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RESUMO  
O consumo alimentar fora do domicílio tem apresentado relevância na 
composição das despesas das famílias brasileiras. Nesse sentido, a 
problemática deste estudo é: há diferenças regionais no Brasil de 
sensibilidade das despesas com alimentação em função da renda fora 
do domicílio? Para a solução, o objetivo do trabalho foi mensurar 
elasticidades, através de modelo econométrico, das despesas com 
alimentação fora do domicílio em relação a renda, para as regiões do 
Brasil. Alguns resultados apontaram que existem maiores elasticidades 
das despesas com alimentação em relação a renda fora do domicílio em 
regiões mais avançadas economicamente como o Sudeste, e regiões 
como o Nordeste, Centro-Oeste e Sul apresentaram efeitos-renda 
urbano sobre a despesa mais significativos, que o Sudeste e Norte. 
 

Palavras-chave: Alimentação; Renda; Urbano; Rural. 
 

ABSTRACT 
Food consumption outside the home has been relevant in the 
composition of Brazilian families' expenses. In this sense, the problem of 
this study is: are there regional differences in Brazil in the sensitivity of 
food expenses as a function of income outside the home? For the 
solution, the objective of the work was to measure elasticities, through 
an econometric model, of the expenses with food outside the home in 
relation to income, for the regions of Brazil. Some results showed that 
there are greater elasticities of food expenses in relation to income 
outside the home in more economically advanced regions such as the 
Southeast, and regions such as the Northeast, Central-West and South 

 
1 Bacharel em Ciências Econômicas pela Universidade Federal do Piauí (2021). 
2 Doutor em Desenvolvimento e Meio Ambiente – REDE PRODEMA (2018). 
3 Doutor em Desenvolvimento Econômico pela Universidade Federal do Paraná (2020). 



 
ANAIS IV SINESPP SIMPÓSIO INTERNACIONAL SOBRE ESTADO, SOCIEDADE E POLÍTICAS PÚBLICAS 

 

188 

presented more significant urban income effects on expenditure, which 
the Southeast and North. 
 
Keywords: Food; Income; Urban; Rural. 

 

1 INTRODUÇÃO 

O comportamento alimentar do ser humano atrela-se a dinâmica social e ao modo de 

vida, que são determinados pelas relações de produção, distribuição e consumo dos bens e 

serviços que atendem suas necessidades. A concentração cada vez maior dos indivíduos em 

cidades, a dinâmica dos centros urbanos e o nível de atividade econômica de uma região, 

podem revelar diferenças importantes no consumo alimentício. 

Atrelado a renda esse comportamento pode ser avaliado sob duas dimensões, uma 

macro e outra microeconômica, revelando abordagens teóricas diferentes e análises empíricas 

diversas. 

Na análise macroeconômica, as relações entre consumo e renda são abordadas de 

forma agregada sob a base da teoria keynesiana, em que se determina a função consumo, 

relacionando consumo autônomo (gerado pelo efeito riqueza e outros fatores) e consumo 

dependente da renda (Produto Interno Bruto), em que se determina a propensão marginal a 

consumir. 

Já na microeconomia, estudam-se as relações entre renda e consumo pela teoria do 

consumidor, em que a demanda individual de um bem ou serviço depende, ceteris paribus, da 

renda, revelando bens/serviços normais, quando sua relação é positiva e bem inferior, quando 

sua relação é negativa.  

No Brasil, o consumo alimentar fora do domicílio tem se tornado elemento importante 

na composição das despesas das famílias, que podem se associar aos condicionantes do 

trabalho, de acesso a renda, do lazer e turismo, e em função da composição familiar. Além disso, 

é possível que ocorram diferenças regionais e na situação do domicílio (urbana/rural). A 

alimentação é a despesa de consumo imprescindível e prioridade nos orçamentos das famílias 

brasileiras, responsável por comprometer boa parte do salário da população, principalmente 

para as pessoas de menores rendas. 

