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1 INTRODUÇÃO

A preocupação com os hábitos alimentares da população vem sendo cada vez
maior no Brasil. Se há trinta anos o debate sobre o consumo alimentar no país
se centrava na questão da acessibilidade, recaindo em temas como a fome e a
subnutrição, atualmente também discute-se muito a escolha alimentar. Essa
mudança de perspectiva, em grande parte, é decorrência da menor incidência
de casos de subnutrição e da elevação dos índices de doenças advindas da má
alimentação dos brasileiros. Desta forma, à medida que o país vem contornan-
do um grave problema social, depara-se com uma nova problemática, que tem
sérias repercussões na área de saúde pública – a super ou má nutrição.

Em geral, associa-se a má alimentação a um tipo de alimentação irregu-
lar, ligeira, de baixa adequação nutricional, que decorre não só das exigências
da vida moderna, nos grandes centros urbanos, dada a escassez de tempo das
pessoas, mas também da exploração do alimento como uma mercadoria qual-
quer, com grande apelo na mídia (BLEIL, 1998). Por outro lado, é possível
que existam pessoas mais ou menos suscetíveis a esse tipo de alimentação, aqui
tratada por moderna, e esse é o objeto da investigação proposta. Propõe-se
avaliar como diferentes variáveis socioeconômicas afetam o consumo de deter-
minados alimentos, classificados como modernos e tradicionais, numa tenta-
tiva de verificar quais as características familiares que tornam os padrões ali-
mentares das pessoas relativamente homogêneos, num ou noutro sentido. Para
tanto, são estimadas funções de consumo para tais alimentos, com base nos
dados da Pesquisa de Orçamentos Familiares de 1995-1996 – IBGE (POF de
1995-1996), tendo como variáveis explicativas as características socioeconô-
micas dos seus consumidores.
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Acredita-se que o conhecimento do efeito dessas variáveis sobre o consu-
mo poderá, eventualmente, auxiliar na focalização de políticas que visem a
adequar o padrão alimentar das pessoas.

Mesmo admitindo que o estudo, na tipificação dos alimentos, aceita ró-
tulos prévios, de alimentos tidos como saudáveis, ou não, sem uma análise
qualitativa dos agregados, considera-se que essa é apenas uma generalização
que não deve acarretar prejuízo às interpretações.

Nas seções que se seguem serão apresentados a POF 1995-1996, com
atenção especial para as variáveis aqui exploradas, a metodologia de estimação
das funções de consumo e os principais resultados obtidos. Numa última se-
ção, ainda, serão apresentadas as conclusões mais gerais do estudo.

2 A POF DE 1995-1996 E AS VARIÁVEIS EXPLICATIVAS DO CONSUMO ALIMENTAR

A Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF de 1995-1996), aplicada pelo IBGE
entre outubro de 1995 e setembro de 1996, abrangeu as regiões metropolitanas
de Belém, Recife, Fortaleza, Salvador, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Pau-
lo, Curitiba e Porto Alegre, além do município de Goiânia e o Distrito Federal,
caracterizando-se por ser eminentemente urbana. Ao todo, 16.060 famílias fo-
ram investigadas, das quais 16.042 são exploradas neste estudo, representando
12.535.724 famílias e 46.365.681 pessoas na população.

Seus dados abarcam informações pessoais, das famílias e dos domicílios.
Sua principal característica é reunir informações sobre as despesas e rendi-
mentos dessas unidades, sendo que cada tipo de informação tem referência
em uma daquelas unidades (podendo ou não ser expandida para as outras).
As informações de despesas alimentares, por exemplo, referem-se aos gastos
familiares, registrados por seus membros ao longo de sete dias consecutivos.

Para cumprir o objetivo exposto, algumas características das famílias fo-
ram destacadas como explicativas do consumo das pessoas. Apesar da análise
proposta ser estática, retratando o padrão de consumo à época da POF de
1995-1996, privilegiou-se o uso de variáveis associadas às mudanças
demográficas e sociais mais relevantes no período recente da sociedade brasi-
leira como explicativas do consumo alimentar. Assim procedendo, acredita-se
que os resultados obtidos possam ser úteis não apenas para a compreensão do
atual cenário, mas também para avaliar em que medida as variáveis
socioeconômicas que estão em mutação podem estar ditando a dinâmica do
padrão alimentar das pessoas.

