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CAPÍTULO 7

ELASTICIDADES-RENDA DAS DESPESAS E DO CONSUMO FÍSICO
DE ALIMENTOS NO BRASIL METROPOLITANO EM 1995-1996*

Rodolfo Hoffmann

1  INTRODUÇÃO

Neste trabalho analisam-se como várias categorias de despesas per capita variam
em função da renda familiar per capita, usando os dados publicados da Pesqui-
sa de Orçamentos Familiares (POF) de 1995-1996. Também é estudada a
variação do consumo físico de vários tipos de alimentos (em kg per capita) em
função da renda familiar per capita. Note-se que são usados os dados “definiti-
vos” publicados em 1998 e 1999 (IBGE, 1998-1999), e não os primeiros
resultados publicados em 1997 (IBGE, 1997).

Todas as elasticidades são estimadas utilizando os dados referentes ao total
das áreas da POF, que inclui nove regiões metropolitanas (Belém, Fortaleza, Recife,
Salvador, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba e Porto Alegre), o
Distrito Federal e o município de Goiânia. Essas elasticidades devem refletir bem
o comportamento da população urbana do país. Entretanto, para certos tipos de
despesa ou consumo de determinados alimentos, a elasticidade-renda pode ser
substancialmente diferente para a população rural. Uma vez que cerca de 80% da
população brasileira já é urbana, correspondendo-lhe mais de 90% da renda nacional,
as estimativas obtidas neste trabalho constituem uma boa aproximação para as
elasticidades-renda das despesas e do consumo de alimentos em todo o país.

Cabe alertar que nos dados publicados (IBGE, 1999) há um erro no
valor do recebimento total da classe mais rica (mais de 30 salários mínimos)
para o total das áreas da POF. O último número na primeira linha da tabela 13
(p. 49 da publicação) deve ser R$ 6.700,15, e não R$ 6.877,52. Isso afeta o
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recebimento médio geral, que é R$ 1.636,27 (e não R$ 1.656,85). Essas
correções foram fornecidas pelo próprio IBGE.

2  A DISTRIBUIÇÃO DO RECEBIMENTO FAMILIAR NAS ONZE ÁREAS DA POF

Os dados da POF de 1995-1996 foram coletados pelo IBGE de 1º de outubro de
1995 a 30 de setembro de 1996. Fatores de expansão da amostra foram obtidos com
base na Contagem da População realizada em 1996. Assim, considera-se que os
16.013 domicílios entrevistados na POF representam uma população de 12.511.306
domicílios, com 12.544.069 famílias e 46.393.223 pessoas moradoras. O IBGE
distribui as famílias em dez classes de recebimento familiar.

Consideraram-se como recebimentos todos os rendimentos, seja do trabalho, de trans-
ferência e de aluguel, e outros recebimentos, tais como: vendas esporádicas de bens,
(móveis ou imóveis), empréstimos, ganhos de aplicações de capital e outros referentes a
lucros de negócios, restituição do imposto de renda, restituição judicial, etc. (IBGE,
1999, p. 30).

A tabela 1 mostra a delimitação das dez classes de recebimento familiar
definidas pelo IBGE e apresenta, para cada classe, o total de famílias nas onze
áreas pesquisadas, o número médio de pessoas por família e os valores médios
do recebimento familiar e do recebimento per capita.

Verifica-se que as famílias têm, em média, 3,7 pessoas. O tamanho mé-
dio da família é de quase quatro pessoas nas classes de recebimento mensal de
oito a vinte salários mínimos e é substancialmente menor nas duas primeiras
classes, especialmente na primeira, em que não atinge três pessoas por família.

A tabela 2 mostra a distribuição da população de famílias pelas onze áreas
pesquisadas. Note-se que o conjunto das regiões metropolitanas de São Paulo e
Rio de Janeiro inclui 57,8% de todas as famílias e 61,9% do recebimento total.

A mesma tabela apresenta os recebimentos médios e medianos em cada
uma das 11 áreas. Os valores mais elevados correspondem a Brasília, com São
Paulo em segundo lugar. Os valores mais baixos são os referentes a Recife,
seguido de perto pelas outras duas metrópoles nordestinas. Cabe lembrar que
a comparação de rendimentos nominais pode levar a uma superestimação das
diferenças regionais de nível de vida se o custo de vida for maior nas regiões
mais ricas. Mas as diferenças regionais de custo de vida no Brasil são de uma
ordem de grandeza muito menor do que as diferenças de recebimento médio
verificadas na tabela 2, onde se observa que o valor mais alto supera o dobro
dos valores mais baixos. Essas diferenças justificariam, inclusive, uma análise
das elasticidades-renda por região, o que não será feito neste trabalho.

