,003) 

Suíno -4,173 (1,270) -3,265 (1,397) -2,338 (0,029) 

Carne bovina1 -12,692 (4,953) -7,257 (5,094) -1,425 (0,168) 

0,320 
6,653 

(0,005) 

Prato do dia      

Constante  0,373 (0,109) 3,417 (0,003) 

Soja -5,739 (1,648) -6,299 (1,294) -4,870 (0,000) 

Trigo 4,250 (1,751) 4,454 (1,369) 3,253 (0,004) 

Café2 3,165 (1,862) 1,296 (1,369) 0,947 (0,354) 

0,638 
12,357 

(0,000) 

Prato feito      

Constante  -0,182 (0,357) -0,509 (0,616) 

Suíno 7,234 (2,750) 6,265 (2,654) 2,361 (0,028) 

Arroz -10,543 (4,805) -8,521 (4,471) -1,906 (0,070) 

0,280 
5,672 

(0,010) 

Prato comercial      

Constante  0,369 (0,131) 2,813 (0,010) 

Feijão 2,840 (0,934) 2,488 (1,073) 2,318 (0,030) 

Frango3 -2,694 (1,445) -1,039 (1,505) -0,691 (0,497) 

0,238 
4,755 

(0,019) 

1 Variável de ajuste para o modelo de refeição por quilo. 
2 Variável de ajuste para o modelo de refeição do dia. 
3 Variável de ajuste para o modelo de prato comercial. 

 

Os modelos obtidos pelas variáveis dependentes generalizadas, ICV alimentação fora 

do domicílio e refeição principal, não apresentaram significância (p < 0,10) e, portanto, não 

foi comprovada a correlação direta entre os preços da carne bovina e suína com estas 

variáveis.  
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A refeição por quilo e o preço da carne suína formaram uma correlação significativa 

(p= 0,029), ao contrário da carne bovina, que neste teste não alcançou significância, apenas 

contribuindo para o aumento do r2 (0,320), ou seja, o aumento do efeito da variável estatística 

na explicação do modelo. O mesmo ocorre na análise do prato do dia, onde o café, quando 

analisado em conjunto com as demais variáveis, não apresentou significância (p = 0,354) e a 

possibilidade de equação se dá apenas com as variáveis soja (p=0,000) e trigo (p = 0,004). 

Dentre as equações resultantes, as variáveis independentes soja e trigo representam o maior 

poder (63,8%) de explicação da variação do ICV prato feito, representado pelo r2. A equação 

obtida por meio do ICV prato comercial será representada apenas pelo feijão (p=0,030), 

descartando-se o preço do frango (p=0,497) na variação deste prato, tendo em vista também o 

baixo valor de r2 (0,238) para a análise. 

A tabela 3.7 apresenta os valores do coeficiente de Spearman das variáveis 

explicativas dos modelos de regressão e os resíduos correspondentes a cada modelo, sob a 

hipótese de que não existe correlação entre os resíduos e a variável independente. 

 

 Observa-se que, para os modelos de regressão da alimentação fora do domicílio, 

refeição principal, refeição por quilo e prato feito, as variáveis independentes não apresentam 

correlação com os resíduos. No modelo de regressão da refeição do dia, o índice de soja não 

apresentou correlação com os resíduos (p=0,901), entretanto, o índice de preço do trigo 

(p=0,030) e o índice de preço do café (p=0,012) apresentaram correlação com os resíduos. 

  

No modelo de regressão do prato comercial, o índice de preço do feijão não apresentou 

correlação com os resíduos (p=0,671) e o índice do preço do frango apresentou uma 

correlação negativa com os resíduos (p=0,002). 
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Tabela 3.7 Coeficiente de correlação de Spearman para os resíduos e as variáveis 

explanatórias nos modelos de regressão linear múltipla. 

Modelo Coeficiente de Spearman (rs) Valor p 

Alimentação fora de casa   

Carne bovina -0,275 0,184 

Carne suína -0,218 0,294 

Refeição principal   

Carne bovina -0,284 0,169 

Carne suína -0,262 0,205 

Refeição por quilo   

Carne bovina -0,273 0,187 

Carne suína -0,052 0,807 

Refeição do dia   

Soja 0,026 0,901 

Trigo -0,434 0,030 

Café -0,495 0,012 

Prato feito   

Carne suína 0,119 0,570 

Arroz -0,227 0,276 

Prato comercial   

Feijão 0,089 0,671 

Frango -0,579 0,002 

 

 

 

Os resultados do teste de Breusch-Pagan-Godfrey encontram-se na tabela 3.8. Para o 

modelo de regressão da alimentação fora do domicílio, refeição principal e prato comercial, 

as evidências estatísticas foram suficientes para rejeitar a hipótese nula, portanto existe 

heterocedasticidade. Nos modelos de regressão da refeição por quilo, prato do dia e prato 

feito não foram encontradas diferenças estatísticas significantes. 
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Tabela 3.8 Teste de heterocedasticidade Breusch-Pagan-Godfrey. 