A renda (dados os preços), como aponta a teoria econômica, é a principal
condicionante do consumo. No Brasil, a má distribuição da renda e a pobreza
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fazem com que haja a convivência de diversos padrões de consumo que, no
caso específico do consumo alimentar, podem se materializar em grandes
contingentes de pessoas com fome (a carência), num extremo, e de obesos
(o excesso), no outro. A queda nos níveis de pobreza verificada nas últimas
décadas (BARROS; MENDONÇA, 1995), sem dúvida, é um dos fatores que
contribuíram para a diminuição nos índices de subnutrição no país. Neste
estudo, a despesa global familiar per capita será usada como proxy da variável
renda permanente (PHLIPS, 1983). O valor da despesa global média per capita
mensal da população analisada é de R$ 377,28  (R$/set. 1996).

Outras variáveis comumente exploradas em estudos de consumo alimen-
tar são as demográficas (DEATON; MUELLBAUER, 1980). A idade das pes-
soas, uma dessas variáveis, relaciona-se com o consumo alimentar de duas
maneiras: i) pessoas de diferentes faixas etárias apresentam diferentes necessi-
dades nutricionais (KINSEY, 1994) e o uso da proporção que as diferentes
faixas etárias assumem em cada família como explicativa do consumo viabiliza
as medidas de consumo per capita (BLISARD; BLAYLOCK, 1993), dispen-
sando o uso de escalas de equivalência;1 e ii) pessoas de diferentes gerações
podem apresentar hábitos diversos. A composição etária familiar média das
regiões analisadas pode ser observada na tabela 1.

TABELA 1
Composição etária familiar média nas onze áreas investigadas pela POF de 1995-1996
(IBGE)

Fonte: Microdados/IBGE.

O tamanho2 das famílias, outra variável demográfica também amplamente
explorada no estudo do consumo alimentar, é usada para testar a existência
(ou não) das economias de escala no consumo de alimentos, ou seja, verificar
se o dispêndio per capita com os alimentos decresce à medida que o tamanho
da família cresce. O tamanho médio das famílias das áreas investigadas pela
POF de 1995-1996 é de 3,7 pessoas. O uso de variáveis demográficas torna-
se especialmente interessante no caso brasileiro, já que mudanças significati-
vas estão ocorrendo: há um conhecido movimento de envelhecimento da
população e de diminuição do tamanho das famílias.

Outras duas variáveis que podem estar influindo na determinação do consu-
mo alimentar e que pretende-se avaliar são a crescente inserção da mulher no

1. As escalas de equivalência são deflatores que uniformizam o nível de consumo familiar per capita. Adotando-as, o consumo de pessoas das
mais variadas faixas etárias passa a ser comparável, pois tem referência numa única medida padrão (DEATON; MUELLBAUER, 1980, p. 192).

2. A variável tamanho da família é dada pelo número de pessoas da família.
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mercado de trabalho e as mudanças na organização familiar. Acredita-se que essa
influência ocorra por dois motivos: i) a mulher ainda exerce um papel-chave nas
decisões alimentares; e ii) a composição familiar determina, em grande parte, o
estilo de vida e a posição socioeconômica dos seus membros, o que pode se tradu-
zir em diferentes padrões de consumo alimentar.

Assim, serão discriminadas na função consumo as famílias em que as mu-
lheres são a pessoa de referência ou cônjuge e exercem um trabalho remunerado
– chamadas por famílias com mulheres que trabalham, que à época da POF de
1995-1996 representavam 42% do universo –, assim como os seguintes tipos
familiares: i) as famílias tradicionais – compreendidas pelos domicílios compos-
tos pela pessoa de referência e seu cônjuge, com ou sem filhos, outros parentes e
empregados, e sem não-parentes; ii) as novas famílias – domicílios compostos
pela pessoa de referência e filhos, sem cônjuge, com ou sem outros parentes e
empregados, e sem não-parentes; iii) as famílias complexas – domicílios habita-
dos pelos tipos familiares citados anteriormente, incluindo obrigatoriamente a
presença de não-parentes, ou a simples coabitação de parentes que não cônjuges
ou filhos (com ou sem não-parentes ou empregados); iv) os domicílios unitários
– domicílios habitados somente pela pessoa de referência, com ou sem emprega-
dos; e v) os outros domicílios, uma categoria residual.

