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Resumo da apresentação 
A Pesquisa de Orçamentos Familiares - POF é uma pesquisa domiciliar, realizada por
amostragem, que tem como objetivos principais obter informações sobre a estrutura de
orçamentos (aquisições de produtos, serviços e rendimentos) e condições de vida das
famílias brasileiras. As informações da POF são utilizadas para estudar a evolução dos
hábitos de consumo das famílias e atualizar os Índices de Preços ao Consumidor do IBGE
(IPCA, INPC, etc). Em especial, a POF é também fonte de dados fundamental para a
produção de vários indicadores distribuídos pelas metas que compõem a agenda 2030, no
âmbito dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS). A POF 2008-2009 foi a quinta
pesquisa realizada pelo IBGE sobre orçamentos familiares. As edições anteriores foram: o
Estudo Nacional da Despesa Familiar - ENDEF 1974-1975, POF 1987-1988, POF 1995-1996
e POF 2002-2003. Atualmente encontra-se em fase de coleta a sexta pesquisa, POF 2017-
2018. A Pesquisa de Orçamentos Familiares passou a ter o desenho de�nido pela Amostra
Mestra, a partir da qual os setores a investigar são selecionados. A Amostra Mestra de
setores corresponde à infraestrutura uni�cada, desenvolvida pelo IBGE, que serve de base
à seleção dos domicílios respondentes das pesquisas que compõem o Sistema Integrado
de Pesquisas Domiciliares – SIPD. Esta exposição tem por objetivo apresentar os
principais aspectos metodológicos envolvidos na execução da pesquisa, com ênfase na
sua fase de coleta das informações. Na parte �nal serão também discutidos alguns
resultados básicos que envolvem a distribuição das despesas/aquisições no âmbito do
orçamento doméstico e sua evolução no tempo. A partir das despesas são atualizadas as
estruturas de ponderações dos Índices de Preços ao Consumidor.


