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1. RESUM0 

 

O seguinte resumo expandido teve a intenção de levantar a 

dificuldade financeira enfrentada pela classe baixa renda no setor 

alimentício localizada no Vale do Ribeira e Baixada Santista, devido 

a alta inflação enfrentada em nosso país. A alta nos valores dos 

produtos alimentícios são bem consideráveis e afetam cada vez 

mais todas as classes, mas com maior impacto  na classe baixa 

renda. Existem alimentos imprescindíveis para essa classe, 

alimentos que não podem faltar a mesa. As classes sociais são 

classificadas de acordo com seus rendimentos familiares e as 

causas da Inflação ocorrem devido alguns fatores. A solução para 

amenizar essa situação enfrentada pela classe de baixa renda foi 

encontrada e com um destaque em especial ao projeto PROERS 

idealizado pela Faculdade Peruíbe ligada ao grupo UNISEPE. 

                      2. INTRODUÇÃO 

Considerando a instabilidade inflacionária  existente em nosso país, 

foi questionado como está sendo o impacto alimentar na escolha da 

compra dos alimentos da classe baixa renda, devido a alta dos 

preços do mercado alimentício.  

De acordo com os dados da respectiva pesquisa  foram  levantados 

e destacados alguns alimentos que são de extrema importância  

alimentar desta classe, não podendo faltar  a mesa nas principais 

refeições diárias  e como está sendo o consumo destes alimentos 

devido a  alta nos  preços deste setor. Esses alimentos que foram 

levantados como de extrema importância, quando não podem ser 

adquiridos poderiam ser substituídos por algum outro alimento mais 

barato e com as mesmas propriedades nutricionais necessárias?   

Então foi pensado em enfatizar essa problemática vivida em uma 

classe bem extensa em nosso país, que é a classe baixa renda. 



Uma classe altamente afetada pela alta inflacionária de valores  e 

uma desigualdade social. Será que existem meios de amenizar esse 

grande impacto? 

 

3. OBJETIVO 

O objetivo deste estudo é levantar a situação enfrentada pela classe 

de baixa renda localizada no Vale do Ribeira e Baixada Santista e 

buscar resultados de possíveis substituições alimentares, como 

realizar as compras do mês e buscar  saídas estratégicas na hora 

das compras nos mercados, para que possam consumir os mesmos 

alimentos ou substituí-los de forma correta,  de modo que  não 

deixem de consumir  a alimentação básica, já consumida pela classe 

de baixa renda,  pelo fato dos alimentos estarem cada vez mais 

caros nas prateleiras dos supermercados. 

 

4.METODOLOGIA 

A presente pesquisa foi baseada no estudo do projeto PROERS, na 

Faculdade Peruíbe, procedendo ao levantamento bibliográfico e 

trabalhos realizados em jornais, artigos científicos e pesquisas na 

internet. 

 

5 REFERENCIAL TEÓRICO 

 5.1 INFLAÇÃO  E ALGUNS CONCEITOS RELACIONADOS 

 Inflação:   O termo inflação surgiu em 1838, é definido como um 

aumento generalizado e contínuo dos preços. Significa que há um 

aumento dos preços resultando uma diminuição do poder aquisitivo 

de uma moeda.  Importante salientar que o aumento do preço de 



algum bem ou serviço em particular não constitui inflação. Se a 

maioria dos bens e serviços se tornam mais caro tem-se a inflação. 

          Quando os preços na economia sobem X%, ha inflação de 

X%, ou seja, a inflação é um aumento no índice de preços. 

(Pinho,Vasconcellos,Toneto Jr.,2011 p. 385).  

          Para medir a inflação, os índices de preços são utilizados para 

transformar variáveis nominais em reais. Um índice de preços ao 

consumidor é basicamente o preço de um conjunto de bens e 

serviços que sintetiza o consumo aproximado de um indivíduo com 

determinada faixa de renda. Os vários índices de preços são 

divulgados por meio das siglas: IPC, IGP, IGP-M,IPCA,etc.   