CAPÍTULO 7.pmd 30/3/2007, 15:05198



Elasticidades-renda das despesas e do consumo físico de alimentos no Brasil... 199

TABELA 1
Número de famílias, tamanho médio da família, recebimento mensal familiar e
recebimento per capita nas dez classes de recebimento mensal familiar para o total
das áreas da POF de 1995-1996

Fonte: IBGE (1999).

TABELA 2
Número de famílias e recebimento mensal nas onze áreas pesquisadas da POF de
1995-19961

Fonte: IBGE (1999).
Notas:  1 Dados definitivos.
              2 Em R$ de setembro de 1996, quando o salário mínimo era R$112,00.

Utilizando os dados publicados relativos à distribuição das famílias pelas
dez classes de recebimento familiar em cada uma das onze áreas da POF, foram
calculadas as medidas de desigualdade da distribuição do recebimento familiar apre-
sentadas na tabela 3. O cálculo dessas medidas inclui estimativas da desigualdade
dentro das classes, pressupondo-se que a distribuição dentro das classes com limite
superior tem função de densidade linear e que, na última classe (mais de 30 salários
mínimos), a distribuição é a de Pareto com dois parâmetros.1 As mesmas pressupo-
sições são usadas para interpolar os percentis.

Observa-se na tabela 3 que a desigualdade da distribuição do recebimento
familiar é mais elevada em Fortaleza, Recife, Salvador e Goiânia, com índice de Gini
maior do que 0,6, T de Theil acima de 0,73 (o que também ocorre no Rio de

1. Uma descrição do método pode ser encontrada em Hoffmann (1998).
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Janeiro), L de Theil acima de 0,7, porcentagem da renda total apropriada pelos 50%
mais pobres menor ou igual a 12,2% e mais de 47% apropriada pelos 10% mais
ricos. Curitiba e São Paulo são as áreas com menor desigualdade.2

TABELA 3
Medidas de desigualdade e pobreza da distribuição do recebimento familiar nas onze
áreas pesquisadas da POF de 1995-19961

Elaboração do autor com dados do IBGE (1999).
Notas:  1 Dados definitivos.
             2 Porcentagem do recebimento total apropriado pelos 50% mais pobres.
             3 Porcentagem do recebimento total apropriado pelos 10% mais ricos.
             4 Adotando uma linha de pobreza de R$ 336 (três salários mínimos correntes de setembro de 1996) por família.

Nas duas últimas colunas da tabela 3, são apresentadas medidas de pobreza
(a proporção de pobres e o índice de Sen), adotando uma linha de pobreza de três
salários mínimos correntes por família. Como não são consideradas as diferenças
regionais de custo de vida, essas medidas podem estar superestimando um pouco
as diferenças no grau de pobreza entre áreas. Há uma clara correlação entre as
medidas de pobreza e os valores dos recebimentos médios e medianos apresenta-
dos na tabela 2. Recife, que tem os menores rendimentos médio e mediano, fica
com os maiores valores das medidas de pobreza, seguido de perto por Fortaleza e
Salvador. Brasília e São Paulo, que têm os recebimentos médios e medianos mais
elevados, apresentam medidas de pobreza relativamente baixas. Mas é importante
ressaltar que a ordenação não é a mesma. Note-se que Curitiba apresenta o menor
índice de Sen, embora fique em terceiro lugar na ordenação dos recebimentos
médio ou mediano. Isso está certamente associado ao fato de Curitiba apresentar o
menor valor para o L de Theil, que é uma medida de desigualdade mais sensível à
forma da distribuição entre os relativamente pobres.

3 O MÉTODO DE DETERMINAÇÃO DAS ELASTICIDADES-RENDA

Para cada uma das dez classes de recebimento familiar mensal apresentadas na
tabela 1, as publicações da POF (IBGE; 1998, 1999) fornecem o valor das
2. A ordenação das onze áreas em termos de renda média e desigualdade não é a mesma quando são usados os dados da POF de 1987-
1988 (HOFFMANN, 1993). Observa-se, por exemplo, que naquele ano o recebimento familiar médio de Salvador supera o de Belo
Horizonte, e o de Goiânia é maior do que o de São Paulo.