As condições estruturais das economias regionais e a dinâmica dos centros urbanos 

geram diferenças importantes na determinação das relações entre a renda e o consumo de 

alimentos fora dos domicílios. Espera-se que haja custos maiores em centros urbanos 
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economicamente mais avançados, como a região Sudeste do país, que tem maior peso da 

economia do Brasil e elevada taxa de urbanização. 

Para conhecer as diferenças regionais e entre a situação urbana e rural, as elasticidades 

regionais dos gastos com alimentos fora de casa em relação a renda, são elementos 

fundamentais. Assim, o problema de pesquisa é: existem diferenças regionais no Brasil de 

sensibilidade das despesas com alimentação em função da renda fora do domicílio? Como base 

para solução do problema, o objetivo do trabalho foi mensurar as elasticidades das despesas 

com alimentação fora do domicílio em relação a renda para as regiões do Brasil, considerando 

a situação do domicílio (urbano/rural). 

A hipótese assumida é que: 1) na análise agregada, espera-se que haja propensão 

marginal a consumir fora do domicílio maior (maiores elasticidades da despesa em relação a 

renda com alimentação, fora do domicílio) nas regiões mais avançadas economicamente e, no 

meio urbano e; 2) na análise microeconômica, também são esperadas maiores elasticidades 

nas regiões economicamente mais avançadas e no meio urbano. Tal hipótese pode se sustentar 

pelas características do modo de vida com trabalho fora do domicílio, maior facilidade de acesso 

a renda, pela composição familiar com menor número de moradores por domicílio, pela maior 

oferta de opções de lazer e devido aos custos de logística e transporte das condições de 

urbanização. 

Como base para solução do problema, o método aplicado foi um modelo de regressão 

linear múltipla, com as variáveis originais transformadas por logaritmo, de maneira que 

revelasse as elasticidades entre as variáveis despesa com alimentação fora do domicílio e a 

renda. Construiu-se um modelo para cada região do Brasil (para identificar as diferenças 

regionais pelo mesmo método), com inclusão de uma dummy para identificar as diferenças com 

o efeito urbano (1=presença do efeito urbano, 0=caso contrário). 

As variáveis do modelo apresentado foram: logaritmo da Despesa individual com 

alimentação fora do domicílio (LogGastosAlim) como variável dependente, e variáveis 

independentes, logaritmo da Renda total (LogRendaTot), a interação do logaritmo da Renda 

total com uma Dummy de efeito urbano (D_urbana*LogRendaTot) e mais a Dummy de presença 

do efeito Urbano de intercepto (D_urbana). 
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Os dados foram originados das despesas individuais com alimentação fora do domicílio 

e da renda individual dos indivíduos da amostra 2017/2018, da Pesquisa de Orçamento Familiar 

(POF, 2019), do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2019). 

Acredita-se que os resultados das elasticidades consumo de alimentos em relação 

renda, fora do domicílio, dependem da localização urbana e rural, mas as características e 

diferenças regionais do país podem apontar divergências. 

 

2 DESENVOLVIMENTO  

 
2.1 Revisando a Teoria Econômica Consumo, Renda e Elasticidade 

 
A economia está intrínseca no nosso dia-a-dia de várias maneiras. A facilidade e rapidez 

no acesso às notícias e do conhecimento disponível possibilita que a sociedade nas suas diversas 

características discuta problemas e relações econômicas. 

A escassez é um fato essencial a ser considerado na economia, sabe-se que os recursos 

produtivos utilizados para fabricação de bens e serviços são limitados e finitos e 

paradoxalmente tem-se necessidades ilimitadas. 

Dito isso, a teoria econômica estuda, com base na escassez/custo/análise marginal, como 

as pessoas alocam seus recursos escassos da melhor maneira para satisfazer suas necessidades 

ilimitadas. Diante disso, os indivíduos serão obrigados a fazer escolhas (trade-off) de um bem 

em detrimento de outro. A renúncia do valor de uso do outro bem escasso é chamada de custo 

de oportunidade (WESSELS, 2010). 