 

  

 

 

 

 

 

                                                                                
¥ Graus de liberdade da qui-quadrado gl=2 
§ Graus de liberdade da qui-quadrado gl=3 
 

Tolerância é a quantia de variabilidade da variável independente selecionada, não 

explicada pelas outras variáveis independentes. Para as variáveis em estudo determinou-se um 

VIF inferior a 5, indicando a não existência de multicolinearidade entre as variáveis 

independentes, de acordo com a tabela 3.9.                                                                                                                                                                                     

 

Tabela 3.9 Fator de Inflação de Variância (VIF) das variáveis independentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modelo Teste qui-quadrado Valor p 

Alimentação fora do domicílio¥ 6,41 0,0405 

Refeição principal¥ 6,46 0,0395 

Refeição por quilo¥ 1,04 0,5941 

Prato do dia§ 1,62 0,6546 

Prato feito¥ 1,15 0,5627 

Prato comercial¥ 18,18 0,0001 

Modelo Tolerância  (VIF) 

Alimentação fora de casa    

Carne bovina 0,792 1,263 

Suíno 0,792 1,263 

Refeição principal   

Carne bovina 0,792 1,263 

Suíno 0,792 1,263 

Refeição por quilo   

Carne bovina 0,792 1,263 

Suíno 0,792 1,263 

Refeição do dia   

Soja 0,982 1,018 

Trigo 0,813 1,230 

Café 0,825 1,212 

Prato feito   

Suíno 0,963 1,038 

Arroz 0,963 1,038 

Prato comercial   

Feijão 0,775 1,290 

Frango 0,775 1,290 
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Finalmente, apesar da significância estatística para a carne suína (p=0,028) e o arroz 

(p=0,070) com relação ao ICV prato feito, os gráficos de dispersão 3.1 e 3.2 permitem um 

aprofundamento da análise para auxiliar na aceitação da equação de regressão. 

 
 
Gráfico 3.1 – Diagrama de Dispersão das variáveis ICV prato feito e carne suína. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

O diagrama de dispersão é um método utilizado para examinar relações bivariadas, 

sendo que o padrão de pontos representa a relação entre as variáveis (HAIR, 2005). No 

gráfico 3.1 verifica-se que os pontos estão dispersos e não há relação aparente entre as 

variáveis. Anteriormente, verificou-se a baixa variabilidade entre os preços mensais do prato 

feito e, mesmo assim, este prato manteve-se na análise para possíveis correlações com as 

variáveis independentes. O gráfico 3.2 demonstra a dispersão entre os dados do ICV prato 

feito e o preço do arroz.  
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        Gráfico 3.2 – Diagrama de Dispersão das variáveis ICV prato feito e arroz. 
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Ao analisar os valores obtidos nos testes estatísticos que se complementam com os 

diagramas, define-se que a equação obtida pela variável ICV prato feito não será considerada 

na discussão, pois não se pode afirmar a explicação das variáveis independentes na variação 

de preços do prato. Os gráficos obtidos pela correlação das demais variáveis resultantes da 

tabela 3.6 encontram-se no Anexo 4.  

 

Para observar o comportamento das variáveis independentes de cada modelo, também 

foi construído o gráfico de boxplot ou gráfico de caixas. Os valores outliers revelam as 

observações que estão a mais de 1,5 quartis do extremo da caixa.  
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Gráfico 3.3. Boxplot para as variáveis preditoras índice carne suína e arroz: prato feito. 
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O gráfico 3.3 demonstra que a maioria das variáveis independentes revela uma 

observação atípica, ou seja, não há significância estatística. 