CAPÍTULO 7.pmd 30/3/2007, 15:05200



Elasticidades-renda das despesas e do consumo físico de alimentos no Brasil... 201

despesas com grande número de produtos e serviços e também o consumo
físico, em kg per capita, de vários tipos de alimentos.

Seja iX  o recebimento per capita na i-ésima classe (com 10,...,1=i ) e
seja iY  a correspondente despesa per capita ou consumo físico per capita de
determinado tipo de alimento. A estimativa da elasticidade-renda da despesa
com esse alimento será obtida mediante o ajustamento de uma poligonal nos
logaritmos dessas variáveis. Considerando uma poligonal com dois vértices
(três segmentos), o modelo é:

( ) ihihi
h

hii uXZXY +−++= ∑
=

θδβα lnlnlnln
2

1
   (1)

onde hθ  é o nível de recebimento familiar per capita correspondente ao h-
ésimo vértice da poligonal (com )  e Zhi é uma variável binária tal que

Zhi = 0 para  e Zhi = 1 para . Admite-se que os 

iu

 são erros

independentes com média zero e variância inversamente proporcional ao nú-
mero de famílias na classe. Assim, o ajustamento do modelo é feito pelo méto-
do de mínimos quadrados ponderados, utilizando o número de famílias por
classe de recebimento familiar como fator de ponderação.

Os três segmentos da poligonal correspondem a três grandes estratos deli-
mitados por  e . Dentro do estrato I, com , a elasticidade-renda é
igual a β ;  no estrato II, com , a elasticidade-renda é igual a β + δ

1
;

e no estrato III, com , a elasticidade é igual a  β + δ
1 
+ δ

2
.

O limite entre dois estratos de recebimento per capita (  ou ) é definido
como o limite entre duas classes de recebimento familiar da POF dividido pela
média geométrica dos tamanhos médios das famílias nessas duas classes.

A estimativa da elasticidade-renda média para toda a população abrangida
pela POF é a média ponderada das elasticidades em cada estrato, sendo fator
de ponderação a participação de cada estrato no total das despesas com o
produto analisado.

Há 36 diferentes maneiras de agregar as dez classes de recebimento fami-
liar da POF em três grandes estratos. Foi elaborado um programa para com-
putador que ajusta a poligonal para cada uma dessas 36 maneiras de fazer
o agrupamento das dez classes e ordena os resultados conforme valores cres-
centes da soma de quadrados residual (ou valores decrescentes do coeficiente
de determinação da regressão). Freqüentemente é escolhido o agrupamento
que produz a menor soma de quadrados residual. Entretanto, para vários ali-
mentos o agrupamento que produz a menor soma de quadrados residual leva
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a estimativas de elasticidade com valor absoluto muito elevado, geralmente
para estratos que incluem apenas uma das dez classes da POF. Nestes casos, foi
escolhida outra maneira de  agrupar as dez classes, desde que isso não reduzis-
se muito o coeficiente de determinação.

Uma vez que nas tabelas publicadas pelo IBGE as famílias estão classifi-
cadas conforme o recebimento mensal familiar, o ajustamento do modelo (1)
poderia ser feito definindo X como o recebimento familiar (e não o recebi-
mento per capita) e definindo Y como a despesa mensal por família. Neste
caso, θ1 e θ2 seriam limites de classes definidas pelo IBGE. Como existe uma
correlação positiva entre renda familiar e o tamanho médio da família, as elas-
ticidades-renda estimadas dessa maneira tendem a ser ligeiramente superesti-
madas porque incorporam o efeito, sobre o consumo, do crescimento do nú-
mero de pessoas por família associado ao recebimento familiar. Por outro lado,
como nos dados publicados as famílias foram ordenadas e classificadas confor-
me o valor do recebimento familiar (e não do recebimento per capita), a regres-
são baseada nos valores per capita deve levar a uma ligeira subestimação do
valor absoluto da elasticidade-renda.3

