
Estudo sobre orçamento
familiar indica maior
consumo de serviços
e bens e revela
mudanças nos hábitos
das famílias brasileiras

K A R I N S A T O

G
raças à abertura da economia,
forçando os preços para bako e a
disseminação do crédito, hoje os

brasileiros têm mais acesso a serviços e
bens,revelampesquisadoresdolnstitutode
Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) e da
Faculdade de Economia, Administração
c Contabilidade (FEA-USP), que,
em junho, lançaram o livro "Gastos
e Consumo das Famílias Brasileiras

Contemporâneas", em dois volumes,
baseado nas Pesquisas de Orçamentos
Familiares (POFs) do Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística (IBGE).

O País segue os padrões mundiais
das economias mais desenvolvidas, nas
quais se gasta menos com alimentação
e mais com serviços e bens, tendo re-
gistrado um aumento dos gastos com
bens de consumo de 6% para 9%, de
1987 a 2003. O estudo organizado por
Tatiane Menezes, professora de eco-



nomia da UFPE - Universidade Federal
de Pernambuco -, e pelos técnicos da
Diretoria de Estudos Setoriais do Ipea,
Fernando Gaiger, Luciana Servo e Sérgio
Piola, é relevante. Ele permite desvendar
como se comportam as famílias brasileiras
com relação ao consumo, com base na
análise das mudanças ocorridas no cená-
rio macroeconômico entre 1987 e 2003.
"O extenso trabalho foi feito por mais de
41 pesquisadores de entidades brasileiras,
em conjunto com estudiosos da Argentina
e do Chile", explica a professora. "O co-
nhecimento dos hábitos de consumo é um
importante instrumento para checar o grau
de desenvolvimento do País e bem-estar
das pessoas", conclui.

Para o empreendedor, alguns itens da
pesquisa são essencialmente interessantes.
Por exemplo, o gasto com alimentação
fora sofreu alta de 26,6%, na ocasião da
primeira POF, para 30% em 2002. A fa-
mília do Sudeste destina R$ 81,79 ao mês
com alimentos prontos, a do Sul R$ 65,48,
e em seguida aparecem Centro-Oeste
(R$ 57,74), Norte (R$ 52,42) e, por último,
Nordeste (R$ 47,10). Não é difícil entender
o motivo. Na avaliação dos estudiosos, a
causa é a rotina das pessoas, que dispõem
de cada vez menos tempo.

Os resultados também apresentam o au-
mento do poder de fogo de algumas fatias
da população, quando esta é separada por
gênero ou idade. A introdução do volume 2
do estudo informa que, nos quase 20 anos
entre a primeira POF, realizada em 1987
e 1988, e a última em 2002 e 2003, houve
mudanças profundas no perfil das famílias
metropolitanas. A população envelheceu,
a base da pirâmide etária está mais estreita,
as famílias estão menores e muitos de seus
"chefes" agora são mulheres.

Segundo a Organização Mundial da
Saúde (OMS), o Brasil caminha para ser
a sexta nação do mundo com o maior nú-
mero de pessoas idosas até 2025. Dos 175,8
milhões de brasileiros, aqueles com mais
de 60 anos correspondem a 15,5 milhões
ou 8,8% da população.

Conforme indica o capítulo sete do
segundo volume, a renda per capta mensal
das famílias com idosos é superior à das
famílias sem idosos: R$ 548,94 contra R$
484,77. Observando pelo prisma da renda,
no entanto, os idosos urbanos estão com
melhores condições, uma vez que suas fa-
mílias possuem renda de R$ 612,23 contra
R$ 272,27 das famílias com idosos da área
rural. De qualquer forma, o consumidor

com mais de 60 anos vêm constituindo um
público-alvo interessante e promissor.

Quanto à chefia feminina, de acordo
com a POF de 2002/03, existem 12,7 mi-
lhões de famílias chefiadas por mulheres,
o que representa 26,3% do total de famílias
existentes no País. Estas possuem rendi-
mento per capita de R$ 499,90 ante R$
502,60 das famílias lideradas por homem.
A diferença é baixa. O estudo também
apontou que a chefia feminina é um fenô-
meno tipicamente urbano, pois apenas 8%
do total de famílias lideradas por mulheres
encontram-se no meio rural.

É importante destacar que as famílias
comandadas por mulheres gastam, pro-
porcionalmente, mais com habitação, ves-
tuário, saúde, higiene, educação, cultura
e serviços pessoais, ao passo que famílias
chefiadas por homens gastam mais com
transporte, aumento de patrimônio, ali-
mentação e outras despesas correntes.

Com relação à educação, concluiu-se
que as famílias mais abastadas gastam qua-
se 30 vezes mais do que as menos ricas. Se
em 1987 e 1988 as despesas dos ricos com
cursos regulares representavam 13,9 vezes
o gasto das famílias pobres, em 2002 e
2003, elas passaram a representar 44,5 ve-
zes. Ficou clara a noção de que o montante
destinado à educação depende da renda.

Outro ponto da pesquisa é o de despesa
com cultura: enquanto 90% das classes A
e B e 66% da classe C possuem mais de
dez livros em casa, apenas 42% das pesso-
as das demais classes encontram-se nessa

situação. Com relação ao consumo de au-
diovisual (cinema, TV a cabo, equipamen-
tos, entre outros), os 50% mais pobres são
responsáveis por 14% dos gastos, ao mesmo
tempo que os 10% mais ricos respondem
por 44% deles.

O índice de consumo de microinformá-
tica demonstra similar desigualdade, uma
vez que os 20% mais ricos despendem 80%
dos gastos totais. Já no que se refere à leitura
no geral (revistas, jornais e livros didáticos
e não-didáticos), os 50% menos abastados
correspondem a somente 11% da despesa
com o item, enquanto os 10% no topo da
pirâmide a 47%. Frederico Barbosa, técni-
co da Diretoria de Estudos Sociais (Disoc)
do Ipea, esclarece que "as pessoas que mais
consomem cultura possuem mais de doze
anos de estudo, com exceção da indústria
fonográfica (CDs, discos e aparelhos), que
não depende tanto da concentração de
renda, nem de estudo".

Na comparação entre as regiões do
País, o Sudeste responde por 58,9% do
consumo cultural das famílias, seguido
pelo Sul (16,2%) e pelo Nordeste (14,6%);
só o Sudeste metropolitano é responsável
por 29% do total.

Embora os resultados divulgados já te-
nham sido descortinados por pesquisas an-
teriores, feitas por outras instituições, nem
todos os empreendedores lembram delas no
dia-a-dia. As mudanças dos hábitos de con-
sumo são indicadores de tendências para as
quais o varejista, o produtor e o prestador de
serviços devem estar atentos. •
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