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Resumo

Aproveitando  o  Semina� rio  de  Metodologia  do  IBGE  (SMI2018),  o  presente

trabalho tem o objetivo de resgatar as discusso& es sobre a necessidade de se manter uma

pesquisa que trate do orçamento dome�stico, preferencialmente realizada pelo IBGE, e

que tenha uma periodicidade regular. Esta pesquisa pode, ao mesmo tempo, produzir

informaço& es sobre as condiço& es de vida das famí�lias, a exemplo de outros paí�ses como

Espanha, Canada� , Estados Unidos, França etc.

Introdução

Em 2017 foi a campo a quinta ediça&o da Pesquisa de Orçamentos Familiares –

POF 2017-2018, oito anos apo� s a POF 2008-2009. A POF e�  produzida pelo IBGE desde os

anos  1980  e  foi  planejada  para  substituir  outro  importante  levantamento  estatí�stico

sobre o orçamento dome�stico, o Estudo Nacional da Despesa Familiar -ENDEF, de 1974,

e assim passar a subsidiar a construça&o do sistema de í�ndices de Preço. A pesquisa tem

como tema central o orçamento dome�stico, mas os seus resultados tambe�m permitem a

construça&o  de  va� rios  indicadores  socioecono: micos:  aspectos  demogra� ficos,  questo& es

relacionadas ao ge:nero, desigualdade de renda, estado nutricional, saneamento ba� sico

etc.

A POF, atualmente, passou a ter periodicidade irregular e, ate�  certo ponto, incerta,

em funça&o das restriço& es orçamenta� rias e de pessoal. Alia� s, esta e�  uma situaça&o comum,

principalmente nos  chamados  paí�ses  em desenvolvimento,  como  e�  o  caso  do  Brasil.

Enquanto isso, os í�ndices de preços, tambe�m produzidos pelo IBGE, te:m periodicidade

mensal, sendo que o IPCA e� , inclusive, o í�ndice oficial que mede a inflaça&o no Paí�s. 

Nos u� ltimos oito anos, interregno entre as duas u� ltimas POfs, muita coisa mudou

e este processo tem se mostrado contí�nuo e muito dina:mico, principalmente em funça&o

das  novas  tecnologias.  Ale�m  disso,  especialmente  durante  a  POF2017-2018,  o  Paí�s

passou por conturbados momentos econo: micos e polí�ticos que impactaram – e ainda

esta&o impactando, os ha�bitos e padro& es de consumo das famí�lias. Com certeza, este perfil
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diferenciado, muito em funça&o de um momento de crise, estara�  expresso nos resultados

da pesquisa. Uma das questo& es que se coloca e� : qual a magnitude destes impactos sobre

a  cesta  de  consumo  das  famí�lias?  Quando  sera�  a  pro�xima  POF,  tendo  em  vista  que,

infelizmente,  por  falta  de  recursos  financeiros,  a  pesquisa  fica  vulnera�vel  e  com

cronograma de execuça&o incerto.

Para tratar do assunto, em linhas gerais, dividimos este trabalhos em dois breves

momentos: No primeiro momento e�  importante falar da POF e do SNIPC. Na seque:ncia,

destacamos algumas pesquisas que tratam sobre orçamento dome�stico “no mundo”, com

e:nfase na periodicidade com que estes levantamentos sa&o feitos em seus paí�ses.

Ao  final,  apresentaremos  algumas  concluso& es  e  propostas,  para  quem  sabe,

futuras discusso& es. 

1. Pesquisa de Orçamentos Familiares – POF

A POF e�  uma  pesquisa  domiciliar  por  amostragem que,  ale�m de mensurar  as

estruturas de consumo, de gastos e de rendimentos das famí�lias, tambe�m oferece um

perfil das condiço& es de vida da populaça&o. 

Nos  anos  de  1980,  quando  a  pesquisa  foi  criada,  as  transformaço& es

socioecono: micas evidenciaram o fato de que os í�ndices na&o refletiam com fidedignidade

o  aumento  do  custo  do  conjunto  dos  bens  e  serviços  consumidos  pela  populaça&o,

tornando-se  necessa� rio  efetuar  a  atualizaça&o  das  bases  dos  í�ndices  atrave�s  de  uma

pesquisa de orçamentos familiares (IBGE, 1991).

