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O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) começa hoje a fazer a Pesquisa de 
Orçamentos Familiares (POF), que investigará, durante os próximos 12 meses, as 
transformações dos hábitos de vida e de consumo da família brasileira, principalmente os 
costumes alimentares, dentro e fora de casa. Será a primeira vez em 30 anos que o instituto 
vai medir o consumo efetivo da população, com 750 avaliadores visitando 65 mil domicílios. 
 
A pesquisa vai servir também para adequar os pesos de cada item sobre os índices de preços e 
sobre as contas nacionais. A expectativa é de que o Índice de Preços ao Consumidor Amplo 
(IPCA) e o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) sejam atualizados, assim como a 
base do PIB também deverá sofrer reajustes após o término da pesquisa. "É importante que o 
brasileiro compreenda que, dessa informação, surgirão políticas públicas na área da saúde, da 
educação, da nutrição, do planejamento, das pesquisas de mercado, das condições de 
habitação e de saneamento que ajudarão o próprio cidadão brasileiro", diz Eduardo Pereira 
Nunes, presidente do IBGE.  
 
A primeira vez em que o IBGE fez um levantamento da natureza da POF foi em 1974. Depois, 
a cada cinco anos, aproximadamente, essas informações foram atualizadas. Mas, desde então 
o padrão de vida da sociedade se modernizou, e a pesquisa foi modificada, incluindo novos 
padrões de consumo. Um exemplo de mudança é o aumento da utilização de álcool e de gás 
nos automóveis, nos últimos cinco anos, que ainda não tiveram seus pesos ajustados nos 
índices de inflação, apesar de o etanol já ser mais consumido do que a gasolina no País.  
 
A pesquisa demandará investimentos em equipamentos e na contratação de pessoal da ordem 
de R$ 23 milhões, sendo 43% provenientes do Banco Mundial e outra parte do Ministério da 
Saúde. Segundo a coordenadora geral de Alimentos do ministério da Saúde, Ana Beatriz 
Vasconcelos, com o resultado da POF, será possível ao governo elaborar melhor as políticas 
nutricionais e alimentares para a população.  
 
A pesquisa será realizada em 1.752 municípios e a coleta vai acontecer durante 52 períodos de 
sete dias, entre maio deste ano e maio de 2009, incluindo áreas urbanas e rurais. Entre as 
novidades da pesquisa estarão perguntas relacionadas ao entorno do local da moradia, 
questões ambientais, como o uso de energia, tipo de combustível para aquecimento de água, 
tratamento e destino de lixo, entre outros.  
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