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Identificação dos Objetivos  
 

Investigar os  Orçamentos  Familiares 

combinados com outras informações sobre as 

Condições de Vida das famílias brasileiras. O 

estado nutricional da população também tem 

sido, em parte, explicado pela POF.   

 
  

POF 



Aplicações Principais 

 Índices de preços 

Contas Nacionais 

Estudos sobre pobreza  

Condições de Vida a partir do Consumo e 
Rendimento das famílias 

 Segurança Alimentar e Nutricional  

 Inclusão de temas para completar a construção 
temática do SIPD 

POF 



As POFs no  

Sistema Estatístico Nacional  

ENDEF 1974-1975 

POF s Metropolitanas anos 80 e 90 

POF Nacional 2002-2003   

 

POF Nacional 2008-2009 

Convênio com o Banco Mundial 

Piloto da POF Simplificada 

 

POF 



Sistema Integrado de Pesquisas Domiciliares 

SIPD 

Pesquisa 

Nacional por 

Amostra de 

Domicílios 

Contínua 

 

Pesquisa de 

Orçamentos 

Familiares 

Contínua  
           

• Renda 
• Consumo 
• ... 

• Mercado de 
Trabalho no curto 
prazo, 

• Além do 
levantamento de 
outros temas. 

Estrutura do SIPD 

+ outras pesquisas Dois núcleos 

 



 Temas e variáveis principais 

 
Características dos domicílios e das pessoas 
moradoras 
 

 Despesas e Rendimentos monetários e não-

monetários 

 

 Quantidades e qualidade de alimentos 

adquiridos 

Para consumo no domicílio 

 

    

POF 



 Temas e variáveis principais 
Avaliação subjetiva sobre as condições de vida 

 
  Estudo exploratório sobre consumo efetivo de 
alimentos (POF 2008-2009) 
   Dentro e fora do domicílio, pessoas com 
10 anos ou mais de idade 

 

Alimentação infantil   

Alimentação na escola (POF 2008-2009) 

 Aleitamento materno (POF 2008-2009) 

                                          

POF 



 Coleta das informações  

 

Tipo de investigação 

Amostragem (todo o território nacional) 

 Modo de coleta 

Entrevista direta (domiciliar) 

Operacionalizar conceitos 

Unidade de Consumo X Família 

Instrumentos de mensuração 

 6 Questionários POF 2002-2003 

7 Questionários POF 2008-2009 

   

POF 



Questionários 

1. Características do Domicílio e dos Moradores -

POF1 

 

2. Aquisição Coletiva - POF2 

 

3. Caderneta de Aquisição Coletiva – POF3 

 

4. Aquisição Individual – POF 4 

 

POF 



Questionários 

5. Trabalho e Rendimento Individual - POF5 

 

6. Avaliação das Condições de Vida - POF6 

 

7. Bloco de Consumo Alimentar Pessoal - POF7 

Subamostra (para a POF 2008-2009) 

 

 

POF 



Coleta das informações 

 
 Fase de campo distribuído em 12 meses 

 52 períodos de 7 dias 

 

Em todo o território brasileiro 

nas áreas urbanas e rurais 

 

Amostra distribuída de forma a garantir, ao 

longo dos 4 trimestres da pesquisa, a 

investigação de todos os estratos 

socioeconômicos da população (amostra 

mestra).   

POF 



Níveis geográficos dos resultados 
 

Brasil e Grandes Regiões  
total  

áreas urbanas  

áreas rurais  

 
 

Unidades da Federação 
total 

áreas urbanas 

POF 



Níveis geográficos dos resultados  

Regiões Metropolitanas 
áreas urbanas 

Belém, Fortaleza, Recife, Salvador, Rio de 
Janeiro, Belo Horizonte, São Paulo, Curitiba e 
Porto Alegre  

 
 

Municípios das Capitais das Unidades 
da Federação  

áreas urbanas 
  

POF 



 Aspectos da nova pesquisa : POF 2015-2016  

     Mantidos os objetivos anteriores 

 

 Demandas Externas 

 Correios -> cobertura de serviços postais 

 MF / Bacen - > Inclusão Financeira 

 MDS -> Escala de Insegurança Alimentar 

 MS -> Antropometria, Consumo Efetivo, disponibilidade 

domiciliar de alimentos. 