 Quando falamos sobre inflação no Brasil, estamos baseando no 

índice dos preços ao consumidor, ou seja, IPC. O IPC brasileiro 

reflete a evolução dos preços de um pacote de produtos e serviços 

padrão que as famílias no Brasil adquirem para consumo. Para 

determinar a inflação, compara-se percentualmente o nível IPC de 

um determinado período em relação ao nível do período 

anterior.  Havendo uma descida dos preços estamos então perante 

deflação (inflação negativa). 

Conforme gráfico exposto pelo site http://pt.global-

rates.com/estatisticas-economicas/inflacao/indice-de-precos-

ao-consumidor/ipc/brasil.aspx 

período inflação 

abril 

2017 

4,083 % 

março 

2017 

4,571 % 



 

 

 

 

 

5.2 TIPOS DE INFLAÇÃO 

      Existem quatro tipos de inflação:  

       Temos a inflação de demanda é ocasionada pelo próprio 

consumidor, quando há poucas mercadorias disponíveis e um 

grande número de pessoas interessadas. O seu preço aumenta e 

fica disponível para quem esteja interessado ou pode pagar por ela. 

Seu combate vem através da oferta de mercadoria ou a diminuição 

da demanda. Pode ser entendida como excesso de moeda em 

circulação em busca de poucos bens. (Pinho;Vasconcellos;Toneto 

Jr., 2011).  

      O outro tipo considerado de inflação tipicamente de oferta 

chamada de inflação de custos que é causada pelo aumento dos 

custos da produção do produto, mesmo com a demanda estável.  

       A demanda permanece praticamente a mesma, entretanto os 

custos de determinados insumos necessários aumentam e são 

repassadas nos preços dos produtos. Pode também estar associada 

ao fato de algumas firmas, com elevado poder de monopólio e 

oligopólio, terem condições de elevar seus lucros acima do aumento 

dos custos de produção. (Pinho;Vasconcellos;Toneto Jr., 2011). 

      Já a inflação estrutural se parece com a inflação de custos, 

provém da subida de preço pois acontece por uma falta de eficiência 

das infra-estruturas envolvidas no processo de produção. Essa 

                       

Fevereiro 

2017 

4,759 % 

janeiro 

2017 

5,354 % 



ineficiência, obviamente eleva desnecessariamente os custos dos 

serviços prestados pelo governo, acarretando dessa maneira uma 

majoração dos custos de produção e em seguida o aumento dos 

preços das mercadorias no mercado. 

       E por último, a inflação inercial que é um processo causado por 

efeito psicológico social, onde a população acredita que 

determinados produtos irão faltar no mercado e aumentam 

substancialmente sua demanda, mesmo sem necessidade. 

      “A inflação pode ter uma causa monetária (impressão do dinheiro 

pelo governo),  pode ter causas psicológicas (agentes ajustem o 

preço porque acham que outro também vai ajustar) e pode ter uma 

causa real ( um desajuste entre a oferta e a demanda  por bens e 

serviços.)" 

 

5.3 CAUSAS DA INFLAÇÃO  

      Segundo Jim Stanford, na publicação do seu livro " 

Economics  for everyone : a short guide to the Economics of 

capitalism.” adotou uma lista das causas prováveis para a inflação . 

 As causas da inflação podem ser consideradas primeiro pelo 

excesso de gastos quando os consumidores e os operários 

aumentam seus gastos rapidamente, com base de créditos 

provavelmente, não havendo quantidade suficiente de bens e 

serviços disponíveis . A oferta é escassa devido a competição dos 

compradores. 

A segunda causa é devido o aumento de salários mais rápido do que 

a produtividade ficando mais caro para a empresa produzir cada 

unidade e, caso não haja concorrentes, a empresa pode repassá-la 

ao preço para que não perca o lucro. 



A terceira causa é o aumento de lucro se caso a concorrência 

diminuir, as empresas podem aumentar seus preços sem perder os 

clientes, conseqüentemente gerando a quarta causa que é o 

aumento nos preços das matérias – primas, pois são usadas como 

insumos, como o caso do petróleo. 