A sociedade define a melhor maneira de alocar seus recursos procurando respostas para 

esses questionamentos. E não é diferente quando se aplica essa escolha no ramo alimentício 

com o intuito de atrair o cliente para consumir fora domicílio, cada regiões brasileiras tem suas 

peculiaridades e podem divergir nos resultados para essa modalidade de consumo fora de casa.  

Do ponto de vista teórico de Pinho, Vasconcellos e Toneto Junior (2012, p.21), economia 

divide-se em duas grandes vertentes: macroeconomia e microeconomia. Essas duas áreas 

acabam sendo divergentes pelas diferenças dos métodos aplicados, mas complementares, na 

medida que a macroeconomia é resultado da soma de comportamentos econômicos individuais 

e de mercados específicos. 
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2.1.1 Macroeconomia e o Consumo 
 

Quanto ao Consumo agregado no âmbito da macroeconomia, A Teoria Geral do emprego, 

dos juros e da moeda de Keynes (1996) mostra que a demanda por bens de consumo vai 

depender da renda e da taxa de juros, atrelado a isso o nível de consumo cresce menos que 

proporcionalmente com relação à renda. No caso da demanda por bens de investimento ocorre 

que depende da expectativa de lucro futuro dos empresários e da taxa de juros. 

Dado que a demanda por bens de consumo guarda uma relação estável com a renda, 

segue-se que as flutuações da demanda agregada estão associadas aos movimentos do nível de 

investimento. Quando a economia está em crescimento, com expectativas otimistas de lucro 

futuro, os investimentos geram mais emprego, maior nível de produto e de renda e, portanto, 

maior nível de consumo e poupança. Caso contrário, as perspectivas pessimistas de lucro geram 

frustração de lucro da indústria de bens de capital, queda de emprego e de renda e, portanto, 

queda nos níveis de consumo e poupança (KEYNES, 1996). 

Inicialmente Keynes expressa a teoria da seguinte maneira: Quando o emprego aumenta, 

aumenta a renda real agregada e quando esta aumenta, o consumo agregado também 

aumenta, porém não tanto quanto a renda. Ele elenca algumas proposições para resumir a teoria 

duas delas é que: 

(1) Sob certas condições de técnica, de recursos e de custos, a renda (tanto monetária 
quanto real) depende do volume de emprego N. (2) A relação entre a renda de uma 
comunidade e o que se pode esperar que ela gaste em consumo, designado por D1, 
dependerá das características psicológicas da comunidade, a que chamaremos de sua 
propensão a consumir. Isso quer dizer que o consumo depende do montante da renda 
agregada e, portanto, do volume de emprego N, exceto quando houver alguma 
mudança na propensão a consumir. (KEYNES,1996 p. 63). 

 

A Teoria da Função de Consumo Keynesiana possui alguns fatores que possivelmente 

implicam na forma em como uma determinada comunidade tende a consumir utilizando sua 

renda. “O montante que a comunidade gasta em consumo depende, evidentemente: I) em 

parte, do montante da sua renda; II) em parte, de outras circunstâncias objetivas; e III), em 

parte, dasnecessidades subjetivas, propensões psicológicas e hábitos (...).” (KEYNES, 1996, p. 114).  

Diante disso, Keynes (1996) apresenta uma função de consumo estável baseando-se no 

rendimento disponível corrente das famílias e uma propensão marginal a consumir que varia de 

acordo com a renda. Quando a renda aumenta estas tendem a comprar mais bens e serviços e, 

pelo contrário, quando o seu rendimento disponível diminui, as famílias tendem a comprar 

menos bens e serviços. No entanto, quanto mais a renda de uma economia cresce, mais o 



 
ANAIS IV SINESPP SIMPÓSIO INTERNACIONAL SOBRE ESTADO, SOCIEDADE E POLÍTICAS PÚBLICAS 

 

192 

consumo da mesma cresce, porém em proporção menor que 1. 

