
    Campo Grande-MS |Sábado, 19 de setembro de 2020  A7Economia

Prato feito

Procon

Custos da alimentação subiram em itens como arroz, feijao e ovos

Custos de hortifrútis variam mais de 
470% na Capital, segundo pesquisa

Economista alerta que elevação nos preços  
deve permanecer e pode até influenciar o ovo

Rosana Siqueira

Não são apenas o arroz o 
feijão e a carne que têm va-
riação expressiva nos super-
mercados da Capital, quem for 
fazer compras deve ficar de 
olho também na diferença de 
preços dos hortifrutigranjeiros. 
Levantamento da equipe da 
Superintendência para Orien-
tação e Defesa do Consumidor 
(Procon-MS), realizada de 31 
de agosto a 15 de setembro, 
mostrou variação de mais de 
470% nos valores desses itens.

As equipes verificaram 75 
produtos em 25 estabeleci-
mentos, dos quais 73 foram 
divulgadoss. A norma para a 
divulgação é que o produto 
esteja à disposição em, pelo 
menos, três dos locais visi-
tados, o que  não aconteceu 
com dois deles. A equipe de 
pesquisa verificou preços de 
frutas, verduras e legumes, 
os mais consumidos pela po-
pulação.

A maior diferença de preços 
registrada pela pesquisa tem 
a ver com a goiaba vermelha, 
com índice de  470,20%. O quilo 
está sendo vendido por R$ 
19,90 no Hortifrúti Folha Verde 
e por R$ 3,49 no mercado Real. 
Enquanto isso, o menor índice 
constatado (43,78%) está rela-

Michelly Perez e Daiane Medina

A majoração de 0,97% nos 
preços de alimentos da cesta 
básica, em especial os com-
ponentes do bom e velho PF, 
“prato feito”, acende o alerta 
nos empresários que trabalham 
com resturantes e marmitex na 
Capital. Em agosto, o Dieese 
(Departamento Intersindical de 
Estatística e Estudos Socioe-
conômicos) já apontava que 
o preço dos itens da cesta 
básica registrava naquele pe-
ríodo a sua 3ª alta consecu-
tiva, com incremento de 0,97%. 
Os vilões foram óleo de soja 
(31,85%), arroz (13,61%), carne 
bovina de primeira (8,89%)  
e tomate (3,32%).

Em Campo Grande a alta pre-
ocupa os empresários do setor 
de alimentação, que precisam 
decidir entre subir o valor do 
“prato feito” ou garantir a clien-
tela em um período no qual as 
vendas caíram pela metade. 

Segundo José Mauro Rodri-
gues, 40, proprietário do Cardá-
pios Restaurante, localizado na 
Rua Barão do Rio Branco, entre 
a Rui Barbosa e a 13 de Maio. O 
prato feito, que até os primeiros 
dias deste mês  era vendido a 
R$ 10, atualmente precisou ser 
alterado para R$ 12. Os preju-
ízos acumulam desde a chegada 
da pandemia, anteriormente o 
estabelecimento vendia 4 mil re-

feições por mês, hoje apenas mil.
“Apesar do aumento de 20%, 

os clientes não reclamaram e 
entendem a mudança. Muitos 
questionavam como a gente 
ainda estava conseguindo 
manter o valor baixo. Segu-
ramos até onde conseguimos 
mas a margem de lucro não 
estava sendo boa devido os 
gastos com os alimentos. As 
dificuldades chegaram desde o 
começo da pandemia. Antes nós 
atendíamos 200 pessoas, tinha 
fila, mas agora são 60 pessoas 
para a refeição”, explicou ele. 
No local, o prato acompanha 
arroz, feijão, farofa, mais um 
adicional da casa, além de duas 
opções de carne. O ovo é adi-
cional no valor de R$ 1,50. 

Para Dário Junior Chaves, 
19, cliente frequente do esta-
belecimento, o aumento não 
causou incômodo, pois entende 
que o momento é de grandes 
custos para todos.  “A gente en-
tende, quando vai no mercado 
vê que o preço dos alimentos 
subiu, é necessário isso para 
o empresário. Se a gente for 
pensar que não gasta apenas 
esses R$ 2 de diferença quando 
se come e cozinha em casa, 
principalmente com o gás, água, 
luz, essa diferença é pequena e 
compensatória”, afirmou.

O acréscimo de preços 
chegou também à Pastelaria do 
Milton, localizada no Mercadão 

Municipal de Campo Grande. 
Quem contou sobre o reajuste 
foi o proprietário Milton Cae-
tano, que com o restaurante 
há dez anos afirma que esta é 
uma época em que o empresário 
sente os impactos dos valores 
dos alimentos e da queda do 
movimento por conta da pan-
demia. Sendo assim, o prato feito 
precisou ter o custo atualizado.

 “Tentei segurar o máximo 
que pude, mas desde segunda-
-feira (14) nosso prato, que cus-
tava R$ 10, subiu R$ 2. Isso 
porque o arroz, óleo e a carne 
estão cada vez mais caros no 
mercado. Nos últimos meses, no-
tamos uma queda no movimento, 
mas foi por conta da pandemia 
e não pelo aumento do almoço”, 
declarou.

Mantendo o custo
Mesmo após registrar uma 

perda de clientela estimada 
em 40%, a proprietária Dione 
Cunha, 60, manteve o PF a R$ 5 
no  Restaurante Preço Popular 
da Rua 26 de Agosto, próximo do 
Horto Florestal. Para ela, a es-
tratégia adotada é a de garantir 
o preço baixo para vender mais, 
mesmo com o lucro sendo baixo. 
No estabelecimento. o prato sim-
ples acompanha arroz, feijão, 
salada e uma proteína.

