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RESUMO

A inflação no preço de alimentos e serviços esteve em foco em 2015. Houve reajustes das tarifas públicas, aumentos do preço de energia elétrica, desvalorização cambial, assim

como outras medidas fomentadoras do processo inflacionário. O presente trabalho possui como objetivo a análise de preços das hortaliças comercializadas na cidade de

Carangola/MG e sua influência na elaboração do cardápio pelo nutricionista de uma empresa hospitalar filantrópica. É um estudo de caso explicativo e quantitativo, realizado no

período de julho a dezembro de 2015, sendo a coleta de dados (nome do produto, preço e quantidade adquirida), realizada com auxílio de software de gestão Fjinfor-Estoque,

desenvolvido de forma personalizada para o Setor de Nutrição e Dietética da Instituição. Os preços das commodities agrícolas também elevaram: alho (64%); batata inglesa

(30%); beterraba (25%) mesmo em período de safra, porem o consumo manteve-se estável no período analisado. Em agosto uma lista 355 kg de hortaliças custava em média

R$825,00, setembro R$833,00, outubro R$907,65, novembro R$784,55 e dezembro R$1268,65. Fatos que evidenciam a oscilação do poder de compra do consumidor, reflexo da

“inflação da dieta saudável”, devido à alta do dólar e o período de falta de chuva, sendo o processo de cotação de preço algo considerável na busca de promoções. O Banco

Central do Brasil (2015) vem intervindo com intuito de minimizar os efeitos secundários dos choques de preços. Em dezembro a taxa Selic subiu para 14,15% a.a., e a variação

anual de inflação registrada pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, foi superior a 10. Não existe maneira efetiva de manter o corpo vivo sem alimentação. Através

dos conceitos de dietoterapia, o nutricionista elabora os planos de dieta adequados, e devido ao período inflacionário, auxilia na escolha de alimentos de menor custo.
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