O interesse pelos estudos de orçamentos familiares despertou a atenção de diversos 

estudiosos, dentre eles Ernest Engel, que em 1857 observou pesquisas de orçamentos familiares 

de trabalhadores belgas e acabou formulando uma lei empírica na qual estabelece uma relação 

da renda e consumo de alimentos. A lei diz que quanto menor a renda do indivíduo, maior a 

proporção de dispêndio com alimentos (CALLEGARO, 1982). 

Diferentemente da perspectiva de Engel a análise Keynes está centrada na lei psicológica 

fundamental que se respalda na disposição de aumentar os gastos com consumo à medida que 

a renda cresce, embora não se especifique que esta metodologia se aplica ao consumo de 

alimentos e sim de maneira geral para os diversos produtos. O autor sugere uma função de 

consumo estável baseando-se no rendimento das famílias e em uma propensão marginal a 

consumir, ele diz que quando a renda aumenta os indivíduos tendem a comprar mais bens e 

serviços e, ao contrário, quando a renda diminui, as famílias tendem a comprar menos bens e 

serviços (KEYNES, 1996 p.118). 

Segundo Hoffman (2007) o padrão de despesas de consumo de alimentos no Brasil é 

influenciado pela desigualdade na distribuição de renda além, de que se percebe uma 

discrepância das condições nas áreas rurais e urbanas e entre regiões. Estudos sobre demanda 

de alimentos são de grande importância e muitos autores tem se dedicado no que diz a respeito 

a elasticidade consumo das despesas de alimentos no Brasil.  

 
2.1.2 Microeconomia 
 

Considerando que o comportamento do consumidor busca atender suas necessidades e 

alocar a renda para a aquisição de bens e serviços da melhor forma, na economia de mercado 

qualquer alteração nas rendas e preços afetam a demanda. Existem três etapas para definir esse 

comportamento: Preferências do consumidor; Restrições orçamentárias e Escolhas do 

consumidor (PINHO et al 2012., p.135; PINDYCK; RUBINFELD, 2013, p.66) 

Para o entendimento do que são essas etapas dentro do processo de consumo Pindyck e 

Rubinfeld (2013) explicam. As preferências de mercado acontecem quando o indivíduo escolhe 

suas cestas de mercado, composta por diferentes mercadorias de forma a maximizar sua 

satisfação. Partindo dos pressupostos: as preferências são completas, ou seja, ao escolher se 

alimentar fora do domicílio, o indivíduo tem uma predileção quanto a isso depois de comparar e 
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ordenar todas as cestas de mercado; transitivas, o indivíduo pode ordenar a preferência entre 

as cestas; e mais é melhor do que menos considerando que o consumidor nunca fica saciado 

ele sempre vai querer mais de um bem. Esses pressupostos garantem certo grau de 

racionalidade e razoabilidade para as preferências que podem ser apresentadas também por 

meio da curva de indiferença, na qual representa todas as combinações de cestas de mercado 

que fornecem o mesmo nível de satisfação. 

Na segunda parte da teoria do consumidor sobre a restrição orçamentária define-se linha 

de orçamento todas as possíveis combinações de bens para os quais o total de dinheiro gasto 

seja igual a renda disponível, ou seja, a linha de orçamento depende da renda do consumidor e 

dos preços das mercadorias. Quando há uma modificação na renda ou nos preços há uma 

alteração no poder aquisitivo do consumidor (PINDYCK e RUBINFELD, 2013). 

Dada as preferências e as restrições orçamentárias pode-se determinar como o 

consumidor escolhe a cesta de mercado racionalmente, procurando maximizar o grau de 

satisfação que podem obter, considerando o orçamento limitado de que dispõem. A cesta de 

mercado maximizadora deverá satisfazer duas condições: estar sobre a linha de orçamento, pois, 

toda a renda deve ser utilizada e a outra condição é dar ao consumidor sua combinação preferida 

de bens e serviços. O grau de satisfação é maximizado (considerando a restrição orçamentária) 

quando a taxa marginal de substituição é igual a razão entre os preços (PINDYCK; RUBINFELD, 

2013). 