No levantamento da POF de 1995-1996, 68,4% das famílias classifi-
caram-se como tradicionais (8.575.053 unidades), 17,0% como novas famí-
lias (2.128.571) e 5,4% como famílias complexas (676.861). Das unidades
restantes, 8,5% eram domicílios unitários (1.069.206) e apenas 0,7% das
observações (86.033) entraram na classificação residual.

Com essas variáveis pretende-se avaliar qual o perfil dos consumidores de
alimentos tradicionais e modernos. A alimentação tradicional se daria no
domicílio, representada pelos agregados cereais, leguminosas e oleaginosas,
alimentos frescos, alimentos proteicos e leite e derivados; e a moderna se con-
centraria em agregados como os refrigerantes, enlatados e conservas e alimen-
tos preparados, a serem consumidos no domicílio, e na alimentação fora
do domicílio, sejam as refeições fora do domicílio ou os outros alimentos fora do
domicílio (lanches, salgadinhos, sucos, cafezinho, etc). O nível de agregação
dos produtos alimentares reflete o objetivo de avaliação genérica do padrão de
consumo do brasileiro urbano.

As despesas médias e medianas per capita com os diversos agregados ali-
mentares são apresentadas na tabela 2. Como pode ser observado, os valores
médios são persistentemente mais elevados que os medianos, revelando uma
distribuição assimétrica à direita para todos os agregados analisados.
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TABELA 2
Dispêndio médio e mediano mensal per capita com agregados alimentares

(R$ de set. 1996)

Fonte: Microdados/IBGE.

3 METODOLOGIA

Como já assinalado, a POF de 1995-1996 reuniu dados de despesas com
produtos alimentares, e essa é a variável proxy do consumo nos estudos empíricos.
Usando as informações registradas pelas famílias, é possível observar que várias
delas não adquiriram alguns produtos ao longo do período de acompanha-
mento do IBGE em suas residências – um período curto, de sete dias consecu-
tivos. Essas famílias são ou não consumidoras desses alimentos?  Embora não
tenham adquirido o alimento, isso não quer dizer que não o consumam – essa
pressuposição leva a que a amostra seja tratada como censurada.

Park et al. (1996) usam o procedimento de Heckman para estimar fun-
ções consumo nessas condições. Heckman (1979) trata o problema de amos-
tras censuradas como de seletividade amostral – ao procurar representar o
comportamento da população tomando dados de uma amostra que na verda-
de representaria apenas uma parte dela (uma subpopulação), as estimativas de
mínimos quadrados seriam tendenciosas e inconsistentes. Nessa situação, se-
gundo o autor “(...) fitted regression functions confound the behavioral parameters
of interest with parameters of the function determining the probability of entrance
into the sample.” (p. 154).

Assim, considerando um sistema de duas equações:

onde c
h
 é o consumo per capita de um agregado alimentar pelo consumidor da

h-ésima família, que seria dado pelo vetor de características (x
h
) dessa família

mais um desvio (u
h
); e a

h
 é a aquisição do mesmo agregado pela h-ésima

família, que seria dada pelo vetor de características (z
h
) dessa família mais

um vetor de desvios (ε
h
); e considerando que os desvios (u

h 
 e ε

h
) apresentam

CAPÍTULO 8.pmd 4/4/2007, 09:48217



Gasto e consumo das famílias brasileiras contemporâneas218

distribuição normal bivariada, com média zero e correlação ρ; e que o ponto
de censura da amostra é zero, teria-se que (GREENE, 2000, p. 929):

onde φ(α) é a densidade de probabilidade da variável normal reduzida;
Φ(α) é a função distribuição da variável normal reduzida;

         ; e         ,

pois                                                     .

Ou seja, a esperança do consumo do agregado alimentar pelo h-ésimo
consumidor, que adquire o alimento, não é dada somente por ‘ hxβ

' ’, como
seria esperado em uma regressão simples - existe mais uma variável explicativa
para c

h
 (o ‘λ

h
’), que deve ser introduzida no modelo. Desta forma, se o proble-

ma da seletividade amostral for ignorado, a equação de estimação do consumo
apresentará erro de especificação ao omitir a variável λ

h
 e o modelo será ten-

dencioso e inconsistente.

A variável λ é conhecida por inverso da razão de Mills e, segundo Heckman
(1979), trata-se de uma função monotonicamente decrescente da probabili-
dade de uma observação ser selecionada na amostra.

