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SE A China é a fãbrica do mundo, 
o Brasil é a fazenda , A agricultura 
brasileira floresce e dá frutos, No so
cial, vai de losué de Cas/ro, com o 
seu ~Gf!ografia da Fome~, nos allOs 
40, a J05i GraziallO, recém-eleito à 
presidência da FAO (Organização 
das Nações Unidas para a Agricul
tura e a Alimentação), 

A bandeira iniciallevamada por 
Lula 110 seu discurso da vilória foi 
~Fome lero~, e não o ~ToIerância 
lero~ aplicado à violência em No
vo York,pore:templo, 

Em 2007. na alia global do preçv 
dos alimentos, que, a rigor, benefi. 
da macroeconomicamente o Brasil, 
mas prejudica pobres de todas as 
parles, o gowrno reojuslou o Bo/sll 
Fam,lia deforma acompensara per
da de renda na base, 

Dilma repele a receita ao eleger 
como me/a principal a erradicação 
da mis.'ria (Iecnicamente, o mise
róvel é aquele que lIÓoronsegue su
prirsllOS necessidades calóricas bá· 
sicas)_ O lema geral de govemo é 
~Um pais ricoé um pais sem pobre
za", e o Brasil sem Miséria, a Sl<a 
principal inovaçóo. 

A recente tentativa de compra do 
Carrefourveio adicionar um tempe
ro global ao comércio local de ali
mentos. Se o Cristo Redentor deco
larnlo na capa da "The Economisl" 
como uma espécie de super'homem 
virou icone do momento brasileiro, 
Abilio Diniz tenlou faur O mesnw 
com o Pão de Açucar. 

Agora, pelos dados de compras 
nws/rados pela POF (PesquÍ5tJ de 
Orçamentos Familiares), do IBGE, 
fica di/fcil entender lodo esse inte
resse pelo setor vare jist a de alimen-
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o paradoxo do supermercado 

los do pais, uma vez que a despesa 
em alimentação por família caiu 
O,J4%em tennos reais no boam en
tre 200J e 1009, quarnlo J6 milhões 
de pessOO5 foram incorporadas às 
classes A, B e C tupiniquins. 

Isso significa mais dinheiro no 
bo/sll e menos alimenl" na boca? 

O paraD.fJXO aumenta se levan1!aS 
emconta adiferençaen/Te o alimen· 
lação feita fora do lar; que cresce 
29%, e aquela feita em casa, esta 
vemlida pelos supermercados, que 
cai ainda mais: 9,7%. 

OSpTÓpriosdados qualitativos da 
POF contradizem essa ideia: a par
cela da JXlpulação para quem a 
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Quando sobem de classe, 
as pessoas mudam tanto 
os produtos que compram 
como os locais de compra 

quantidade não é suficiente cai 
34.3%, enquanto a parcela daque
les aos quais a qualidade do alimen
I" é sempre do tipo que querem 50-
beJJ,I%. 

Se pensannos a POF conw uma 
Sl<rulenta iguaria. entre o garfo e a 
boca existem vários percalços. A 
quedo da deSpesa com comida pl)r 
família /lã" implica que a despesa 
por brasileiro também caiu, pois as 
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famílias estão ficamlo mellOres à luz 
da transição demográfica em rur
so. Em 1991, cada domicilio tinha 
cinco peSSQlJS e, agora, menos de 
quatra - esse é o segredo da receio 
ta, O problema afeta os desavisa· 
dos, que usam as tabulaçóes do 
IBGE como se fossem ~iunk.food". 

Na verdade, a despesa de alimen· 
laça" em casa por brasileiro Rã" 
caiu, Agora, a gente não quer .sóco· 
mida, se forem incluidas as despe
sas com bebida. materi,,1 de limpe· 
za, produtos de higiene pessoal e 
outros agregados. Quando sobem 
de c/asse, as pessoas mudam tanto 
os produtos que compram como os 
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locais de compra. Esseé o pomo da 
discórdia fra nro-bras ileira. Alguém 
da c/asse E faz 18% dessas despe· 
sas em supermercados, enquanto 
as c/asses A e B fazem 6]%. 

Se medinnos onde o custo da so
la de sapato de Milton Friedman é 
gasto. as c/ussesA e B, que crescem 
mais que todas asdemais, compram 
em supermercados quatro vezes o 
que a classe E compra e fa..--em 300;f, 
melWS compras em outros estabe
lecimentos. 

A medida que a Sociedade fica 
mais rica, especialmente se sai da 
base da pirâmide - como aqui, mas 
não alhures-. gasta mais tempo 
nesses locais com ar condicionado, 
101110 pelo leque de escolhas e pra· 
licidade, incluindo estacionamento 
e, agora, as vias da internet, como 
pela segurança. Se aplicannos a 
projeção de composiçãode c/asses 
do CPS (Cenlrode Políticas Sociais) 
para 1OJ4,fru/0 do efeito rem1a, as 
despesas emsupennercadocresce' 
rão de 47% para 52% conw parce
la do agregado de deSpesas. 

Alfred Marshall dedicou atenção 
a lições d" mercado de peixes. Os 
leitores da Folha talwz achem que, 
se estivesse vivo, Marshall usaria 
agora conw inspiração o mercado 
financeiro. Discordo: osuper,ou""" 
Ihor, o hipermercado de agora é o 
próprio, Nenhumoul'rodescreve me· 
Ihor o nosso dia a dia. 
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