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Com 34% dos domicílios já visi-
tados pelos pesquisadores que
apuram o Censo 2010, o presi-
dente do Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE),
Eduardo Pereira Nunes, é cate-
górico em afirmar que o concei-
to de “chefe de família” está ul-
trapassado no Brasil. Segundo
ele, é clara a tendência de mais
mulheres participando do mer-
cado de trabalho, o que fez o
IBGE alterar uma das perguntas
do questionário levado às resi-
dências brasileiras. “Agora colo-
camos a pergunta sobre a renda
do chefe de família de outra for-
ma porque a responsabilidade é
compartilhada. Para o IBGE, é
mais uma evidência de que esse
termo deve ser retirado do voca-
bulário das nossas pesquisas es-
tatísticas”, afirmou Nunes, em
entrevista ao BRASIL ECONÔMICO.

O IBGE utiliza dois questioná-
rios para o censo: o básico, com
um número menor de perguntas,
aplicado a todos os domicílios re-

censeados, e o questionário da
amostra, mais amplo, utilizado
em um número determinado de
residências. Nos censos de 1991 e
2000, o item rendimento era apu-
rado apenas com a pessoa res-
ponsável pelo domicílio no for-
mulário básico. Agora, a informa-
ção leva em conta todos os com-
ponentes da família.

Segundo Nunes, a mudança
deverá alterar metodologias de
pesquisas. A renda individual não
deve mais ser considerada nos es-
tudos sobre mercado de consu-
mo. “Com mais membros contri-
buindo para a renda da família, a
capacidade de acesso a eletrodo-
mésticos, automóveis e outros
bens torna-se maior”, diz.

O detalhamento do censo po-
derá servir para definir novos
desenhos de amostragens em
pesquisas futuras. “Poderemos
fazer levantamentos não apenas
por nível de instrução ou renda
média do indivíduo, mas do do-
micílio. E isso valerá para todas
as pesquisas que queiram levar
em consideração a estratificação
da população”, explica.

O presidente do grupo Troiano
de Branding, Jaime Troiano, con-
firma o maior poder das mulheres
nas famílias. Atualmente elas res-
pondem por 70% da decisão de
compra de produtos, diz. Mas ele
não acredita que a figura de um
“chefe” já esteja em extinção. “
Há sempre uma cabeça no núcleo
familiar, que vai dar a palavra fi-
nal sobre a compra de determina-
do bem, seja ele homem ou mu-
lher”, defende. Para o especialis-
ta, a variação maior de fonte de
renda na família tem influência
em decisões coletivas como com-
pra de imóvel ou a escolha do co-
légio das crianças. “Mas para ou-
tros itens ainda assistimos a uma
decisão bastante individual. Isso
se reflete mesmo na escolha da
moradia. Há uma maior venda de
unidades pequenas, porém com
mais cômodos, com mais privaci-
dade”, diz. O mesmo vale para a
compra do automóvel, eletrodo-
mésticos e mesmo para o super-
mercado, explica Troiano. “Te-
mos produtos em embalagens in-
dividualizadas e cada um compra
o que gosta de comer.” ■

Famílias têm poder partilhado
Para IBGE, conceito de chefe da casa está ultrapassado, pois vários membros contribuem para o orçamento

Mulheres respondem
hoje por cerca de
70% das decisões
de consumo

INFRAESTRUTURA

Ibama libera licença ambiental para
obras do gasoduto São Carlos-Brasília
O Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis
(Ibama) liberou ontem a licença de instalação do gasoduto de 903
quilômetros de extensão que ligará o interior de São Paulo a Brasília.
O projeto, que pertence à Transportadora de Gás do Brasil Central (TGBC),
está orçado em aproximadamente US$ 1 bilhão e terá capacidade para
transportar até 5,5 milhões de metros cúbicos por dia.

AGRONEGÓCIO

Banco do Brasil pretende aumentar 20%
os recursos aplicados na safra deste ano
O Banco do Brasil anunciou que espera aplicar cerca de R$ 42 bilhões
nas operações de crédito rural na safra 2010/2011. O valor representa
um aumento de 20,7% em relação à safra anterior de 2009/2010, quando
foram investidos R$ 34,7 bilhões. Para o vice-presidente de Agronegócios
do Banco do Brasil, Luís Carlos Guedes Pinto, “se a demanda for maior,
queremos dizer que temos recursos para atendê-la”, garantiu.

Evandro Monteiro

Nunes, presidente do IBGE: mudança no
padrão familiar brasileiro vai alterar

metodologia das pesquisas do instituto
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INFORMAÇÕES

26 milhões
de domicílios já foram
pesquisados, o que equivale a
34% das casas a serem visitadas.
Foram apurados dados
sobre 65 milhões de pessoas.

PESSOAS POR FAMÍLIA

3,4
é a média de pessoas que moram
num mesmo domicílio hoje.
Nas pesquisas anteriores, essa
média era de 3,8 — o que aponta
para menor taxa de natalidade.

● Nos censos de 1991 e 2000
o item rendimento era apurado
apenas para a pessoa
responsável pelo domicílio.

● Agora, questões como essa
são respondidas por todos
os componentes da família,
o que ajuda a mostrar
melhor capacidade de consumo
por domicílio.

● Variação de fonte de renda
na família tem influência
em algumas decisões coletivas,
como a compra de imóveis,
colégio dos filhos e viagens.

TENDÊNCIAS

Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 25 ago. 2010, Primeiro Caderno, p. 16
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