O procedimento de Heckman estabelece um processo de estimação em
dois estágios (GREENE, 2000, p. 930): num primeiro estima-se a equação de
seleção numa regressão Probit, por máxima verossimilhança, donde obtêm-se as

estimativas dos coeficientes do vetor de variáveis z
h
 e, para cada observação na

amostra selecionada, é computado   . No segundo estágio

estima-se βββββ e βλ em uma regressão de mínimos quadrados de ‘c
h
’ contra x

h
 e hλ̂ .
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É importante notar que a função Probit é estimada para todas as observa-
ções da amostra, enquanto que a regressão da função consumo é estimada
somente para a subamostra onde os dados da variável dependente são observáveis
(não nulos). Isto é, o consumo estimado terá como base as informações das
pessoas que adquiriram o produto ao longo do período de acompanhamento
do IBGE em suas residências, levando em consideração a probabilidade de
aquisição, expressa nos λ

h
.

O efeito marginal dos regressores sobre a variável consumo ‘c
h
’, na amos-

tra observada, se decompõe em duas partes: i) o efeito direto sobre a média do

consumo (ch), que é dado pelos βk ; e ii) o efeito indireto, que determina a
influência da probabilidade de aquisição sobre o nível de consumo. Assim,
tem-se (GREENE, 2000, p. 929):

onde                                   e                            .

A forma funcional adotada para a determinação do consumo é a duplo-
logaritmica ou, como é mais conhecida, a log-log, à qual serão incorporadas as
demais variáveis explicativas.  Sua especificação estocástica é dada por:

Ou seja, o logaritmo do dispêndio per capita com o agregado alimentar
efetuado pelo consumidor da h-ésima família (ln ch) será uma função do
logaritmo da despesa global familiar per capita (ln y

h
) e das k variáveis

socioeconômicas associadas à sua família (d
h
), mais um desvio (u

h
).

4 RESULTADOS

As variáveis explicativas do consumo alimentar, além da despesa global per
capita (Lndesp), são:3 o logaritmo do tamanho das famílias (Lntam); a compo-
sição etária das famílias, representada pela proporção de pessoas da família
em cada faixa etária – de 0 a 5 anos (Faixae1), de 6 a 10 anos (Faixae2), de 11

3. As variáveis explicativas da aquisição alimentar foram todas as explicativas do consumo, mais a variável nível de instrução do chefe
da família.

CAPÍTULO 8.pmd 4/4/2007, 09:48219



Gasto e consumo das famílias brasileiras contemporâneas220

a 20 anos (Faixae3), de 21 a 30 anos (Faixae4) e 51 anos ou mais (Faixae6),
sendo o grupo etário mais freqüente eliminado do modelo para evitar a
multicolinearidade perfeita (de 31 a 50 anos); as famílias com mulheres que
trabalham representadas pela variável binária Mtrab; os diferentes tipos fami-
liares, na forma de variáveis binárias – com a Família Tradicional como base –
que são: as Novas Famílias (Novasf ), as Famílias Complexas (Fcomplex) e
os Domicílios Unitários (Dunitari) – os resultados para os Outros Domicílios,
apesar de disponíveis, não serão interpretados, uma vez que a categoria abran-
geu somente 0,7% da população de famílias nas regiões investigadas; e as
regiões e estações do ano, também na forma binária, com as bases sendo a
região Sudeste e o verão .

Os resultados obtidos para as funções consumo podem ser observados na
tabela 3. Nesta tabela, além da categoria residual dos tipos familiares, não
constam os resultados das variáveis binárias que representam as regiões e
as estações do ano, inseridas no modelo com o objetivo de captar os efeitos das
variações regionais e sazonais de preços. Os resultados completos podem ser
requisitados à autora.

Nas 16.042 famílias avaliadas (dados amostrais), as consumidoras (com-
pradoras) dos cereais, leguminosas e oleaginosas foram 7.499; dos alimentos
frescos, 11.019; dos alimentos proteicos, 12.577; de leite e derivados, 12.086;
dos refrigerantes, 5.846; dos enlatados e conservas, 2.110; dos alimentos pre-
parados, 1.877; das refeições fora do domicílio, 4.324; e dos outros alimentos
fora do domicílio, 9.700.

