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Resumo da apresentação 
As  pesquisas  de  orçamento  são  extremamente  úteis  para  lidar  com  a  complexidade  e
multidimensionalidade  da  pobreza  e  desigualdade.  Elas  trazem informações  necessárias  para  o
acompanhamento  dos  níveis  de  preços  e  das  despesas  da  população.  Ao  captar,  de  forma
estruturada, as mais variadas despesas em bens e serviços, tais pesquisas se tornaram a principal
fonte de informação sobre os valores do consumo das famílias e seus componentes. Entretanto,
construir  uma métrica  de  consumo associada  ao  bem-estar  das  famílias  demanda o  tratamento
ordenado dos dados em uma série de etapas metodológicas. Tal métrica permite inferir não apenas
sobre  o  bem-estar  das  famílias,  mas  também sobre  os  níveis  de  pobreza  e  desigualdade.  Esta
apresentação  contribui  para  o  debate  ao  mostrar  como  os  dados  da  Pesquisa  de  Orçamentos
Familiares (POF) 2002-2003 e 2008-2009 podem ser utilizados nos estudos desses temas.  Para
tanto,  seguimos a  literatura e os avanços recentes,  muitos deles apresentados em Oliveira  et  al
(2016)1, e sugerimos análises dinâmicas que indicam como diferentes componentes do consumo
impactaram nas condições de vida da população brasileira, na pobreza e na desigualdade (Oliveira
et al 2017)2. Atenção especial é dada aos aspectos metodológicos e ao tratamento dos dados, tais
como a criação de deflatores espaciais (que indiquem as diferenças de preços existentes entre as
regiões brasileiras), a inclusão dos bens duráreis (segundo os valores dos seus serviços), o ajuste das
despesas com alimentos e a seleção das despesas que compõem a métrica do consumo. Dentre os
principais resultados estão um conjunto de deflatores espaciais e o papel dos bens duráveis como
elemento concentrador do consumo entre 2002-2009.
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