E por última causa é a inércia quando cada um tenta se proteger da 

inflação, como: trabalhadores exigindo aumento salarial, empresas 

querendo garantir lucros, etc.  

Segue o gráfico conforme visto pelo site 

http://g1.globo.com/economia/inflacao-

causas/platb

   

 

 

http://g1.globo.com/economia/inflacao-causas/platb
http://g1.globo.com/economia/inflacao-causas/platb


5.4 CLASSES SOCIAIS  

           São grupos humanos que se diferem entre si, pela posição 

que ocupam num determinado modo de produção e pelo seu papel 

na apropriação da riqueza. Cada um pertence a uma classe social 

de acordo com a parte que lhe cabe na divisão da riqueza que uma 

cidade produz. (GADOTTI, 1991, p.75-76). 

            As classes sociais podem ser interpretadas por diferentes 

pontos de vista, a definição mais usual refere-se ao grupo de 

indivíduos que constituem um mesmo nível e poder econômico.  

 

5.4.1 CLASSIFICAÇÃO DAS CLASSES SOCIAL: 

          O conceito de estratificação social foi desenvolvido pelo 

economista alemão Max Weber. Consiste na ideia de separar os 

indivíduos com características econômicas, sociais, educacionais e 

etc., em grupos específicos e hierárquicos . A estratificação social 

universal contemporânea é classificada em três classes: classe 

baixa, classe média e classe alta.  

           O IBGE divide a população brasileira em cinco classes sociais 

de acordo com o rendimento familiar; a primeira classe  A  

compreende aquelas famílias que recebem mais de vinte salários 

mínimos; a segunda classe B quem ganha mais de dez até vinte 

salários mínimos; a terceira classe C vai de mais cinco a dez 

salários mínimos; a quarta classe D vai de mais de dois a cinco 

salários mínimos e a última classe E engloba quem recebe até dois  

salários mínimos. 

           O quadro sintetiza segundo fonte Datafolha/Nov.2013                                     

                 



  

 

Fonte: www.sociologiawordpress.com/2017/03/14/sociologia-para-o-

enem-conheca-7-conceitos-importantes-de-marx./ 

 

 5.5 DESIGUALDADE SOCIAL 

         O conceito de desigualdade social não há um equilíbrio no 

padrão de vida dos seus habitantes, seja no âmbito econômico, 

escolar, profissional, de gênero, entre outros onde afeta os países 

subdesenvolvidos.  

          A desigualdade é um fenômeno típico da maioria das 

sociedades, pois é através  dela que se estabelecem hierarquias 

mais ou menos estruturadas. A existência de hierarquias pode ser 

consciente ou inconsciente montadas e tem a ver como marcar as 

diferentes formas de acesso a direitos como a alimentação, moradia, 

saúde e educação.  



         O Brasil é um país marcado por uma acentuada desigualdade 

social, é quando a renda é distribuída heterogeneamente na 

sociedade, sendo uns detentores de muitos  bens, enquanto outros 

vivem na extrema miséria. Os fatores que proporcionam a 

desigualdade social estão na má distribuição de renda e a falta de 

investimentos em políticas sociais. E se configura pela falta de 

educação básica de qualidade; poucas oportunidades de emprego; 

ausência de estímulos para o consumo de bens culturais.  

         O Brasil está entre os dez países com o PIB (Produto Interno 

Bruto) mais alto do mundo, e o oitavo país com maior índice de 

desigualdade social e econômica do planeta. 

           No Brasil, os dados de distribuição de renda são difundidos a 

partir da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNDA). 

           O gráfico abaixo nos mostra estimativas produzidas com base 

em dados do IBGE (PNAD,PME e Censo). Fonte FGV – Elaboração: 

Ministério da Fazenda. Divulgado pelo IPEA em 2012, comprova a 

queda da desigualdade social nos últimos anos. 