 Entre 1983 e 1984 foram a campo dois testes e, finalmente, em 1986, foi a campo

uma nova pesquisa, a POF. O perí�odo coincidiu com a conturbada2 conjuntura econo: mica

e a pesquisa teve de ser prolongada ate�  fevereiro de 1988. 

A literatura especializada mostra que as economias em desenvolvimento, como e�

o  caso  do  Brasil,  caracterizam-se  por  estruturas  de  consumo  pouco  esta�veis,  em

decorre:ncia  das flutuaço& es  do ní�vel,  distribuiça&o  de renda e da  introduça&o  de novos

produtos,  dentre  outros  fatores.  Ale�m  disso,  dada  a  rapidez  com  que  ocorrem  as

transformaço& es socioecono: micas, e�  necessa� ria a adoça&o de sistemas de í�ndices de preços

com  estruturas  de  ponderaça&o  continuamente atualizadas.  Portanto,  tornava-se

2 Desde o fim da de�cada de 1970, quando do segundo choque do petro� leo e da elevaça&o das taxas de juros
americanos, a economia brasileira passou por um processo de grande instabilidade, expressa do ponto de
vista macroecono: mico, em elevadas taxas de inflaça&o e/ou problemas de natureza cambial (Filgueiras,
2000).
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imperativo realizar uma nova pesquisa para a atualizaça&o da cesta ba� sica de consumo

dos í�ndices de preços ao consumidor produzidos pelo IBGE (IBGE, 1990, grifamos). Ale�m

da POF1987-1988, tivemos tambe�m a POF1995-1996 (outubro de 1995 a setembro de

1996), POF2002-2003 (julho de 2002 a junho de 2003), POF2008-2009(maio de 2008 a

maio de 2009) e a pesquisa recente. 

EE  importante mencionar que, inicialmente, as POFs foram criadas para atender

prioritariamente  a  atualizaça&o  das  estruturas  de  consumo  dos  í�ndices  de  preços  ao

consumidor produzidos pelo IBGE, sendo realizadas nas Regio& es Metropolitanas do Rio

de Janeiro, Porto Alegre, Belo Horizonte, Recife, Sa&o Paulo, Bele�m, Fortaleza, Salvador e

Curitiba, ale�m do Distrito Federal e Goia:nia. Com o aumento das demandas, a partir da

POF2002-2003,  a  pesquisa  ampliou  a  sua  cobertura  nacional  ale�m  dos  temas

investigados (IBGE, 2002-2003). 

A  POF  2008-2009  aconteceu  seis  anos  apo� s  a  realizaça&o  da  POF2002-2003,

mediante  uma  parceria  considerada  fundamental  para  a  efetivaça&o  da  pesquisa  e  a

reduça&o  do  intervalo  de  tempo  entre  as  duas  ediço& es:  uma  parceria  com  o  Banco

Mundial no a:mbito do Projeto de Assiste:ncia Te�cnica de Desenvolvimento Humano-HD

TAL  (Human  Development  Technical  Assistance  Loan),  como  parte  do  acordo  de

empre�stimo com o governo brasileiro. Os recursos foram destinados aJ  viabilizaça&o da

coleta e a estudos e testes visando ao aprimoramento do levantamento e aJ  implantaça&o

futura de POFs contí�nuas, com vistas ao monitoramento sistema� tico das condiço& es de

vida da populaça&o sob a o� tica dos orçamentos familiares. Assim, durante a execuça&o da

POF  2008-2009  foi  aplicado  um  teste-piloto  de  modelo  simplificado  da  POF,  com  o

objetivo de produzir informaço& es contí�nuas sobre o consumo das famí�lias e, assim, criar

uma  base  de  dados  e  indicadores  capazes  de  gerar  informaço& es  sobre  pobreza  e

desigualdade, bem como do padra&o de vida da populaça&o brasileira. O teste foi aplicado

paralelamente ao quarto trimestre da POF 2008-2009 (de fevereiro a maio de 2009) e

nos mesmos setores da POF, considerando somente as regio& es: Regia&o Sul e nos Estados

do Ceara� , Rio Grande do Norte, Paraí�ba e Pernambuco, na Regia&o Nordeste. O projeto na&o

teve prosseguimento.

