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Introdução: Os gastos com alimentos das famílias brasileiras têm sido afetados pelas 

distribuição, pelos preços relativos dos bens disponíveis, assim como por outras 

transformações estruturais ocorridas na sociedade brasileira [1]. Fatores sociais, demográficos 

e econômicos, como maior participação da mulher no mercado de trabalho, aumento da renda 

familiar, urbanização, escassez de tempo da sociedade moderna e diminuição do preço de 

alimentos prontos para consumo que influenciaram o aumento nos gastos com alimentação 

fora do domicílio, continuarão a impulsionar a fração das despesas com esse tipo de 

alimentação [2]. Dessa forma, a medida em que os gastos com alimentação ainda são um item 

fundamental no orçamento das famílias principalmente de menor renda, e nas regiões mais 

pobres do país, estudos sobre demanda de alimentos ganham grande importância no sentido 

de orientar a formulação de políticas públicas voltadas para a melhoria de segurança alimentar 

e das condições de nutrição dessa população [1]. Objetivos: Avaliar o consumo da 

alimentação dentro e fora dos domicílios das regiões brasileiras. Métodos: Este trabalho 

consiste em um estudo epidemiológico descritivo, a partir de dados secundários da Pesquisa 

de Orçamento Familiar 2017-2018, realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE). Utilizaram-se dados da despesa monetária e não monetária média mensal 

familiar com alimentação, por situação do domicílio, grandes regiões e grupos de produtos. 

Os dados foram tabulados no aplicativo Microsoft Office Excel 2016. Resultados e 

Discussão: Foram entrevistadas 57 920 pessoas nos domicílios do Brasil ao decorrer do 

período 2017-2018. Segundo os resultados da pesquisa, as despesas com alimentação 

representam a terceira maior participação nos gastos nacionais das despesas de consumo 

realizadas pelas famílias brasileiras (17,5%). A partir da análise regional, os maiores 

percentuais com alimentação fora do domicílio ocorreram nas Regiões do Centro-Oeste 

(38,0%) e Sudeste (34,2%), que ficaram acima da média nacional (32,8%). O menor 

percentual ocorreu na Região Norte (21,4%). De acordo com a pesquisa, foi registrado que as 

famílias com rendimentos mais baixos (até R$ 1 908,00), apresentaram uma proporção de 

20,6% de despesa com alimentação fora do domicílio, contra 79,4% de despesa com 

alimentação no domicílio. Já para as famílias com rendimentos mais altos (acima de R$ 23 

850,00), a proporção da despesa com alimentação fora do domicílio, no total gasto com 

alimentação, foi de 50,3%, contra 49,7% de despesa com alimentação no domicílio. Em 

relação a alimentação dentro do domicilio, a Região Norte destacou-se pelo maior percentual 

de despesa com o grupo das carnes, vísceras e pescados (27,1%) e menores percentuais com 

os grupos legumes e verduras (2,4%) e frutas (3,4%). Diferentemente, a Região Sudeste 

apresentou o menor percentual do País com o grupo carnes, vísceras e pescados (18,1%) e os 

maiores percentuais com os grupos leites e derivados (11,4%), panificados (11,0%) e frutas 

(5,5%). Em uma comparação feita do grupo de produtos na despesa com alimentação no 

domicílio, entre as edições da pesquisa de 2008-2009 houve queda da participação do grupo 

cereal, leguminosa e oleaginosa, passando de 10,4% para 5,0% em 2017-2018. Por outro lado, 
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os grupos de produtos preparados e bebidas ou infusões apresentaram crescimento 

significativo na sua participação percentual, de 2,9% em 2002-2003 para 3,4% em 2017-2018 

e 9,7% para 10,6%, respectivamente [3]. A partir dos dados encontrados, as regiões que 

apresentaram um maior percentual do hábito de consumir refeições fora do lar foram as mais 

desenvolvidas (Centro Oeste e Sudeste), uma vez que o Centro Oeste apresentou um valor 

médio mensal familiar com alimentação fora do domicílio maior do Brasil. Esta participação 

cresceu conforme o nível de urbanização e o aumento de restaurantes, além disso, entre os 

adultos, é comum realizar ao menos uma refeição fora do lar durante o horário de trabalho, 

em face da dificuldade de deslocamento entre o trabalho e a residência, facilitando o consumo 

de alimentos fora do lar. Somado a isso, a ausência da mulher, geralmente responsável pelo 

provimento doméstico de alimentação, seria um fator importante para elevação da 

alimentação fora de casa [4]. Dentre os achados, verificou-se que tanto em países 

desenvolvidos, quanto naqueles em desenvolvimento, a parcela da alimentação feita fora do 

domicílio tende a aumentar com a elevação do nível de renda das famílias, sendo o efeito do 

crescente poder aquisitivo especialmente importante entre os indivíduos com menor nível de 

renda [3]. Numa comparação entre as grandes regiões brasileiras, verificou-se que o padrão de 

despesa das famílias com grupos de produtos que compõem a alimentação no domicílio 

apresentou diferenças relevantes regionalmente. Se tratando da região Norte, observou-se uma 

grande despesa com carnes, vísceras e pescados, uma vez que é uma grande produtora de 

carnes bovinas e banhada por rios, e por isso podem apresentar preços mais baixos. Paralelo a 

isso, foi a que menos obteve despesas com legumes, verduras e frutas, um quadro 

contrariador, dado que as regiões do Norte apresentam uma extensa variedade desses 

alimentos. Analisou-se que a despesa com cereais e leguminosas, produtos que estão 

associadas ao preparo da comida em casa, vem decrescendo ao longo do tempo. Em 

contrapartida, a participação de alimentos preparados e bebidas ou infusões tem crescido. 

Esse fato se reflete em comparações com inquéritos anteriores que revelam um aumento 

importante da participação de alimentos industrializados prontos para consumo na 

alimentação realizada no domicílio, que provavelmente são consumidos em substituição a 

itens tradicionais, como arroz e feijão [2]. Conclusão/Considerações Finais: A partir dos 

dados obtidos no estudo realizado no Brasil, comprovou-se que as despesas com alimentação 

fora dos domicílios esta diretamente relacionada com famílias de elevado poder aquisitivo e 

apresenta predominância de alimentos com alto aporte calórico e baixo valor nutritivo. Além 

disso, está associada com a urbanização e a inserção da mulher no mercado de trabalho. 

Constatou-se também, que a região norte apresentou baixa despesa de alimentos de origem 

vegetal dentro dos domicílios. Por outro lado, houve um crescimento de alimentos prontos e 

bebidas açucaradas. Deste modo, fazem-se necessárias políticas públicas de promoção da 

alimentação saudável e restaurantes populares que ofereçam refeições equilibradas, visto que 

a qualidade da alimentação reflete na saúde da população brasileira. 

 

Descritores: Alimentos, Renda, Consumo. 
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