 

Fonte:www.opolemico.com.br/polemicas/mundo/56-desigualdade-

social-no-brasil-tem-queda-nos-ultimos-anos 



 

 

5.6  POPULAÇÃO CLASSE BAIXA RENDA 

        A classe baixa renda é uma classe social presente no 

capitalismo moderno que se  estabeleceu tratar o menor poder 

aquisitivo, bem como quem possui um padrão de vida  e de 

consumo baixo em relação às demais camadas da população. Desta 

forma, supre suas necessidades de sobrevivência com dificuldades 

sendo impossibilitadas de ter lazer e entretenimento, sendo 

composta pelo proletariado e pelo desempregado. 

       A falta de renda limita o indivíduo a ter recursos que lhe 

proporcione melhores condições de vida, um desses recursos é a 

educação  adequada, influencia na sua forma de comprar, submete 

à exploração de alguns que vêem como vantagem a falta de 

conhecimento dessa classe, e ainda essa classe é vista como 

irracional por não terem a ciência em administrar seus recursos. 

(BORELLI, et al, 2012).   

 

5.6 CONSUMO DE ALIMENTOS  

           O consumo de alimentos refere-se ao aspecto econômico da 

segurança alimentar da família, se o alimento é suficiente  e nutritivo 

ou é disponível e acessível. Sendo o consumo da cultura alimentar 

de uma determinada população. Os hábitos alimentares da 

população de baixa renda são considerados proxies da cultura 

alimentar. (Weingartner 2004).  

          O consumo de alimentos varia de acordo com os países e os 

níveis de renda. A renda é um fator determinante do comportamento 

de consumo de alimentos. 



         O hábito alimentar da população brasileira originou-se a partir 

da miscigenação de culturas existentes ou trazidas ao país. No 

Brasil, a alimentação teve influência da cultura indígena, por meio do 

modo de economia alimentar que eles utilizavam, como a atividade 

coletora vivendo à custa da natureza.  

          Um estudo que verificou os hábitos alimentares de uma 

determinada população proporciona base para a formulação de 

políticas públicas de Segurança Alimentar e Nutricional (SAN). A 

SAN significa dar garantia e condições  de acesso de alimentos 

básicos de qualidade a todos, em quantidades essenciais, com base 

em práticas alimentares saudáveis, contribuindo assim, para uma 

existência digna, considerando todos os aspectos que são 

importantes para o desenvolvimento completo de um indivíduo. 

(OMS, 2003). 

Segundo o IPCA (Índice Nacional de Preços ao consumidor Amplo) 

consideram gastos com bebidas e alimentação, despesas pessoais, 

educação, saúde e cuidados pessoais. 

Conforme nos mostra o gráfico abaixo pela fonte do IBGE 

 

Fonte:www.hcinvestimento.com/2011/02/21/ipca-igpm-inflação-

historica 

Conforme publicação da revista Exame do dia 06 de junho de 2017 . 

“ Em todo país, o  PC–C1 registrou um aumento de 0,67% em maio 

da inflação que mede a renda de famílias que ganham até 2,5 

salários mínimos . O avanço da taxa de abril foi puxada por duas das 



oito classes de despesas avaliadas pela FGV: vestuário (de -0,65% 

para 0,52%), transportes (de 0,12% para 0,31%). Por outro lado, 

dois grupos tiveram queda na taxa de alimentação (de 0,71% para – 

0,29%) e saúde e cuidados pessoais(de 1,27% para 0,81%).” 

Segue em anexo o gráfico conforme foi publicado pela revista 

Exame(06/06/17) 

 

Fonte: Revista Exame(acesso 06 de junho de 2017) 

 

6 RESULTADOS PRELIMINARES 

Os resultados obtidos pela presente pesquisa ressaltou algumas 

informações importantíssimas para poupar gastos desnecessários 

na hora das compras alimentícias e conseguir adquirir os produtos 

básicos a mesa. 

Existem algumas estratégias que ajudam o consumidor a segurar os 

gastos quando ocorre a alta da inflação. Segue algumas 

informações: 

• Deve-se realizar uma lista de compras constando todos os produtos 

necessários; 

• Sempre poupe 10% do valor total separado para compras, para 

possíveis emergências no decorrer do mês; 



• Fique atento a grandes descontos/promoções para adquirir produtos 

mais baratos; 

• Evite passar pelas seções de produtos que não necessite comprar 

para evitar gastos desnecessários; 

• Não olhe somente para os produtos expostos a altura de seus olhos, 

nas prateleiras superiores e inferiores ficam os produtos mais 

baratos; 

• De preferência aos produtos da época, por estarem em maior 

quantidade acabam tendo preço mais acessível; 

• Pesquisar sempre preço e qualidade antes de começar as compras. 