Outro problema econométrico na estimação das elasticidades-renda é o
fato de o recebimento, que é a variável explanatória básica no modelo de
regressão, estar sujeito a erro de medida. Sabe-se que o erro de medida alea-
tório na variável explanatória faz com que o coeficiente estimado pelo méto-
do de mínimos quadrados tenda a subestimar o valor absoluto do verdadeiro
parâmetro, sendo que o viés depende da variância do erro de medida. Como
a poligonal é ajustada às médias de dez classes de recebimento (e não aos
dados individuais), espera-se que o problema esteja sendo bastante atenua-
do, já que a variância do erro de medida nos recebimentos médios das classes
é muito menor do que a variância do erro nos recebimentos das famílias.
Cabe ressaltar, ainda, que uma subdeclaração dos recebimentos proporcio-
nalmente constante não afeta as estimativas das elasticidades. Se, por exem-
plo, todos os recebimentos estiverem subdeclarados em 10%, os respectivos
logaritmos ficariam reduzidos em um valor constante, o que não afeta as
estimativas dos coeficientes de regressão (afeta apenas a estimativa do termo
constante, que não entra no cálculo das elasticidades).

4 ELASTICIDADES-RENDA DOS GRANDES AGREGADOS DE DESPESAS

Na tabela 4 são apresentados os resultados obtidos para grandes agregados de
despesas. O objetivo é formar um quadro de referência para a análise do compor-

3. Os dois métodos foram utilizados por Hoffmann e Scampini (1996) para estimar a elasticidade-renda de leite e derivados com base em
dados da POF de 1987-1988.
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tamento das despesas com os vários tipos de alimentos. Note-se, na tabela 4, que
as despesas com alimentação são um dos onze componentes das “despesas de con-
sumo”. As “despesas correntes” englobam todas as despesas de consumo, os
impostos pagos, as contribuições trabalhistas (previdência social e associações de
classe, incluindo o imposto sindical) e outras despesas como pensão alimentícia,
seguro de vida, etc. O “desembolso global” é um agregado ainda mais abrangente,
incluindo todas as despesas correntes, o aumento do ativo e a diminuição do
passivo. Uma descrição mais pormenorizada dessas despesas pode ser encontrada
na seção sobre “Conceituação das características investigadas” em IBGE (1999).

Para cada tipo de despesa, a tabela 4 informa o esquema de agrupamento
das dez classes de recebimento familiar da POF, o coeficiente de determinação
(R2) da equação de regressão ajustada, as elasticidades em cada um dos três
estratos e a elasticidade média. Um esquema de agrupamento 3-6-1, por
exemplo, significa que o primeiro extrato (primeiro segmento da poligonal) in-
clui as três primeiras classes de recebimento familiar da POF, o segundo estrato
(segundo segmento da poligonal) inclui as seis classes seguintes e o terceiro
estrato (terceiro segmento da poligonal) inclui apenas a décima classe da POF.

Para vários agregados de despesas, o ajuste da poligonal aos dados foi quase
perfeito, sendo necessário apresentar o valor do coeficiente de determinação com
quatro decimais para que ele não se tornasse igual a 1 por arredondamento.

Para todas as despesas analisadas na tabela 4, a elasticidade-renda
aumenta quando se passa do estrato I para o estrato II e diminui para o estrato
mais rico. Note-se que esses estratos são constituídos de maneira diferente para
os diversos tipos de despesa, o que impede a comparação, entre categorias, das
elasticidades nos estratos.

Observa-se, nas três primeiras linhas da tabela 4, que a elasticidade-renda
média diminui à medida que se consideram agregados de despesas menos
abrangentes, como seria de se esperar. A elasticidade média é 0,830 para
“desembolso global”, cai para 0,751 no caso de “despesas correntes” e para 0,687
no caso de “despesas de consumo”.

Entre os onze componentes das despesas de consumo, as elasticidades
mais altas correspondem às despesas com “educação”, “recreação e cultura” e
“despesas diversas”. A elasticidade-renda das despesas com alimentação é uma
das mais baixas (0,436), superando apenas a referente a fumo (0,251). As esti-
mativas obtidas indicam que se a renda (ou recebimento) da população analisa-
da crescer 10%, as despesas com educação crescerão na mesma proporção (10%),
mas as despesas com alimentos aumentarão apenas 4,4%.
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Teoricamente, quando se somam várias categorias de despesas, a elastici-
dade-renda do total é igual a uma média ponderada das elasticidades-renda de
cada parcela, sendo fator de ponderação a despesa com cada categoria (ou a
participação da categoria na despesa total analisada). A média ponderada das
elasticidades dos onze componentes das despesas de consumo que constam na
tabela 4 é 0,684, que é um valor muito próximo da elasticidade-renda média
estimada, ajustando a poligonal diretamente aos dados sobre despesas de con-
sumo (0,687). O método de estimação utilizado atende de maneira muito
satisfatória esse critério de consistência.