Pode-se observar que as regressões log-log se mostraram significativas ao
nível de 1% pelo teste ‘F’ para os diversos agregados alimentares, indicando
que o conjunto de variáveis explicativas de fato é determinante do consumo
alimentar. Os coeficientes de determinação (R2), embora aparentemente bai-
xos, são compatíveis com a natureza dos dados.

Segundo Heckman (1979, p. 158), o teste T para o coeficiente da variável
Lambda poderia ser usado para avaliar a hipótese da não ocorrência de seleção
amostral. Todos os alimentos modernos a serem consumidos no domicílio (refri-
gerantes, enlatados, alimentos preparados) apresentaram esses coeficientes não
significativos – coincidindo com os agregados de menor número de observações
de aquisição. Dada a construção teórica dos modelos Seleção Amostral e a na-
tureza da base de dados, é possível imaginar que esse resultado deriva da difi-
culdade de estimação da probabilidade de aquisição com base em dados
socioeconômicos, e não da falsidade da hipótese de os dados serem censurados.

Os coeficientes da variável Lambda foram negativos para a maior parte dos
alimentos – sendo exceção os agregados alimentos frescos e leite e derivados, além
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dos produtos que apresentaram resultados não significativos, o que demonstra que
os fatores não mensurados que elevam a probabilidade de aquisição dos alimentos
tendem a reduzir o nível de consumo das pessoas (dado que βλ = ρσu).

TABELA 3
A função consumo log-log

Fonte: Microdados/IBGE.
Obs.: Desvio-padrão entre parênteses. Nível de significância: ∗ α=1%; ** α= 2% e *** α=10%.

A variável despesa global apresentou efeito positivo e significativo para o
consumo de todos os alimentos analisados – variações positivas na renda leva-
rão a incrementos no consumo alimentar.

Na tabela 4 podem ser observados os efeitos diretos e totais da despesa
global sobre o consumo alimentar, além dos sinais dos efeitos marginais indi-
retos. Os efeitos diretos são aqueles observados para as pessoas que adquiriram
os alimentos em questão e os totais levam em consideração, além do efeito
direto, o efeito indireto que a variável despesa global exerce sobre o nível de
consumo, dada a sua influência na probabilidade de aquisição dos produtos
(de quem adquire os alimentos).

É interessante notar, por exemplo, que o efeito da despesa global sobre o
consumo de refeições fora do domicílio, quando considerada a probabilidade de

Variáveis
Cereais,
leg. e

oleaginosas

Alimentos
frescos

Carnes e
ovos

Leite e
derivados Refrigerantes Enlatados e

conservas
Alimentos
preparados

Refeições
fora do

domicílio

Outros
alimentos

fora do
domicílio

R2

F 11
Constante ***

Lndesp ***

Lntam - ***

Faixae1

Faixae2

Faixae3

Faixae4 ** *** *** *** ***

Faixae6 - *** ***

Mtrab - - 0,053 ***

Novasf - *** *** **
)

Fcomplex ** * - 0,101 - ***

Dunitari *** ***

Lambda - *** *** - 0,563 *** - 0,640 - 0,673

0,179
86

2,635
(0,308)

0,147
(0,015)

0,694
(0,061)
0,048

(0,106)
0,107

(0,119)
0,001

(0,094)
0,137

(0,069)
0,035

(0,079)
0,037

(0,025)
0,123

(0,032)
0,050

(0,056)
0,125

(0,108)
0,788

(0,151)

0,325
279

- 3,125
(0,679)

0,717
(0,053)
- 0,135
(0,110)
- 0,073
(0,126)

- 0,249
(0,132)
- 0,318
(0,121)
- 0,316
(0,078)

0,436
(0,084)
- 0,009
(0,028)
- 0,044
(0,043)
- 0,154
(0,065)
- 0,284
(0,108)

1,641
(0,397)

0,259
231

1,090
(0,148)

0,372
(0,011)
- 0,343
(0,035)
- 0,552
(0,073)
- 0,245
(0,079)
- 0,266
(0,065)
- 0,227
(0,047)

0,046
(0,047)
- 0,024
(0,017)
- 0,064
(0,022)
- 0,071
(0,042)

0,068
(0,071)

***
(0,124)

0,305
278

- 1,566
(0,317)

0,559
(0,025)
- 0,193
(0,054)