Seguindo o pensamento, as quantidades ótimas de cada um dos bens como função dos 

preços e da renda que o consumidor se depara é dada pela função de demanda do consumidor. 

O que vai afetar a escolha ótima do consumidor são os preços e a renda (VARIAN, 2015). 

Adentrando a classificação de bens na economia que tratam de comparar a escolha ótima 

de um nível de renda com a escolha ótima de outro nível de renda, tem – se os bens normais e 

inferiores. 

No caso dos bens normais, a quantidade demandada por um bem aumenta quando a renda 

aumenta e diminui quando a renda tem redução. Já os bens inferiores é quando um acréscimo 

na renda produz uma redução no consumo de um dos bens, essa situação pode ser bem comum 

nos bens de baixa qualidade (VARIAN, 2015). 

Cabe conceituar neste trabalho o que é a elasticidade na economia, por conseguinte, sua 

definição está centrada em mensurar a sensibilidade da demanda com relação as variações de 
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preço ou renda independente das unidades. 

Resumidamente, se um bem tiver elasticidade da demanda maior que 1 em valor absoluto 

a demanda é elástica, se for menor que 1 o bem tem uma demanda inelástica e sendo a demanda 

do bem igual a 1 é uma demanda de elasticidade unitária. Por exemplo, tendo a curva de 

demanda elástica a quantidade demandada é muito sensível às variações nos preços: se o preço 

aumentar em 1%, a demanda terá redução em mais de 1%, esse caso de elasticidade diz respeito, 

em geral, a quantidade de substitutos próximos que o bem pode ter, pois, um aumento no preço 

de um bem que possua um substituto próximo pode reduzir sua demanda, por isso diz sensível 

à quantidade demanda em relação ao preço (VARIAN, 2015). 

A elasticidade – renda da demanda é utilizada para demonstrar como a quantidade 

demandada reage à variação da renda e a média das elasticidades – renda é 1, todas as 

elasticidades ficam aproximadamente igual a 1. Para o caso do bem normal em que o aumento 

da renda gera aumento da demanda a elasticidade-renda da demanda vai ser positiva. O bem 

inferior tem elasticidade-renda negativa, que acontece quando a renda aumenta há redução da 

demanda. Nos bens de luxo a elasticidade-renda da demanda são maiores que 1, ou seja, um 

aumento de 1% na renda conduz a um aumento de mais de 1% na demanda desse bem.  

A elasticidade renda da demanda mostra, ceteris paribus, a variação percentual da 

demanda (quantidade demandada) em função da variação percentual da renda. Quando 

positiva, classifica-se com bem normal, negativa, como bem inferior, zero consumo saciado e 

maior que, bem de luxo. 

 
2.2 Resultados e Discussões: diferenças regionais das despesas com alimentação 
 

Tendo em vista que o problema apresentado investiga as diferenças regionais das 

elasticidades das despesas com alimentação fora do domicílio em função da renda, apresentou-

se uma tabela síntese com as estimativas regionais (Tabela 1). 

Os modelos regionais apresentaram significância global, pois os valores- p da estatística F 

(0,000) foram menores que o nível de significância de 5%. Nesse sentido, estatisticamente, é 

possível afirmar que os modelos foram bem especificados. Já em relação ao grau de explicação 

do modelo pelas variáveis explicativas, os maiores coeficientes de determinação (R2) ocorreram 

nas regiões Sudeste, Nordeste e Centro-Oeste, respectivamente. 

Na avaliação dos coeficientes individuais dos modelos regionais, verifica-se que a 
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maioria apresentou significância estatística, exceto nas regiões Nordeste e Norte, a constante, 

e nas regiões Sudeste e Norte, a dummy urbana e sua interação com a renda total. Os seus 

valores-p ficaram maiores que o nível de significância. 

 
Tabela 1 – Resultados do modelo de elasticidade consumo de alimentos fora do domicílio em relação a renda 

para todas as regiões do Brasil. 