 

Para cada um dos modelos de regressão linear múltipla foram construídos 2 gráficos 

para observar o comportamento dos resíduos. O gráfico normal de probabilidade dos resíduos 

indica se os mesmos seguem ou não uma distribuição normal, enquanto o segundo gráfico de 

dispersão dos valores preditos (ajustados pela regressão) e os valores residuais indicam se 

existe ou não heterocedasticidade (diferença de variâncias).  
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 Gráfico 3.4. Gráfico normal das probabilidades para os resíduos: refeição por quilo.                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acordo com o gráfico 3.4, a distribuição dos resíduos no modelo da variável 

refeição por quilo parece ter uma distribuição normal (ajuste a linha reta). No caso da 

dispersão (gráfico 3.5) não se observa alguma tendência de crescimento ou decrescimento nos 

valores preditos versus residuais.  

 

 

Gráfico 3.5. Diagrama de dispersão dos resíduos versus valores preditos: refeição por quilo. 
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No gráfico 3.6 não se observa tendência entre a distribuição dos resíduos, portanto, há 

uma distribuição normal também para o modelo relacionado a variável do índice prato do dia. 

 

 

             Gráfico 3.6. Gráfico normal das probabilidades para os resíduos: prato do dia. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Gráfico 3.7. Diagrama de dispersão dos resíduos versus valores preditos: prato do dia. 
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No gráfico 3.7 não se observa alguma tendência de crescimento ou decrescimento nos 

valores preditos versus residuais do modelo relacionado a variável prato do dia. Desta forma, 

optou-se por considerar no modelo da variável dependente prato do dia, a variável 

independente trigo, juntamente com o índice da soja, mesmo que a variável tenha apresentado 

correlação com os resíduos no teste de Spearman.  

 

Por último, os gráficos 3.8 e 3.9 representam o modelo do índice do prato comercial, 

que também revela uma distribuição normal, sem tendências entre os valores preditos e 

resíduos, além de heterocedasticidade. 

 

 

       Gráfico 3.8. Gráfico normal das probabilidades para os resíduos: prato comercial 
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Gráfico 3.9. Diagrama de dispersão dos resíduos versus valores preditos: prato comercial. 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
3.2.1 Discussão 

 

  

A partir das equações 4, 5 e 6 , cujos parâmetros foram obtidos pelo método de 

mínimos quadrados ordinais, discute-se a influência do preço das commodities de alimentos 

na variação do preço das refeições principais fora do domicílio: 

 

 

 YKg = 0,531 - 3,265 suíno       (4) 
                 (0,003)       (0,029) 

 
 
YPdia = 0,373 - 6,299 soja + 4,454 trigo     (5) 
                  (0,003)       (0,000)                    (0,004)  

 
 
YComl = 0,369 + 2,488 feijão      (6) 
                   (0,010)       (0,030) 
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 Na equação 4, tem-se uma relação negativa entre a variação do preço da carne suína  

(b = -3,265) e a variação do preço das refeições por quilo. Este tipo de refeição considera um 

preço fixo para o quilo, cujo valor a ser pago pelo comensal está relacionado à quantidade de 

comida que o mesmo colocou no prato. Desta forma, o preço considera todos os ítens que 

compõem a refeição, mesmo que a quantidade de pratos protéicos seja maior em relação à 

comida básica (arroz e feijão). 

 Se a cada percentual de aumento de preço da carne suína, há uma redução de 3,265% 

no índice de preços da comida por quilo, há indícios de que ocorre uma substituição desta 

carne, como componente protéico do cardápio, por outro de menor preço. Verificou-se, na 

matriz de correlação entre os alimentos estudados, que a carne suína está correlacionada 

positivamente com a carne bovina (p= 0,022) e a carne de frango (p= 0,021). 

 De acordo com a Associação Brasileira Industrial de Produção e Exportação de Carne 

Suína (ABIPECS) a produção nacional desta carne crescerá 4,5 % em 2006, atingindo 2,82 

milhões de toneladas (122 mil toneladas a mais do que 2005) e o aumento esperado de 5,0% 

na produtividade terá um peso maior na expansão da produção. Mesmo assim, o volume 

produzido ainda ficará abaixo da capacidade instalada, avaliada em 3,0 milhões de toneladas.  

Discute-se que, apesar do aumento de produção de suínos no Brasil, este alimento é 

facilmente substituído por outros tipos de pratos protéicos, principalmente em restaurantes por 

quilo, onde a variedade do cardápio é maior e habitualmente é oferecido mais de um alimento 

protéico ou prato principal para escolha do cliente.  