Todas as elasticidades apresentadas na tabela 4 (e também nas tabelas 5 e
6) se referem a variações no recebimento per capita. A elasticidade de algum
tipo de despesa em relação ao desembolso global per capita pode ser estimada
dividindo a correspondente elasticidade pela elasticidade do desembolso glo-
bal em relação ao recebimento per capita, que é 0,830 (tabela 4). Por exemplo,
a elasticidade das despesas com alimentação em relação ao desembolso global
per capita é:

Analogamente, a elasticidade das despesas com alimentação em relação
às despesas correntes per capita é:

TABELA 4
Elasticidade-renda de grandes agregados de despesas, com base em poligonal log-log
ajustada a dados definitivos da POF de 1995-1996 para o total das áreas

Elaboração do autor com dados do IBGE (1999).
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5 DESPESAS COM ALIMENTOS

Na tabela 5 estão os resultados obtidos para um grande número de componentes
da despesa com alimentação. Na primeira linha dessa tabela, repetem-se os resultados
referentes ao total da despesa com alimentação, cuja elasticidade-renda média é
0,436. Essas despesas podem ser divididas, inicialmente, em duas parcelas:
alimentação no domicílio (74,7% do total) e alimentação fora do domicílio
(25,3%). As despesas com alimentação no domicílio são distribuídas pelo
IBGE em dezesseis categorias4 e as despesas com alimentação fora do domicílio
são divididas em cinco categorias.5

Como seria de se esperar, a elasticidade-renda das despesas com alimen-
tação fora do domicílio (0,745, na parte final da tabela 5) é substancialmente
maior do que a elasticidade referente à alimentação no domicílio (0,344).
A média ponderada dessas elasticidades é 0,446, valor semelhante ao obtido
diretamente com as despesas com alimentação (0,436).

O fato de a elasticidade-renda das despesas com alimentação fora do
domicílio ser maior do que a elasticidade-renda referente à alimentação no
domicílio faz com que a participação da alimentação fora do domicílio no total
das despesas com alimentação cresça à medida que se passa para classes de
recebimento mais elevado. Enquanto nas duas classes mais pobres essa partici-
pação não chega a 13%, ultrapassa os 36% na classe mais rica.

Um comportamento esperado para a elasticidade-renda do dispêndio com
um alimento é um decréscimo do seu valor na passagem do primeiro para o
segundo estrato e um novo decréscimo na passagem para o estrato de rendas
mais elevadas, como ocorre no caso de tubérculos e raízes, batata-inglesa, maçã,
carne de boi de segunda, leite pasteurizado e pão francês.

Um outro comportamento esperado é um crescimento da elasticidade do
primeiro para o segundo estrato e um decréscimo do segundo para o terceiro
estrato. Esse seria o caso de produtos cujo consumo só cresce mais rapidamente
depois de atingido um certo nível de renda. Esse comportamento é observado,
por exemplo, no caso de frutas, carne de boi de primeira, aves e ovos, panificados,
refrigerantes, cervejas, alimentos preparados e alimentação fora do domicílio.

4. A 16a categoria de “alimentação no domicílio”, denominada “outros”, não foi discriminada na tabela 5.

5. A 5a categoria de “alimentação fora do domicílio”, denominada “agregadas e outras”, não foi discriminada na tabela 5.
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TABELA 5
Elasticidade-renda da despesa com várias categorias de alimentos, com base em poligonal
log-log ajustada a dados definitivos da POF de 1995-1996 para o total das áreas

Elaboração do autor com dados do IBGE (1999).

Na tabela 5 são observados, entretanto, muitos casos em que o compor-
tamento da elasticidade nos três estratos é difícil de explicar, como é o caso do
arroz e do feijão. Era esperado o valor positivo no primeiro estrato, mas é
estranho que a estimativa seja fortemente negativa em um estrato intermediá-
rio e volte a ser positiva para um estrato de rendas mais elevadas.
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De maneira geral, é recomendável não confiar demasiadamente nas elasti-
cidades estimadas para cada estrato. Note-se que em muitos casos um estrato é
formado por apenas uma classe de recebimento, dando origem a uma estimativa
de elasticidade imprecisa e que se refere a uma parcela restrita da população.