Quanto a POF2017-2018, esta foi a campo de junho de 2017 a julho de 2018 para

cobrir  uma  amostra  de  aproximadamente  75.000  domicí�lios.  A  POF e�  uma  pesquisa

complexa  e  demorada,  principalmente  em  funça&o  do  tempo  de  permane:ncia  no
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domicí�lio, sete dias consecutivos; e do nu� mero de visitas necessa� rias para a finalizaça&o

da  entrevista  (acima  de  4  visitas).  As  entrevistas  sa&o  pessoais  e  nos  domicí�lios

permanentes selecionados, todos os moradores com 10 anos ou mais de idade relatam

suas despesas pessoais, considerando va� rios perí�odos de refere:ncia. Na&o houve grandes

alteraço& es metodolo� gicas em relaça&o aJ  ediça&o anterior. 

Como  mencionado,  as  entrevistas  da  POF  sa&o  pessoais,  para  registro  das

aquisiço& es,  consumo, rendimentos,  ale�m das opinio& es  pessoais  sobre as condiço& es  de

vida. Para tanto, a pesquisa tem sete questiona� rios: o POF1 e�  o primeiro a ser aberto e

trata das caracterí�sticas do domicí�lio e dos moradores, enquanto os questiona� rios, POFs

2,  3  e  4  tratam  das  despesas  (coletivas  e  individuais).  O  POF6  e�  um  questiona� rio

subjetivo sobre condiço& es de vida e o questiona� rio POF7 e�  aplicado a uma subamostra de

domicí�lios (equivalente a 1/3 do total da amostra da POF) para investigar o consumo

individual de alimentos e bebidas. 

Com base nos registros, pelas famí�lias, de produtos e serviços adquiridos, ao qual

denominamos Cestas de Compras, a POF se “conecta” ao SNIPC. 

2.   Sistema Nacional de Índices de Preços ao Consumidor  

A partir  de  1978 o  IBGE po: de  consolidar  outro  importante  sistema  capaz  de

produzir poderosos indicadores econo: micos, o IPC e o IPCA3. Os dados necessa� rios para

a definiça&o das populaço& es, montagem da cesta de produtos e serviços, bem como para a

sua estrutura de pesos,  foram extraí�dos inicialmente do Endef e, posteriormente,  das

POFs. Com  as  POFs,  te:m-se  tambe�m  a  revisa&o  das  chamadas  “populaço& es-objetivo4”,

tendo  por  base  as  informaço& es  sobre  os  ha�bitos  de  consumo  familiar  e  rendimento

mensal.  As  POFs  fornecem  os  insumos  ba� sicos  para  a  construça&o  e  atualizaça&o  dos

í�ndices: IEndice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC e o IEndice Nacional de Preços

ao Consumidor Amplo – IPCA, ambos com periodicidade mensal.

3 O Sistema Nacional de IEndices de Preços ao Consumidor (SNIPC) foi concebido para produzir í�ndices de
preços ao consumidor, em a:mbito nacional, a partir da agregaça&o de resultados regionais. e apresenta em
sua configuraça&o atual os seguintes í�ndices de preços: IPCA, IPCA-15, IPCA-E e INPC. As a� reas geogra� ficas
pesquisadas  sa&o:  Rio  de  Janeiro;  Porto  Alegre,  Belo  Horizonte  e  Recife;  Sa&o  Paulo,  Brasí�lia  e  Bele�m;
Fortaleza, Salvador e Curitiba; Goia:nia; Vito� ria e Campo Grande.

4 Em linhas gerais, por exemplo, a população-objetivo do INPC é definida em função da variação agregada dos
preços dos bens e serviços consumidos pelas famílias com baixos rendimentos e cujos chefes são assalariados. Já
o IPCA, que vem sendo utilizado pelo Banco Central do Brasil - Bacen, desde janeiro de 1999, como parâmetro
principal no monitoramento do sistema de metas de inflação no Brasil, adota como parâmetro para delimitação
da população-objetivo uma cobertura populacional acima de 90% das famílias residentes nas áreas urbanas de
abrangência do SNIPC, qualquer que seja a fonte de rendimentos (IBGE,2013).
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Definidas  as  populaço& es-objetivo,  passa-se  aJ  obtença&o  das  estruturas  de

ponderaça&o, com base no conjunto de bens e serviços destes grupos e dos valores de

despesa que lhes sa&o associados.

Estes sa&o apenas alguns dos elementos ba� sicos necessa� rios para a construça&o dos

í�ndices.  Agora,  apresentamos  algumas  pesquisas  que  abordam  o  tema  orçamentos

dome�sticos e seus respectivos paí�ses.

França   –   Enquête Budget de Famille   – BDF.  