Com relação à equação 5, um aumento percentual no preço da soja, provocaria uma 

redução de 6,229% no preço do prato do dia. A soja atualmente é o produto de maior destaque 

no mercado agrícola nacional, sendo o Brasil o segundo maior produtor. O óleo de soja é o 

mais utilizado pela população mundial no preparo de alimentos e é conhecida a relação entre 

o aumento do preço da refeição quando se tem elevada quantidade de frituras compondo o 

cardápio. Neste caso, a interpretação mais plausível à redução de preço da refeição, seria a 

diminuição de frituras no cardápio já que a substituição do óleo de soja pelo de milho não foi 

validada, pois se demonstrou a correlação positiva (p= 0,037) entre ambos. 

A importância da soja para a economia mundial está ligada à produção de farelo, que 

junto com o óleo formam os principais subprodutos do processo de moagem. O óleo participa 
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com 30% da demanda mundial, enquanto o farelo, utilizado como componente protéico em 

formulações de rações, representa 69% do consumo mundial (BM&F, 2006). 

A superioridade competitiva da soja em relação aos demais vegetais oleaginosos e 

protéicos é explicada por sua facilidade de adaptação às diversas regiões. Entretanto, o milho 

é o mais importante insumo do setor de criação animal – principalmente na alimentação de 

aves e suínos -, sobressaindo-se na alimentação humana, sob a forma de seus derivados: fubá, 

farinha, óleo e amido (BM&F, 2006). 

De acordo com Stolf (1999), quando em um determinado ano ocorre uma redução da 

produção de soja, por exemplo, a alta de preços ocasionada pela diminuição da oferta 

normalmente reduz um pouco o consumo e há uma tendência a desviar essa parcela de 

consumo não atendido de óleo de soja para outro óleo vegetal. A razão básica é que, como 

eles servem para alimentação, são muito substituíveis entre si. Já entre os farelos, a 

substituição é mais complexa, em razão de condições técnicas do teor de proteína. 

O trigo é um dos alimentos introduzidos com o processo de industrialização e os 

produtos à base de farinha de trigo como pães e massas são amplamente consumidos pelos 

brasileiros, incluindo-se na variação dos cardápios diários. O prato do dia apresentou um 

aumento de 4,454% quando o preço do trigo varia em 1%, provando que as massas e pães 

estão presentes no cardápio do brasileiro, em substituição ao arroz com feijão. 

 O prato comercial também é bastante conhecido pelo brasileiro e em alguns locais esta 

refeição é confundida com o prato feito, cuja diferença pode estar na apresentação da refeição. 

Enquanto o comercial dispõe de um cardápio mais variado, o prato feito baseia-se na 

montagem de um prato porcionado com a variação apenas dos alimentos protéicos. O 

aumento de preço do prato comercial em 2,488% com relação à variação de preço do feijão 

deve-se provavelmente a representatividade deste alimento em termos de quantidade neste 

tipo de refeição. 

 Mesmo em países com poder aquisitivo inferior, os consumidores buscam aumentar a 

variedade e a qualidade dos alimentos que consomem, no entanto, a alteração no padrão 

alimentar é lenta em decorrência do consumo ser sensível ao preço (BENITES, LUCENA E 

TREDEZINI, 2005). Com o aumento gradativo do consumo de alimentos protéicos, os preços 

representativos destes alimentos no percentual do custo da refeição total em restaurantes pode 
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ter sido assimilado durante alguns anos, estando menos sensível às variações pouco 

perceptíveis do mercado de commodities em geral. 

 Buzby (2003) afirma que consumo e demanda não são a mesma coisa e para uma 

commodity, o consumo é a produção somada a importação, menos a exportação e a rede de 

mudanças no armazenamento. A demanda é um termo econômico que representa a quantidade 

retirada do mercado por um certo preço.  Por exemplo, após a crise da BSE no gado, o 

consumo de carne pode ter sido recuperado, enquanto a demanda não foi. Isto significa que os 

preços abaixaram para quantidades similares de consumo de carne bovina indicando um 

declínio na demanda. Alguns autores afirmam que após o longo período de baixa no market-

share da carne com a crise, os preços ainda não foram recuperados com relação ao consumo. 

 Lee (2002) concluiu que locais para comer e beber (restaurantes) são mais afetados por 

aumentos de preços dos processos industriais de alimentos do que aumentos de preços de 

produtos agrícolas. E complementou que as indústrias de carne e frango processados, além 

dos setores de laticínios, são mais afetadas pelo aumento de preço dos produtos agrícolas 

(crus), enquanto o aumento de preços de serviços torna-se mais relevante em restaurantes. 