 
REGIÕES 

 
Const 

 
LogRendaTot 

 
D_urbana 

D_urbana* 

LogRendaTot 

Variável dependente: 
LogGastosAlim 

Nordeste     N° de observações: 10.546 

Coeficiente 0,0670 0,2131 -1,2865 0,1928 R2 F (3, 10542) Prob > F 

P-valor 0,816 0,000*** 0,000*** 0,000*** 0,1295 340,02 0,0000 

Norte     N° de observações: 3.615 

Coeficiente 0,1846 0,2277 0,2828 -0,0256 R2 F (3, 3611) Prob > F 

P-valor 0,561 0,000*** 0,510 0,641 0,0397 23,03 0,0000 

Sudeste     N° de observações: 6.836 

Coeficiente -1,5390 0,4430 0,2473 -0,0047 R2 F (3, 6832) Prob > F 

P-valor 0,001*** 0,000*** 0,604 0,936 0,1616 301,02 0,0000 

Sul     N° de observações: 4.168 

Coeficiente 0,7744 0,1876 -0,6520 0,0964 R2 F (3, 4164) Prob > F 

P-valor 0,012* 0,000*** 0,076 0,027* 0,0635 75,84 0,0000 

Centro – 

Oeste 

     
N° de observações: 4.133 

Coeficiente 0,7947 0, 1748 -1,1958 0,1485 R2 F (3, 4129) Prob > F 

P-valor 0,023* 0,000*** 0,003* 0,002* 0,1082 74,04 0,0000 

Significância: *p<0,05 ; ** p<0,01 ; *** p<0,001 

 

As elasticidades totais das despesas com alimentação fora do domicílio (efeito renda 

total e urbano) das regiões Sudeste e Nordeste foram as maiores, respectivamente, 0,4430% e 

0,4059% comparando com as Regiões Centro-Oeste 0,3233%, Sul 0,2841% e Norte 0,2277%. 

Todas as regiões apresentam uma baixa elasticidade dos gastos com alimentação fora 

do domicílio em relação a renda, mas valores relevantes para despesas fora do domicílio. No 

Sudeste, por exemplo, cada 1% da variação da renda na amostra, evidenciam 0,4430% de 

despesas com alimentação fora do domicílio. Percebe-se, portanto, diferenças regionais 

importantes, especialmente nas Sudeste, Nordeste e Centro-Oeste que tiveram as maiores 

elasticidades totais, incluindo o efeito urbano. O Sul e o Norte tiveram elasticidades menores. 

É importante destacar que as heterogeneidades regionais se intensificam em relação a 

situação urbana, gerando contrastes e quebra de expectativa teórica. A região Sudeste não 

apresentou diferença importante do efeito urbano sobre as despesas, assim como, também, a 

região Norte do país. Já as regiões Nordeste, Centro-Oeste e Sul apontaram peso importante da 
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situação urbana sobre a renda para explicar as despesas fora dos domicílios. No Nordeste a 

elasticidade da renda total urbana (0,1928) é tão elevada quanto a elasticidade renda total 

(0,2131). Caso similar ocorreu no Centro-Oeste e com menor importância no Sul. 

Segundo o artigo Evolução do consumo de alimentos fora de casa no Brasil de 2008 a 2009 

e 2017-2018, que investiga a frequência de consumo de alimentos fora de casa e a contribuição 

desse consumo para alimentos específicos, observou-se uma redução de 8,8% na frequência de 

consumo fora de casa na área urbana e sem alteração na área rural nas regiões Nordeste e Sul 

(BEZERRA, et al.,2021). Pode-se dizer que essa redução no consumo de alimentos fora de casa 

no meio urbano pode ter influenciado as elasticidades dos gastos com alimentação em relação 

à renda. Segundo Bezerra et al. (2021) região Centro Oeste foi a única a apresentar aumento 

do consumo fora de casa. Esse fato pode indicar um aumento na urbanização nessa região assim 

como pode ter acontecido em todo o Brasil. 