1,115
(0,103)

0,316
(0,092)

0,164
(0,072)
- 0,058
(0,050)

0,453
(0,059)

***
(0,018)
- 0,016
(0,024)

**

(0,042)
- 0,094
(0,076)

0,732
(0,253)

0,341
159

- 0,529
(1,305)
- 0,419
(0,116)
- 0,539
(0,114)

0,007
(0,110)
- 0,104
(0,121)

0,141
(0,082)

0,110
(0,057)

0,170
(0,100)

0,014
(0,021)
- 0,054
(0,028
- 0,004
(0,072)
- 0,165
(0,155)

0,151
(0,534)

0,351
60

- 8,431
(4,840)

0,978
(0,364)
- 0,115
(0,353)

0,508
(0,324)

0,857
(0,377)

0,477
(0,322)

0,112
(0,185)

0,138
(0,179)

0,124
(0,085)

0,135
(0,088)

0,031
(0,155)
- 0,311
(0,335)

2,148
(1,363)

0,365
56

- 3,085
(4,878)

0,748*
(0,422)
- 0,660
(0,307)
- 0,033
(0,570)
- 0,425
(0,509)

0,113
(0,373)
- 0,133
(0,158)
- 0,249
(0,241)

0,092
(0,058)
- 0,057
(0,075)

0,05
(0,139)

0,101
(0,255)

0,754
(1,204)

0,342
8

2,896
(1,501)

0,310
(0,151)
- 0,853
(0,191)
- 0,075
(0,213)
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aquisição, se eleva. Esse comportamento ocorreu para todos os alimentos que
apresentaram o coeficiente da variável Lambda negativo. Seria esperado que os
alimentos modernos a serem consumidos no domicílio também apresentassem
o efeito indireto positivo, entretanto, dada a não significância da variável Lambda
para esses produtos, é difícil estabelecer conclusões à respeito. Desconsiderando
esses alimentos, os únicos que apresentam o efeito indireto negativo são os ali-
mentos frescos e leite e derivados – ou seja, considerada a probabilidade de
aquisição desses produtos alimentares (de quem adquire os alimentos), variações
na renda gerariam menor impacto sobre o nível de consumo.

Também pode ser observado na tabela 4 que o efeito da variável despesa
global é mais forte no consumo de alimentos a serem consumidos fora
do domicílio do que nos alimentos a serem consumidos no domicílio – não
havendo uma distinção relevante de efeitos entre os alimentos modernos e
tradicionais a serem consumidos no domicílio.

TABELA 4
Elasticidade-despesa global do dispêndio alimentar – efeitos direto e total/Função
log-log e sinais  dos efeitos marginais indiretos

Fonte: Microdados/IBGE.
Obs.: Nível de significância: * α=1%; ** α= 2% e *** α=10%.

A variável logaritmo do tamanho das famílias (Lntam) também apresen-
tou resultados significativos para a maioria dos alimentos avaliados. Seu efeito
foi negativo sobre o nível de consumo de todos os alimentos, indicando que as
economias de escala no consumo alimentar ainda são relevantes para o brasi-
leiro. Não houve evidências de comportamento diferenciado do efeito dessa
variável entre o consumo de alimentos modernos e tradicionais.

O comportamento das diferentes faixas etárias sobre o consumo foi relativa-
mente homogêneo para três grupos: pessoas de famílias com crianças e adolescen-
tes (abarcando as três primeiras faixas etárias exploradas), pessoas de famílias com
jovens de 21 a 30 anos, e pessoas de famílias com pessoas de 51 anos ou mais de
idade. O primeiro grupo destacou-se por privilegiar a alimentação no domicílio –
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não havendo um comportamento claro de preferência entre o padrão moderno e o
tradicional –, consumindo menos alimentos fora do domicílio que as pessoas das
demais faixas etárias. Os jovens de 21 a 30 anos privilegiam a alimentação moder-
na dentro do domicílio e consomem mais que todas as outras faixas etárias os
outros alimentos fora do domicílio. As pessoas de famílias com pessoas de 51 anos
ou mais, apesar de apresentarem um nível positivo de consumo de alimentos fora
do domicílio, privilegiam o consumo de alimentos tradicionais, no domicílio.