 Em um estudo de Paul e Mac Donald (2000) afirma-se que a demanda por alimentos 

primários na indústria de processados e todos os outros custos de produção impactam devido 

a diversos fatores que incluem mudanças de preços e substitutos, mudança na demanda de 

mercado e inter-relações entre capital e inovações técnicas em materiais agrícolas. 

  

Corroborando os estudos citados, os preços das commodities agrícolas teriam pouca 

influência no custo da refeição final por já influenciarem em um nível intermediário, que seria 

a indústria de alimentos processados. 

 Respondendo as questões apresentadas nas hipóteses deste estudo, evidencia-se um 

relacionamento significativo entre os preços de alguns alimentos de commodities e as 

refeições fora do domicílio. Conseqüentemente, esta relação pode interferir no custo do 

cardápio  de acordo com o PAT, dependendo de como a refeição é servida ao trabalhador. 

Entretanto, a substituição de alimentos é facilmente adaptada em cardápios diários, com 

exceção dos alimentos à base de trigo que compõe o prato do dia e o feijão que torna-se 

essencial no prato comercial, de acordo com o padrão brasileiro.  
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 O fato de a soja interferir negativamente no preço do prato do dia, além da diminuição 

de frituras no cardápio em conseqüência de possíveis aumentos de preço do óleo, há uma 

explicação mais plausível ao mercado de commodities. De acordo com a BM&F (2006), o 

mercado doméstico de subprodutos da soja possui característica de relativa rigidez de preços, 

não aceitando de forma automática repasses de elevações de preço de matéria prima (soja). A 

análise dos dados permite afirmar que houve uma redução do preço da soja (40,2%) durante o 

período estudado, enquanto o ICV prato do dia não acompanhou esta queda. 

 A evolução de longo prazo do mercado brasileiro de soja pode ser explicada pela 

capacidade de trabalho dos produtores, pelos avanços da pesquisa agropecuária, pelos 

modernos instrumentos de comercialização e principalmente pelas apropriadas condições 

agronômicas. O preço da soja disparou durante o período da crise da BSE à espera de 

mudanças nos hábitos alimentares do rebanho e, além disso, a valorização com relação ao 

preço do milho contribuiu para o aumento da plantação da soja e conseqüente aumento de 

oferta. 

 Com relação à Segurança Alimentar e Nutricional, do ponto de vista quantitativo, o 

alimento mais representativo na refeição básica do trabalhador que apresentou variação foi o 

feijão, que pode contribuir para o aumento do prato comercial.  Do ponto de vista qualitativo, 

os produtos industrializados, em geral, poderiam agregar um maior valor ao custo das 

refeições, uma vez que alguns estudos demonstraram um aumento de preço significativo pelos 

processos industriais influenciando diretamente na alimentação final. Além disso, o valor 

nutricional desta refeição pode ser prejudicado pela substituição de alimentos básicos pelos 

industrializados, amparando-se em diversos estudos já citados anteriormente quando se 

avaliou o cardápio de algumas empresas inseridas no PAT. 

As empresas podem oferecer as refeições de diferentes maneiras e, em uma refeição 

servida por quilo ou prato feito, o trabalhador não teria alimentos importantes com possível 

alteração de quantidade e também não haveria necessidade de substituição por outros tipos de 

alimentos com valor nutricional semelhante. Uma vantagem da variação de preços do prato do 

dia com relação ao preço do óleo de soja seria a diminuição de frituras do cardápio, caso 

realmente não houvesse a substituição por óleo de milho.   

 Fioravanço (2003) cita a teoria econômica sugerindo que os principais determinantes 

das alterações no consumo de produtos alimentícios sejam as variações na renda real do 
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consumidor e nos preços que o alimento apresenta em relação a seus complementares ou 

substitutos.  Na maior parte dos países desenvolvidos, no entanto, preços e renda são variáveis 

que vêm perdendo importância como elementos explicativos. Entre as variáveis que ganharam 

importância como explicação para as mudanças na demanda de alimentos destacam-se os 

fatores sócio-culturais, as preferências e atitudes dos consumidores, a consciência das pessoas 

sobre a importância de uma dieta nutricionalmente equilibrada e saudável, o maior cuidado na 

conservação do meio ambiente e a influência dos meios de comunicação. 