 Demandas Internas 

 Coinp, Coren, Copis, Conac, Coagro 

 

 

   

POF 



 Aspectos da nova pesquisa : POF 2015-2016  

      Realização 
 Maio de 2015 a Junho de 2016  

 

      Números 

 Amostra mestre (base) 

 5.504 setores e 1.978 municípios 

 75.000 domicílios selecionados 

 Subamostra de 30.000 para Antropometria  

 Cerca de 700 entrevistadores (est) 

 800 notebooks (est) 

 Estadiômetros e balanças  

 

      Equipe IBGE 

 184 (Coordenadores e Supervisores) 

   

POF 



Níveis geográficos dos resultados (inclusão) 
 

Regiões Metropolitanas 
áreas urbanas 

Belém, Fortaleza, Recife, Salvador, Rio de 
Janeiro, Belo Horizonte, São Paulo, Curitiba, 
Porto Alegre, Manaus, Macapá, São Luis, 
Natal, João Pessoa, Maceió, Aracaju, Vitória,  

   Florianópolis, Cuiabá e Goiânia   

 
 

  

POF 



 Aspectos da nova pesquisa : POF 2015-2016  

     Questionários (algumas observações) 

 POF1 – Características do Domicílio e dos Moradores 

 Inclusão de novos quesitos para atendimento da 

demanda do BACEN 

 Mantido a questão sobre cobertura dos serviços 

postais  

 Levantamento das variáveis de peso e altura (*) 

 

 POF2 –  Aquisição Coletiva 

 Criação do quadro ‘Aquisição e tratamento de 

animais domésticos. 

 Realocação de algumas despesas 

 POF3 – Caderneta de Aquisição Coletiva 

 Mesma estrutura da POF passada 

 Alguns produtos de higiene pessoal fora transferidos 

para o POF4   

POF 



 Aspectos da nova pesquisa : POF 2015-2016  

     Questionários (algumas observações) 

 

 POF4 – Despesa Individual 

 Revisão do período de referência de alguns 

quadros. Exemplo : Comunicações 

 Permanência da investigação sobre restrição 

orçamentária nos quadros de despesa com saúde 

 Criado o quadro de despesas com Telefones 

celulares e acessórios 

 

 
   

POF 



Aspectos da nova pesquisa : POF 2015-2016  
Questionários (algumas observações) 

      

 POF5 – Trabalho e rendimento 

 Período de referência de 12 meses 

 Trabalho e Rendimento (quadro 53) 

 Ocupação 

 Posição na ocupação 

Atividade 

Deduções  

Rendimento e forma do rendimento 

Em dinheiro 

Em benefícios 

Horas trabalhadas por semana 

   

POF 



 POF 5 - Temas e variáveis principais (continuação) 

Período de referência de 12 meses 

 Aposentadorias, pensões, auxílios, outros rendimentos 

habituais (quadro 54) 

Exemplos : 

 

 Aposentadoria INSS 

Pensão INSS 

Bolsa-família 

Pensão alimentícia de não morador 

   

POF 



 POF 5 - Temas e variáveis principais (continuação) 

Período de referência de 12 meses 

 Outros rendimentos, receitas, empréstimos e deduções 

esporádicas (quadro 55) 

Exemplos : 

 

 Décimo terceiro 

Férias 

Saque do FGTS 

Indenização trabalhista 

   

POF 



 POF 5 - Temas e variáveis principais (conclusão) 

Período de referência de 12 meses 

 Depósito/aplicação de ativo financeiro (quadro 56) 

 

Retirada/resgate de ativo financeiro (quadro 57) 

 

Exemplos : 

 

 Poupança 

 Ações 

   

POF 



Aspectos da nova pesquisa : POF 2015-2016  
Questionários (algumas observações) 

 

 POF 6 - Avaliação subjetiva das condições de vida 

 

Aplicação da escala de insegurança alimentar  

 

Avaliação das condições de moradia da família com 

relação a água, coleta de lixo, fornecimento de energia 

elétrica, etc. 

 

Problemas no domicílio : pouco espaço, casa escura, 

etc. 

Atraso no pagamento de despesas : aluguel, água, luz, 

gás, prestação de bens, etc.  

POF 



POF 2015-2016 

• 75000 domicílios (5504 setores) 

• 52 semanas (2015-2016) 

• Notebooks  

• Antropometria  

• Escala de Insegurança (POF6) 

• Jan/Fev de 2015 – formação das equipes 

• Abril de 2015 – treinamento centralizado 

• Maio de 2015 – treinamento descentralizado 

• Maio de 2015 – Início da coleta 

 



Aspectos da nova pesquisa : POF 2015-2016 

• Março de 2017 – Primeiros resultados – 

Despesas e Redimentos 

• Publicações seguintes : 

– Aquisição Alimentar Domiciliar per capita 

– Análise da disponibilidade domiciliar de 

alimentos no Brasil 

– Estado Nutricional no Brasil (Antropometria) 

– Perfil das despesas no Brasil – Indicadores 

selecionados 

– Segurança Alimentar – POF 2015-2016 

 

 



Obrigado ! 


