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“O fato de 84% da população brasileira residir na cidade, a crescente entrada das mulheres no 
mercado de trabalho e o acesso às novas tecnologias, são determinantes para, sendo ricas ou 
pobres, as famílias mudarem seus hábitos de consumo. Nesse quadro, apenas 15% têm um 
padrão de renda que lhes permite gastar sem comprometer o orçamento familiar. 85% da 
população têm nível de rendimento inferior ao que gasta, ou seja, só tem acesso ao produto 
por meio de endividamento", segundo o presidente do Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE), Eduardo Pereira Nunes. 
 
Os dados fazem parte do livro "Gasto e Consumo das Famílias Brasileiras Contemporâneas", 
que traça o perfil do consumidor brasileiro por meio de análise de dados das Pesquisas de 
Orçamento Familiar (POFs), realizadas pelo IBGE, entre os anos de 1987 e 2003. 
 
A educação caracteriza o principal destino dos gastos. As famílias que em 1987 investiam 3% 
de seu orçamento na educação, em 2002 aumentaram para 5,5%. Na hora de destinar o 
dinheiro para esse fim, a renda e a escolaridade dos chefes de família são fatores 
determinantes: uma família rica, por exemplo, opta pela educação privada, principalmente de 
ensino superior. "Isso acontece pela ampliação da oferta pública da educação básica e 
restrição de vagas no ensino superior público", explica o especialista do Instituto de Pesquisa 
Econômica Aplicada (IPEA), Jorge Abrahão de Castro. "O ensino privado é preferência das 
famílias mais ricas por conta da precariedade da escola pública", completa a economista, 
Tatiane Menezes. 
 
Um chefe de família que possui nível elevado de escolaridade, mesmo com renda familiar 
baixa, geralmente prioriza gastos em benefício próprio ou em relação à educação de seus 
filhos. "Mesmo assim, pode-se dizer que poucos dos que integram famílias pobres terminam a 
educação básica e vão para a faculdade. Se isso ocorre, a família faz esforços no sentido de 
deslocar dinheiro que comporia outros gastos e coloca a educação como prioridade", explica 
Castro.   
 
Para melhorar tal realidade, Castro defende a ampliação de políticas públicas para o setor. "É 
preciso ampliar a oferta pública de educação em todos os níveis, pois quando o setor público 
falha, quem paga é a família comprometendo mais uma fatia de seu orçamento", diz. 
 
Em relação à cultura, a população que reside no sudeste do país é quem mais consome 
(58,9%), independente de classe social. 41,2% dos brasileiros consomem cultura por meio de 
produtos audiovisuais. Isso acontece para 13,7% por meio do aparelho de televisão e para 
3,8% pelo cinema. Teatro, circo, dança e museu é consumido por 4,3%. Em relação à leitura, 
15,6% das pessoas a consomem, sendo 10,8% lendo periódicos, como jornais e revistas, 
3,1% livros didáticos e 1,8% livros. 
 
A renda e distribuição dos equipamentos culturais determinam o que cada grupo da sociedade 
consome. As classes A, B e C consomem mais produtos de informática e leitura. As classes D e 
E, mais os produtos audiovisuais e informática. "Ou seja, os mais pobres têm mais acesso aos 
produtos que estão dentro de sua casa, como é o caso da tv. Isso tem relação direta com 
localização desses equipamentos culturais e lugar onde as pessoas moram", lembra o 
antropólogo e especialista do IPEA, Frederico Barbosa. 
 
Os hábitos dos brasileiros também mudaram em relação à alimentação. O consumo de 
alimentos preparados aumentou em 216%, de iogurte 702%, de refrigerante 490% e de água 
mineral, 5694%. Alguns alimentos tiveram consumo reduzido como arroz 46% de queda, 
feijão (37%) e batata (59%). "A mudança pode ser vista como reflexo do papel da mulher na 
sociedade. Ou seja, sua maior presença no mercado de trabalho justifica o consumo de 
refeições fora de casa e a compra de alimentos de fácil preparo", explica o presidente do IBGE. 
 
Gastos com saúde diminuíram entre as famílias brasileiras. Isso acontece por causa da maior 
cobertura do Sistema Único de Saúde (SUS), serviço utilizado principalmente pelas famílias 



mais pobres, além da redução de valores dos bens e serviços de saúde. "Mesmo assim, a soma 
de gastos com saúde por parte das famílias é maior do que o investimento público na área. 
São R$ 56 bilhões gastos pelas famílias contra R$ 53 bilhões por parte de investimento 
governamental", alerta Bernardo Campolina, da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, 
da Universidade de São Paulo (USP). 
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