 Para a Segurança Alimentar e Nutricional do trabalhador brasileiro, a educação 

alimentar por meio da ampliação do PAT é fundamental não apenas em empresas que servem 

refeições coletivas, mas em âmbito comercial, uma vez que os restaurantes atendem cada vez 

mais os trabalhadores de todos os níveis de renda. 

A complexidade do mercado de commodities de alimentos perante contratos futuros e 

hedge, como garantia de liquidez para os agricultores, tem pouca influência no preço final das 

refeições. Os resultados desta pesquisa somados a outros estudos citados sugerem que a 

industrialização dos alimentos é uma etapa que provavelmente exerceria maior variação nos 

preços estudados. Além disso, sabe-se que a mão-de-obra e alguns custos indiretos como 

água, energia e gás representam uma parcela importante do custo final das refeições, que 

poderia influenciar ainda mais do que o próprio alimento. 
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CAPÍTULO 4 – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Conclui-se, com o presente estudo, que os preços de algumas commodities de 

alimentos interferem no custo das refeições fora do domicílio e, conseqüentemente, na 

alimentação do trabalhador brasileiro.  

 Discute-se então, que o custo da alimentação possa apresentar mudanças mais 

sensíveis aos custos indiretos: mão-de-obra, tecnologia, tributações; do que ao preço do 

mercado agrícola. A complexidade das negociações do mercado de commodities pode levar a 

baixa sensibilidade nos preços finais das refeições em restaurantes.  

Diante do cenário exposto, há indícios de que a variação de preços dos alimentos no 

mercado de commodities teria pouca importância nas questões de Segurança Alimentar e 

Nutricional. Os alimentos que apresentaram variação negativa, como a carne suína e a soja, 

podem ser substituídos por outros alimentos protéicos e óleos vegetais. 

Apenas a variação do preço do feijão foi seguida pelo aumento do preço do prato 

comercial, sugerindo-se como alternativa uma mudança na maneira de oferecer a refeição ao 

trabalhador, já que no prato comercial o arroz e o fe ijão são normalmente porcionados. Os 

resultados sugerem que a refeição por quilo teria menos interferências nas questões de SAN, 

quando relacionada com  a variação de preço dos alimentos. 

Entretanto, ao analisar as mudanças de hábitos alimentares do brasileiro, é notável que 

os tipos de alimentos de commodities têm apresentado seu consumo diminuído, dando lugar 

aos alimentos industrializados. Desta forma, as refeições por quilo poderiam contribuir para 

uma refeição pouco balanceada devido à variedade de oferta de diferentes tipos de alimentos. 

Este assunto dá margem ao tema da fome oculta, cuja falta de nutrientes no organismo, que 

não é imediatamente perceptível, amplia os motivos para investimentos em educação 

nutricional populacional e atenção à programas de alimentação como o PAT. 

Este ponto de vista leva a refletir sobre a pouca interferência das commodities nas 

refeições como um fator negativo, além de uma abertura a uma possível interferência da 

agregação de valor com a transformação dos produtos, conseqüência do sistema agroalimentar 

e dos alimentos cada vez mais industrializados presentes na alimentação nacional. 
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  A discussão em torno da futura escassez de oferta de alimentos devido ao aumento da 

população mundial e às mudanças dos padrões alimentares com as sociedades urbanizadas, 

insere o risco da SAN no contexto político e econômico da nutrição. Mesmo concluindo que 

os preços agrícolas encontram-se na base do sistema, há outros custos envolvidos que podem 

afetar mais diretamente o preço da refeição. 

A segurança do alimento também não apresenta influências no custo da refeição final, 

uma vez que, mesmo com a crise da BSE, verificou-se que o preço da carne bovina não 

apresentou correlação com nenhum dos pratos avaliados. Este fato deve-se à oferta das 

commodities ser basicamente inelástica devido ao efeito tardio de resposta da produção à 

elevação de preços e o efeito da demanda que pode não refletir o consumo atual. 