Segundo o autor Geiger(1973) ocorre uma diferenciação regional e estrutural urbana 

causada principalmente pela forma como se deu o processo industrial e a concentração das 

atividades em determinadas áreas do país. O centro oeste é uma região com grande extensão 

territorial que por muito tempo não foi tão populosa e que nos dias atuais percebe-se que a 

região está sendo usada para grandes investimentos principalmente na área agrícola. 

 

3 CONCLUSÃO  

 

Na análise agregada, verificou-se que a propensão marginal a consumir fora do domicílio 

foi maior no Sudeste, região economicamente mais avançada. Entretanto, houve alguns 

contrastes, pois a região Sul, apesar de ser a região de segunda maior participação na renda do 

país, ficou com elasticidades despesas-renda fora do domicílio menor que as regiões Nordeste 

e Centro-Oeste, que participam como a terceira e quarta regiões de maior renda no Brasil. 

Em relação ao efeito urbano, esperava-se que as regiões de maiores economias 

apresentassem, também maior efeito urbano sobre a despesa fora do domicílio, entretanto, 

apenas o Nordeste, Centro-Oeste e Sul tiveram efeitos de renda urbana mais relevantes e 

significativos sobre as despesas com alimentação fora do domicílio.  

Nos aspectos microeconômicos, também se observou o contraste entre as regiões em 

relação ao efeito urbano da despesa fora do domicílio. Não se identificou, como esperado, maior 
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impacto da renda sobre as despesas fora do domicílio, pela situação urbana, para todas as 

regiões, apenas para o Nordeste, Centro-Oeste e Sul. 

É necessário ampliar os conhecimentos inerentes as despesas fora do domicílio, que 

respeite as diferenças regionais e permita desenvolver ações de agentes privados para melhor 

atender essas demandas, assim como entendimento para possível desenvolvimento de políticas 

setoriais sobre a temática, que equalize o uso da renda das pessoas e permitam maximizar suas 

utilidades no modo de vida moderno. 

A pesquisa instiga reflexões sobre os contrastes regionais e maior compreensão sobre 

fatores setoriais determinantes da alimentação fora do domicílio, como as características no 

modo de vida com trabalho fora do domicílio, maior facilidade de acesso a renda, pela 

composição familiar com menor número de moradores por domicílio, pela maior oferta de 

opções de lazer e devido aos custos de logística e transporte das condições de urbanização. 

O efeito urbano da renda para despesa com alimentação fora do domicílio no Nordeste e 

Centro-Oeste apresentaram o mesmo nível de importância. Nesse sentido, cabe o 

desenvolvimento de pesquisa que expliquem as características desse efeito e permita difundir 

conhecimentos contributivos para melhorar a dinâmica da vida urbana e a qualidade de vida 

das pessoas. 

O fato de apenas no Nordeste, Centro-Oeste e Sul a situação urbana ter ampliado os 

efeitos da renda sobre as despesas com alimentação fora do domicílio, ajuda a compreender as 

diferenças e não linearidade das despesas fora do domicílio em um país continental com o 

Brasil, o que pode colaborar para tomadas de decisões em negócios do setor privado e em 

possíveis propostas de políticas públicas, que devem respeitar as diferenças regionais e suas 

heterogeneidades. 

Não se pode, portanto, no país, considerar que o meio urbano seja um fator determinante 

para ampliar as elasticidades das despesas com alimentação em relação a renda fora do 

domicílio em todas as regiões do país. Entretanto, há diferenças de efeito importante entre as 

regiões, que podem afetar as decisões de consumo e a qualidade de vida das pessoas. Isso gera 

um contraste entre as regiões do país, que em algumas a situação de urbanidade e conveniências 

impostas pelos deslocamentos e necessidades da dinâmica da vida nas cidades podem impor 

restrições de logística e transporte para as pessoas, elevando despesas com alimentação em 

relação a renda fora do domicílio. 
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