A pesquisa de orçamentos5 realizada pelo INSEE6 desde 1956 faz parte de uma

sucessa&o de pesquisas conduzidas pelo instituto a cada 5 anos7.  A pesquisa existe na

França em sua forma atual, com periodicidade quinquenal, desde 1979, e a u� ltima ediça&o

refere-se  ao  perí�odo  2016-2017.  Importante  mencionar  que  as  informaço& es  sobre  a

renda  do  morador  sa&o  confrontadas  com  os  arquivos  fiscais  e  sociais  (registros

administrativos) tendo por base o ano civil anterior - lucro tributa�vel, benefí�cios sociais

concedidos, rendimentos de ativos etc.

Espanha   -   Encuesta de Presupuestos Familiares -      EPF  

A  pesquisa  de  orçamentos  da  Espanha  -  Encuesta de Presupuestos Familiares

(EPF)  realizada  pelo  INE, e�  feita  por  amostragem,  com  periodicidade  anual  e,  para

incentivar a participaça&o dos moradores, estes recebem um carta&o de cre�dito (tarjeta

regalo) com cre�dito de 30 euros (aproximadamente). A u� ltima versa&o da pesquisa foi em

2016, ano civil. 

A pesquisa  adota o esquema de mo� dulos anuais para coletar informaço& es sobre

temas relevantes: educaça&o, sau� de, pobreza, questo& es relacionadas ao domicí�lio -

bienestar (2010), servicio doméstico (2009) e o piloto em 2007 (gasto de los hogares em

educación).

México   -    Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares -  INEGI  

No Me�xico existem pesquisas sobre o tema desde 1956 e 1958, mas a partir de

1984  o  Instituto  Nacional  de  Estadística  y  Geografía (INEGI)  passou  a  seguir  as

5Family Budget Survey (BDF)

6 Institut Nacional de La Statistique et des Études Économiques – INSEE.
7Atualmente  na&o  existe  regulamentaça&o  europeia  sobre estes  inque�ritos,  mas ha�  um acordo informal
(acordo de cavalheiros) entre a maioria dos paí�ses da Unia&o Europeia e o Eurostat para atualizar os dados
sobre  os  orçamentos  familiares  a  cada  cinco  anos  ou  mais,  com recomendaço& es  para  harmonizar  os
inque�ritos correspondentes.
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recomendaço& es internacionais. A partir de  19928 passou a ter periodicidade bianual. A

u� ltima ediça&o disponí�vel no sí�tio do Instituto e�  para o ano de 2016.

Canadá -    Survey of Household Spending    - SHS  

A  pesquisa  no Canada�  e�  volunta� ria  e  as  informaço& es  sobre  a  renda anual  sa&o

combinadas com os dados do imposto de renda da pessoa fí�sica (ano civil anterior a

pesquisa).  A SHS teve iní�cio em 1997 e tem periodicidade anual. A u� ltima ediça&o foi a

campo em 2017 para uma amostra de 17.590 domicí�lios e, durante a coleta, e�  feito um

acompanhamento telefo: nico para esclarecer du� vidas.

 Reino Unido -   Living Costs and Food Survey   – LCF  

A pesquisa e�  realizada pelo  Office  National  Statistics (ONS) com periodicidade

anual  desde  1957  (u� ltimo  ano  2016),e  considera  o  ano  civil  e  tem  processos  de

amostragem diferenciados, adaptados aos paí�ses investigados (Inglaterra, Esco� cia, Paí�s

de Gales e Irlanda do Norte). A participaça&o e�  volunta� ria, mas se o morador, com idade

superior a 16 anos aceitar participar da pesquisa, deve preencher um dia� rio por duas

semanas.  Posteriormente,  o  mesmo  recebe  um  voucher  de  £  10  como  gesto  de

agradecimento. 

Estados Unidos   -   Consumer Expenditure Surveys     - CE  

A  pesquisa  americana  -  Consumer  Expenditure  Surveys  -  CE e�  uma  pesquisa

domiciliar realizada em todo o paí�s. EE  conduzida pelo Bureau of Labor Statistics do EUA

(BLS)  e  faz  12  estimativas  mensais  das  despesas  de  consumo,  duas  vezes  ao  ano

(resumidas),  por va� rios ní�veis de renda e caracterí�sticas dome�sticas.  UE ltimo relato� rio

anual em 2016 e o pro�ximo com data prevista para 2018.