É consenso que o gasto com alimentação é um ítem fundamental no orçamento das 

famílias, principalmente as de menor renda e, com isso, estudos sobre a demanda de alimentos 

e bem-estar do consumidor ganham importância no cenário nacional. Sugere-se para 

continuidade do estudo, a avaliação dos preços dos produtos industrializados relacionando-se 

com as commodities e ainda com o custo da refeição final. O tema é abrangente e dá abertura 

a outros estudos com precificação de refeições, análise de cardápios, programas nacionais e, 

principalmente avaliações de situações que poderão no futuro interfe rir na Segurança 

Alimentar e Nutricional da população, que engloba também a qualidade da refeição servida e, 

conseqüentemente a saúde da nação. 
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Anexo 1 - Valores de ICV - Índice de Custo de Vida

Data ICV quilo (%) ICV alifdom ICV ref princ. (%) ICV prato dia (%) ICV prato feito (%) ICV comercial (%)
jan/04 0,9605 1,07490 1,0951 1,9833 -1,5152 1,7403
fev/04 0,6703 0,29180 -0,0325 -0,6007 -2,7027 -0,5938
mar/04 1,9454 1,22850 1,5051 -0,5079 2,6316 1,1338
abr/04 -0,0592 -0,00110 -0,0334 0,0023 0,0000 0,0000
mai/04 -0,6584 0,26160 -0,0717 2,6622 0,0000 0,0000
jun/04 0,9875 0,47220 0,3852 -0,9988 0,0000 -0,2242
jul/04 0,7170 0,90650 1,0622 1,4306 5,0000 0,5882

ago/04 0,7119 0,71960 1,2323 1,8851 2,2222 1,8337
set/04 0,6478 0,44420 0,6133 -0,0578 0,0000 1,0277
out/04 1,9309 1,21720 1,5237 1,5783 0,0000 1,0173
nov/04 1,3955 1,02660 1,1280 -0,3290 0,9091 1,2592
dez/04 1,1147 0,56850 0,5908 -0,3645 0,0000 0,0000
jan/05 0,6159 0,76740 0,9202 2,8328 2,8891 0,1896
fev/05 -0,1102 0,58220 0,0070 0,6057 0,0000 0,0000
mar/05 0,5962 0,62530 0,6713 1,0625 0,0000 0,8570
abr/05 2,7966 1,43220 1,6579 0,6140 0,0000 0,0000
mai/05 0,0000 0,47560 0,2135 0,3513 0,0000 0,7169
jun/05 0,8973 0,71960 0,7719 0,8708 -1,7586 1,1566
jul/05 0,5360 0,27060 0,3204 0,1145 0,0000 0,0000

ago/05 0,0527 0,17850 0,1247 0,1212 0,0000 0,3314
set/05 -0,1698 -0,10840 -0,1932 0,0000 0,0000 -0,3934
out/05 0,5865 0,23700 0,1479 -0,4735 0,0000 -0,5530
nov/05 0,5831 0,54690 0,5161 1,9739 -2,0929 0,3972
dez/05 0,0348 0,41910 0,1358 -0,2182 2,1377 0,0000
jan/06 2,3354 1,48270 2,0590 1,1093 -1,4211 2,8268
fev/06 -1,6989 0,01650 -0,6265 1,0179 3,6741 0,0000
mar/06 0,5761 0,05640 -0,1642 -0,2534 -5,4054 -0,3997
abr/06 0,0000 0,39900 0,1404 0,7388 0,0000 0,2237
mai/06 2,2911 0,85840 1,3188 0,4913 0,0000 -0,2322
jun/06 0,5599 0,33830 0,5228 0,2079 0,0000 0,7235
jul/06 0,0000 0,27400 0,2666 0,6268 0,0000 0,8078

ago/06 0,0000 0,18840 0,0850 0,7322 0,0000 0,0000

Fonte: DIEESE (2006)
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Anexo 2 - Preço dos alimentos de commodities

Data Açúcar Arroz* Café Carne bovina Carne frango Feijão* Laranja Leite Milho* Soja Suínos Trigo
jan/04 17,7996 38,00 202,64 59,11 1,85000 86,00 11,29 0,42227 17,5000 45,77 2,91915 23,66
fev/04 18,1880 37,00 209,61 58,30 1,97125 71,00 10,43 0,41213 16,7000 46,15 3,01185 23,64
mar/04 26,8678 31,00 207,04 57,85 1,73571 79,00 9,42 0,42165 16,5000 51,26 3,26335 25,29
abr/04 24,3119 32,00 199,44 58,67 1,72750 84,00 8,95 0,44426 21,5000 53,53 3,23757 27,71
mai/04 23,1731 33,00 249,61 60,15 1,83375 82,00 8,68 0,47202 20,8000 42,37 3,38392 29,72
jun/04 26,7957 31,00 222,95 59,89 1,98571 68,00 7,86 0,51578 19,8000 44,20 3,80841 27,56
jul/04 29,3712 29,00 194,78 61,32 1,99000 56,00 6,97 0,55761 18,1445 37,41 3,80601 24,84