“Aqui o prato é bem simples, 
é barato e se o cliente quiser 
adicionamos ovo. O movimento 

teve uma queda de 40% depois 
da pandemia e hoje atendemos 
a uma média de 50 pessoas ao 
dia”, contou.

Na mesma situação está 
Nilton Ruy, 72, dono do restau-
rante Delicias da Ruy, locali-
zado na Rua Rui Barbosa. No 
local, o prato feito custa  R$ 7 e  
contém arroz, feijão, uma salada 
e um tipo de carne, sem traba-
lhar com ovo, este é adicional a 
gosto do cliente. Para o empre-
sário o valor ganho atualmente 
não permite muitos luxos, mas 
ainda assim é suficiente para 
se manter.

“A clientela é fixa e nunca 
reclamou do valor. Apesar dos 
alimentos estarem mais caros e 
o lucro não ser grande, o valor 
ganho é suficiente para pagar as 
contas e sobreviver. Não penso 
em aumentar meu prato, quero 
manter meus clientes e se o lucro 
dá para viver, a gente segue to-
cando”, afirmou.

Para Odair José Camargo, 45, 
dono do Restaurante do Felipe 
na Rua Barão do Rio Branco 
s/n, entre a Rui Barbosa e a 13 
de Maio, a ideia de aumentar o 
preço dos seus pratos ainda está 
muito distante.  O local vende o 
PF a R$ 6, há um ano, e antes 
disso era R$ 5,50. 

 “Não temos previsão para 
aumento, devemos manter 
esse preço para manter os 
clientes. O prato feito tem 

De acordo com a economista do Dieese em Campo Grande, 
Andreia Ferreira, o preço médio do quilo de arroz no início do 
ano era de R$ 2,85, e no mês de agosto passou para R$ 3,84. No 
caso do fejão, cujo quilo custou em janeiro R$ 5,80, em agosto 
o valor foi para R$ 6,74, após apresentar queda em relação a 
junho e julho (R$ 9,70 e julho R$ 9,05, respectivamente). Com 
isso, a demanda por ovos tende a provocar um desequilíbrio 
entre a oferta e a demanda e, por isso, o preço do ovo tende a 
subir nas próximas semanas.

“As coisas vão continuar piorando se não tivermos uma 
isenção de impostos e taxas. No caso do arroz, feijão e ovos, 
neste último caso, devemos destacar que estão sendo mais pro-
curados pela alta da carne.  Com isso, a demanda aumenta, os 
estoques são insuficientes e com o aumento no preço do milho, 
o cenário tende a ficar cada vez pior. Os produtores falam que 
não vão baixar, no caso,  do feijão onde o preço explodiu em 
junho e julho, continua em um patamar elevado mesmo com a 
queda de agosto e não vamos conseguir voltar aos patamares 
do início do ano”, frisou.

Se por um lado os suces-
sivos aumentos prejudicam os 
restaurantes, para quem tra-
balha exclusivamente com a 
venda de ovos o momento é de 
muitas oportunidades. Assim 
foi como contou a empresária 
Zoraida Rios, que há quatro 
meses inaugurou o Cantinho 
do Ovo, loja localizada na Rua 
Tenente Líra, na Vila Nasser. 
Nos dias de oferta, a cartela 
com 30 ovos grandes custa R$ 
9,99. Nos demais dias, o preço 
é de 7,99 para a cartela com 
20 unidades, além dos ovos 
“jumbo”, que custam R$ 8,99 
com 20 unidades

“Abri a loja há quatro meses 
e desde agosto percebi que a 
procura indepedente do tipo de 
ovo, seja ele de galinha, galinha 
caipira ou de codorna, cresceu 
bastante. Em meia vendo entre 
50 e 55 cartelas por semana, 
acredito que o consumo de ovo 
se tornou uma opção neste 
período onde o preço da carne 
bovina está aumentando. Po-
deríamos falar que estamos 
vivendo uma quaresma fora 
de hora, cada cliente leva 
em média pelo menos duas 
cartelas, isso sem contar nas 
terças-ferias e quintas quando 
faço promoção”, explicou ela. 

Com alta da carne, procura por ovos aumenta na Capital

Preços da alimentação 
fora de casa tiveram 

alta por causa do 
aumento na cesta
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Restaurantes tentam segurar 
valor do “PF”, com cesta cara

cionado à maçã nacional.  No 
Atacadão a fruta custa R$ 
6,19 o quilo. Já na Comper, o 
preço é de R$ 8,90.

A pesquisa mostrou ainda 
outras diferenças bastante 
consideráveis. Foram regis-
trados índices de 374,21% no 
caso do abacaxi do tipo Havaí, 
por exemplo. O produto é ven-
dido no Mercado do Produtor 
por R$ 1,99 enquanto no Hor-
tifrúti Folha Verde não sai por 
menos de  R$ 8,90. A diferença 
de preços da manga Tommy 
também é  sensível:  33,44%. 

No Assai, custa R$ 2,99 o 
quilo ao passo que, no mesmo 
hortifrúti, R$ 12,90.

De acordo com os comer-
ciantes, os preços que não vêm 
agradando aos consumidores 
estão elevados não por culpa 
daqueles. Afirmam que os va-
lores para aquisição junto aos 
produtores se eleva em função 
de vários fatores. Atualmente 
esse fenômeno pode ser cre-
ditado às altas temperaturas 
que causam perda, bem como  
à alta na procura, o que difi-
culta a oferta.

Divulgação

dois tipos de carne à escolha 
do cliente, além de arroz, 
feijão, salada, e um acompa-
nhamento da casa, apenas o 
ovo que é à parte. Por conta 

da pandemia, o estabeleci-
mento perdeu 50% do movi-
mento e hoje atende em média 
entre 60 a 80 pessoas ao  
dia”, detalhou.