A existência de mulheres que trabalham nas famílias não levou a diferenças
substanciais no consumo alimentar nos domicílios – poucos foram os coeficientes
significativos para essa variável, o que pode sugerir que as diferenças de comporta-
mento entre as famílias com e sem mulheres que trabalham, abstraindo a questão da
renda, não são marcantes. Ainda assim, mesmo que não corroborados estatistica-
mente, observa-se que os efeitos dessa variável foram negativos para os alimentos
tradicionais e positivos para os modernos, indicando um padrão de consumo no
domicílio baseado na facilidade e economia de tempo. Fora do domicílio, nota-se
que as pessoas das famílias com mulheres que trabalham consomem mais dos
outros alimentos do que as sem mulheres que trabalham.

A avaliação do efeito das diferentes organizações familiares sobre o consu-
mo revela que não existe uma distinção clara de padrão de consumo na
alimentação no domicílio, entre moderno e tradicional, entre essas
organizações – com alguma indicação no sentido de as famílias tradicionais
serem as que mais consomem alimentos tradicionais. Por outro lado, todos os
tipos familiares analisados apresentaram um nível de consumo per capita de
alimentos fora do domicílio maior que as famílias tradicionais – as pessoas das
famílias complexas consomem menos as refeições e mais os outros alimentos
fora do domicílio; as dos outros tipos familiares consomem mais dos dois agre-
gados, mas também dando destaque aos outros alimentos.

5 COMENTÁRIOS FINAIS

Pelos resultados obtidos é possível afirmar que a renda ainda é um forte
condicionante do consumo alimentar para grande parte dos brasileiros.
Os coeficientes de elasticidade-despesa global do dispêndio alimentar médios (que
no modelo log-log são o próprio coeficiente da variável logaritmo da despesa global)
ainda são altos para a maioria dos alimentos – indicando que incrementos na
renda ainda serão convertidos, num percentual razoável, em consumo alimentar.
Pode-se dizer, ainda, que a renda condiciona mais o consumo de alimentos fora
dos domicílios do que dentro deles, uma vez que as elasticidades-despesa global
totais das refeições e dos outros alimentos a serem consumidos fora do domicílio
são claramente superiores às dos demais.
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Também é possível afirmar que as economias de escala no consumo ali-
mentar ainda são significativas para os brasileiros. Sendo assim, a tendência
observada de diminuição do tamanho das famílias levaria à elevação do desper-
dício de alimentos – o que deve ser alvo de campanhas de conscientização.

A análise dos efeitos da composição etária das famílias sobre o consumo
alimentar revela que existe uma tendência a que os brasileiros acabem por
mesclar os padrões tradicionais e modernos de alimentação no tempo, mas
não que venha a ocorrer a substituição do primeiro pelo segundo. Isto
porque, se grande parte dos hábitos alimentares se consolida na infância
e adolescência, e famílias que abarcam essas faixas etárias privilegiam o tipo de
alimentação assinalado, é possível que a modernidade observada entre os jo-
vens de 21 a 30 anos seja uma mera decorrência do período de vida dessas
pessoas. Essa conclusão é reforçada pela constatação de que as famílias
tradicionais, tipo familiar mais freqüente na população, prezam um padrão
alimentar tradicional – ainda que não haja um comportamento estabelecido
quanto aos alimentos modernos a serem consumidos no domicílio.

A presença de mulheres que trabalham nas famílias, por sua vez, propicia
um padrão alimentar moderno aos seus integrantes, com evidências mais
consistentes para o privilégio ao consumo de alimentos fora do domicílio do
que para a alimentação moderna no domicílio – dando destaque aos outros
alimentos que não as refeições. Esse destaque aos outros alimentos a serem
consumidos fora do domicílio também é encontrado entre os integrantes das
novas famílias e dos domicílios unitários.

O privilégio à alimentação fora do domicílio não é condenável per si –
deve ser analisada a qualidade dessa alimentação. A constatação de que pessoas
das novas famílias e de famílias com mulheres que trabalham, além dos jovens
(de 21 a 30 anos) e de pessoas que moram sozinhas (em domicílios unitários)
privilegiam os outros alimentos fora do domicílio em relação às “refeições”
requer atenção. Esses grupos, por definição, têm crianças e adolescentes aos
seus cuidados e se o seu comportamento alimentar não for adequado, ele pode
comprometer não apenas a saúde dos adultos de hoje, mas também os hábitos
alimentares das gerações futuras.
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