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POF é usada como ponto de partida pelo planejamento das agências 
 
Teve início na semana passada a POF (Pesquisa de Orçamentos Familiares) 2008/2009. 
Realizado pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), o estudo é o ponto de 
partida para as áreas de planejamento das agências de publicidade. “A gente sempre começa 
pelo IBGE”, explica a diretora de planejamento da Neogama/BBH, Isabella Mulholland. “Essas 
pesquisas são fundamentais porque todo trabalho de planejamento vai do ‘macrão’ para o  
micrão’”. 
 
Outra vantagem das pesquisas realizadas pelo IBGE é a credibilidade da fonte. “Você pode até 
dar um Google e encontrar o que precisa, mas nem sempre sabe se é confiável”, diz Isabella. 
“A pesquisa é informação-chave porque contra fatos não há questionamento. O planejamento 
de marketing e de comunicação é muito balizado em pesquisa”, diz Isabelle Perelmuter, vp de 
planejamento da Fischer América. 
 
O levantamento fará visita a 65 mil lares para ouvir cerca de 230 mil brasileiros de 4.700 
setores censitários de todo o País. São ouvidos brasileiros de todas as faixas de renda. “Como 
a classe mais baixa predomina, a tendência é ter mais representantes desse grupo”, diz 
Edilson Nascimento, gerente da pesquisa do IBGE. A pesquisa será realizada em 12 meses e os 
resultados começam a ser divulgados no fim de 2009. “Como é uma pesquisa de orçamento é 
preciso captar todas as mudanças sazonais”, reforça Nascimento.  
 
A POF é a maior pesquisa realizada pelo IBGE e é feita a cada cinco anos. Nesta edição, as 
famílias vão informar as despesas coletivas e individuais, a renda dos moradores, o consumo 
de alimentos dentro e fora de casa, especificando produtos orgânicos, diet e light e uso de 
serviços e produtos sustentáveis. Os brasileiros que participarem da pesquisa também serão 
pesados e medidos. “Com essas informações da pesquisa, existe a possibilidade de verificar se 
há barreira de demanda primária para o produto e onde vale a pena investir”, explica Adriana 
Favaro, diretora de pesquisa de mídia da DPZ. “Quando você sabe com quem está falando fica 
mais fácil”, diz Isabelle. 
 
Abordagem individual 
A diferença desta edição da POF para a última, feita em 2002 e 2003, é principalmente a 
abordagem individual para o consumo de alimentos. Antes, a pesquisa investigava o consumo 
aparente, ou seja, inferia que toda a família consumia tudo o que comprava. “A pesquisa vai 
ver o que cada pessoa da família está consumindo. Todo morador com dez anos ou mais vai 
anotar por dois dias tudo o que comeu”, explica Nascimento. A mudança se deve à 
necessidade de conseguir informações mais precisas. “Com esses dados, é possível saber, por 
exemplo, o consumo de junk food entre adolescentes”, comenta Isabelle. 
 
Pela primeira vez, a POF vai verificar também o que as pessoas consomem fora de casa e onde 
elas adquirem os produtos que consomem. “Quando você analisa as despesas da família, você 
tem como saber qual o share of wallet (porcentagem de seus gastos) com artigos que eram 
supérfluos e que agora são de primeira necessidade”, indica Isabelle.  
 
As famílias pesquisadas vão responder a diversos questionários com informações sobre renda 
e despesas. A pesquisa em cada domicílio dura nove dias, com, no mínimo, quatro visitas com 
cerca de uma hora de duração. A POF é usada, por exemplo, para definir os produtos que 
compõem as cestas básicas usadas nos cálculos dos índices inflacionários, como o IPC 
(Índice de Preço ao Consumidor), e o peso que cada alimento tem nesses índices. 
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