ago/04 29,4896 27,00 200,31 61,23 1,99167 Nominal 6,78 0,56843 18,9715 40,99 4,20021 22,51
set/04 27,2572 27,00 231,06 58,77 1,97143 Nominal 6,85 0,55409 18,6500 35,36 4,25312 21,79
out/04 28,3858 26,00 214,97 60,73 2,09000 84,60 7,91 0,54976 18,0111 34,47 4,19257 21,44
nov/04 31,9074 24,00 256,87 62,67 2,15200 Nominal 8,62 0,53766 17,3663 33,00 4,60044 21,00
dez/04 29,8966 24,00 287,57 60,57 2,24700 Nominal 9,00 0,53003 17,3600 32,76 4,56723 19,33
jan/05 28,6728 23,00 286,28 58,30 2,09727 84,00 9,13 0,52790 17,7546 31,61 3,90605 19,65
fev/05 29,1886 23,00 313,13 58,37 2,13769 84,00 9,78 0,53376 17,9027 31,92 3,90532 19,38
mar/05 37,4561 23,00 352,01 56,42 2,07917 84,00 12,64 0,54444 20,4218 35,49 3,89584 22,46
abr/05 27,3551 22,00 339,25 54,25 2,08083 84,00 11,66 0,57302 18,9358 31,91 3,18449 22,95
mai/05 25,4819 19,00 309,13 53,85 2,09167 86,00 9,36 0,59015 18,8152 32,14 3,01697 20,42
jun/05 27,5826 19,00 272,74 53,45 2,03364 86,00 8,79 0,59301 19,7004 30,91 3,34240 19,70
jul/05 29,9252 17,50 262,24 52,06 2,02000 85,00 8,97 0,56750 18,8294 33,50 3,34326 19,36

ago/05 30,5674 16,00 254,14 49,43 2,21300 87,00 9,13 0,50879 18,6125 31,01 3,65290 19,32
set/05 32,6400 15,00 226,97 52,94 2,39900 78,00 9,73 0,48372 18,1766 28,26 3,75829 17,75
out/05 34,4770 15,00 243,34 54,32 2,31667 67,00 11,04 0,46889 16,9821 28,51 3,63929 15,78
nov/05 33,5211 19,00 243,77 53,60 2,26889 63,00 12,51 0,44697 16,0233 27,50 3,53006 21,01
dez/05 45,5623 19,00 267,40 51,97 2,16273 59,00 13,85 0,42744 17,5548 30,91 3,38866 21,15
jan/06 48,7998 18,00 285,40 49,41 1,89909 80,00 15,68 0,41787 16,9111 28,33 2,51350 21,17
fev/06 52,7856 16,00 264,34 50,13 1,68000 115,00 19,53 0,43213 16,2853 26,92 3,11829 21,07
mar/06 49,9459 16,00 250,47 48,96 1,41900 105,00 19,08 0,44907 13,3324 25,57 2,18056 19,68
abr/06 49,6487 15,50 244,20 49,97 1,89222 90,00 13,72 0,47738 15,4194 25,54 2,54873 19,58
mai/06 49,2359 16,00 235,18 48,77 1,97778 77,00 10,68 0,49375 15,6947 27,50 2,25451 19,13
jun/06 50,4183 17,00 218,57 48,78 1,79200 70,00 9,38 0,49745 16,8399 27,46 2,18156 19,64
jul/06 48,3831 17,00 219,38 54,22 1,64250 64,00 10,12 0,50083 16,2125 27,58 2,34833 19,63

ago/06 39,4057 16,50 233,08 56,74 1,85444 60,00 11,47 0,50277 17,1267 27,37 2,75370 20,92

Fonte: CEPEA (2006)
*Fonte: BCSP (2006)
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Anexo 3 – Questionário para obtenção de dados do ICV (DIEESE, 2006). 
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Anexo 4.1 – Diagrama de Dispersão das variáveis ICV por quilo e carne suína. 
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Anexo 4.2 – Diagrama de Dispersão das variáveis ICV prato do dia e soja. 
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Anexo 4.3 – Diagrama de Dispersão das variáveis ICV prato do dia e trigo. 
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Anexo 4.4 – Diagrama de Dispersão das variáveis ICV comercial e feijão. 
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