Para ajudar nesta pesquisa existe um projeto chamado PROERS  

idealizado pela  Faculdade de Peruíbe (Fpbe), atualizado 

mensalmente com o resultado dos melhores locais para compras na 

região abrangida do Vale do Ribeira e Baixada Santista. 

 

                          PROERS 

É um projeto idealizado da Faculdade de Peruíbe (Fpbe) ligada ao 

grupo UNISEPE, pela Coordenação do Curso de Ciências Contábeis 

com intuito beneficiar os discentes da bolsa do PROERS pela forma 

de mão de obra que estudará a evolução média dos preços de 

diversos produtos e serviços pelo mercado do Vale do Ribeira e da 

Baixada Santista. Demonstrando mensalmente, as variações de 

preços dos principais produtos de consumo de uma família.  

Apresentação da pesquisa PROERS: 

Os seguintes itens abaixo foram divididos em grupos que fizeram 

parte deste levantamento:  

1) Cesta Básica = (achocolatado, açúcar, arroz, atum em conservas, 

azeitonas, café, farinha, feijão, fubá, geléia, leite em pó, macarrão, 

macarrão instantâneo, maionese, óleo de soja, molho de tomate e 

sal) 



2) Açougue = (acém bovino, bisteca bovina, bisteca suína e frango 

congelado) 

 3) Padaria = (pão francês, queijo prato, mussarela, presunto e 

mortadela) 

 4) Combustíveis = (etanol, gasolina, diesel e gás de cozinha)  

5) Medicamentos (soro fisiológico, dipirona, paracetamol, 

esparadrapo e amoxicilina)  

6) Hortifrutigranjeiros = (tomate, batata, cenoura, cebola, alface, 

ovos, maçã, banana, laranja e limão) 

 7) Eletrodomésticos = (fogão 4 bocas, geladeira, lava roupa, ar 

condicionado e forno micro ondas). 

Segundo o professor Fleury Cândido Queiroz responsável pela 

elaboração dos relatórios do projeto, comenta que a equipe de 

campo continuará atuando de acordo com o perfil necessário para 

obter o melhor resultado, complementando com a equipe de 

planejamento, em nossa análise e controle que assegurem mais 

poder para defender os cidadãos em suas compras e principalmente 

mais Justiça para todos. 

                              Segue abaixo o modelo de cotação de preços 

pela Fpbe 



 

 



 

 

 

 



 

7.FONTES CONSULTADAS 

Bibliografia: 

GADOTTI, Moacir: transformar o mundo 2. ed. São Paulo:FTD, 

1991. 

PINHO, D. B.; VASCONCELLOS, M. A. S. (Orgs.). Manual de 

economia 6. ed. São Paulo:Saraiva, 2011. 

WEINGARTNER, L. The Concept  of food and nutrition security. 

Background Paper n.1.in International, Welt Hunger Hilfe, 2004. 

Webgrafia: 

Site: www.economiaclara.wordpress.com 

Site: www.exame.abril.com.br 

Site: www.faculdadeperuibe.com.br/proers/fpbe    

Site:www.INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E 

ESTATISTICA-IBGE. Pesquisa de orçamentos familiares 2008-2009: 

despesas, rendimentos e condições de vida.Rio de Janeiro, 2010. 

.Site:www.significados.com.br/inflação  

Artigos científicos: 

BORELLI, F. C; CASOTTI, L. M.;DIAS, P. I. R. C; HEMAIS, M. W. 

Economia, marketing e indivíduos: o interesse após uma história de 

indiferença, Artigo Científico, Rio de Janeiro, 2012. 

 

http://www.economiaclara.wordpress.com/
http://www.exame.abril.com.br/