Austrália -      Household     Expenditure     Survey     (HES)  
O HES fornece estimativas dos padro& es de gastos da populaça&o desde 1974 e a

partir de 2003-04 foi integrado aJ  Pesquisa de Renda e Habitaça&o (SIH) e passou a ter

periodicidade a cada seis anos, ficando em campo para coleta por um ano (pesquisas

conjuntas). O HES 2015-16 coletou informaço& es de uma amostra de aproximadamente

10.046 domicí�lios no perí�odo de julho de 2015 a junho de 2016.

Outras ocorrências:

Na  República Dominicana,  o Inque�rito Nacional aos Rendimentos e Despesas

dos Agregados Familiares e�  realizado de 10 em 10 anos e a u� ltima ediça&o foi ENIGH

8 Exceto em 2005 quando houve uma pesquisa extraordina� ria.
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2006-2007.  No  Chile, por sua vez, a  Family Budget Survey (EPF) existe desde 1957 e

tinha periodicidade decenal ate�  2006; e, a partir deste ano, passou a ser quinquenal. EE

uma  pesquisa  socioecono: mica  com  duraça&o  de  um  ano  civil,  durante  o  qual  as

informaço& es sa&o coletadas em todas as capitais regionais do paí�s e em suas principais

a� reas urbanas. O  Equador tem disponí�vel para consulta duas pesquisas sobre o tema

para os anos de 2004 e 2011:  La Encuesta Nacional  de Ingresos y Gastos de Hogares

Urbanos y  Rurales (ENIGHUR),  que  investiga  as  caracterí�sticas  demogra� ficas  e

socioecono: micas dos seus membros. A pesquisa mais recente foi realizada entre 2011 e

2012 para uma amostra de 40.932 famí�lias. A Colômbia tem como ano inicial para a sua

pesquisa  sobre  o  Orçamento  Familiar,  1967.  Ha�  registro  de  mais  cinco  ediço& es  em

distintos  perí�odos.  Nos  anos  2001-2002,  um  teste  piloto  para  implantaça&o  de  uma

pesquisa  continua sobre  rendas e  despesas  foi  proposta,  mas que na&o  foi  adiante.  A

u� ltima ediça&o disponí�vel refere-se ao perí�odo 2006-2007. Na  Argentina, encontramos

na  pa�gina  do  INDEC  a Encuesta  Nacional  de  Gastos  de  los  Hogares  (ENGHo)  para  o

perí�odo  2017/2018,  abrangendo  45.000  domicí�lios  nos  centros  urbanos  e  2.000

domicí�lios em todo o paí�s. Na pa�gina do Instituto ha�  informaço& es para os perí�odos 1985-

86;1996-97;2004-05  e  2012-13.  A  Bolívia faz  uma  pesquisa  que  tem  o  objetivo

especí�fico de atualizar a cesta de consumo e, com isso, o seu í�ndice de preços. Desde

2003,  a  pesquisa  faz  um levantamento contí�nuo  –  conhecido como levantamento de

receitas e despesas, com cobertura nacional, mas representatividade nas capitais, ale�m

da cidade de El Alto. UE ltima ediça&o 2015-2016.

Considerações finais

Embora seja considerada uma boa pra� tica a atualizaça&o perio� dica das cestas de

consumo das famí�lias  e das ponderaço& es dos í�ndices,  infelizmente,  alguns paí�ses  na&o

conseguem manter regularidade nos seus levantamentos. O Brasil passou a fazer parte

deste grupo de paí�ses que na&o mante:m um calenda�rio regular de coleta sobre o tema, o

que torna o í�ndice de preços ao consumidor desatualizado. 

A oportunidade de trazer esta discussa&o para um semina� rio de Metodologia do

Instituto de Estatí�stica, cujo tema e�  PREÇO, e�  mais que oportuna e necessa� ria por dois

motivos:  primeiro,  essa  tema� tica  deve  ser  tratada  por  te�cnicos  da  Instituiça&o  de

estatí�stica,  tendo em vista  principalmente  as necessidades  relacionadas aos aspectos

metodolo� gicos das pesquisas.  Em segundo lugar,  a  pesquisa foi  a campo durante um
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conturbado momento econo: mico: 60 milho& es de pessoas esta&o no SPC e o consumo das

famí�lias cresceu em torno de 1% em 2017, apo� s dois anos seguidos de queda. Estes sa&o

alguns dos indicadores que servira&o para explicar os padro& es de consumo das famí�lias e

estara&o refletidos nos novos í�ndices de preços do Brasil. Por quanto tempo ?
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