A elasticidade média depende da posição de toda a poligonal ajustada ao
conjunto de dez pontos. Nesse sentido, a elasticidade média é bem mais confiável
do que as estimativas da elasticidade em cada estrato. Note-se que os coeficientes
de determinação das equações ajustadas são geralmente superiores a 95%.

Um exemplo de produto com dados irregulares é o leite em pó integral.
O coeficiente de determinação da regressão ajustada é apenas 0,513. A elasti-
cidade média estimada é praticamente igual a zero, o que não parece razoável
para esse produto. É provável que parte do “ruído” nos dados seja causado pela
distribuição do produto visando a alimentação de crianças pobres.

Mas a maior parte das elasticidades médias estimadas se mostra coerente
com o esperado. Note-se, por exemplo, a elasticidade relativamente elevada
para a despesa com frutas, o valor bem mais baixo quando se consideram ape-
nas bananas, a elasticidade um pouco maior para despesas com laranja e ainda
mais alta para maçã. Note-se, também, a elasticidade média praticamente
igual a zero para carne de boi de segunda, e o valor muito mais elevado para
carne de boi de primeira, observando-se um valor intermediário para a elasti-
cidade da despesa com carne de frango.

Um valor baixo do coeficiente de determinação não significa, necessaria-
mente, que a elasticidade média não seja confiável. Por ser relativamente es-
sencial e ter participação minúscula no orçamento doméstico, o sal é um
exemplo clássico de produto cujo consumo quase não depende da renda. As-
sim, a regressão ajustada apresenta baixo coeficiente de determinação e indica,
corretamente, uma elasticidade-renda próxima de zero.

Considerando os dezesseis itens que compõem as despesas com alimenta-
ção no domicílio, verifica-se que a média ponderada das elasticidades estimadas
é 0,361, um valor bastante próximo da elasticidade estimada diretamente com
as despesas agregadas que é 0,344. Verifica-se, também, que a média ponderada
das elasticidades das cinco parcelas das despesas com alimentação fora do domi-
cílio é 0,753, apenas um pouco superior ao valor estimado com as despesas
agregadas (0,745). Conclui-se, novamente, que o método utilizado para estimar
as elasticidades atende bastante bem a esse critério de consistência.

Em Hoffmann (2000) o mesmo método usado neste trabalho foi usado
para estimar a elasticidade-renda das despesas com as mesmas categorias de
alimentos, com base em dados preliminares da POF, publicados pelo IBGE
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(1997). Verifica-se que os resultados são sempre muito semelhantes.6 Uma
das razões para recalcular todas essas elasticidades com os dados definitivos foi
a possibilidade de compará-las com as elasticidades-renda do consumo físico,
que serão examinadas a seguir.

6 AS ELASTICIDADES-RENDA DO CONSUMO FÍSICO DE ALIMENTOS

Nesta seção será analisado como o consumo físico de vários tipos de alimentos,
em kg per capita, varia com o recebimento per capita.

Quando o produto não é homogêneo e os relativamente ricos compram,
em maior proporção, um produto de melhor qualidade e mais caro, a
elasticidade-renda da despesa com o produto tenderá a ser maior do que
a elasticidade-renda do consumo físico. Por outro lado, muitas vezes os mais
pobres, por limitações de transporte ou por serem dependentes do crédito
concedido por certos comerciantes, pagam um preço mais elevado, fazendo
com que a elasticidade-renda da despesa se mostre menor do que a
elasticidade-renda do consumo físico.

No volume publicado (IBGE, 1998) pode-se examinar como o consumo
alimentar de grande número de produtos varia entre as onze áreas pesquisadas.
O consumo anual per capita de leite de vaca pasteurizado, por exemplo, ultra-
passa 67 kg em São Paulo, Curitiba e Porto Alegre, mas não chega a 15 kg em
Belém, Recife e Salvador. No total das áreas o consumo anual per capita médio
de leite de vaca pasteurizado é 51,36 kg, aumentando de 25,35 kg nas famí-
lias com recebimento familiar de até dois salários mínimos para 76,28 kg nas
famílias com recebimento acima de 30 salários mínimos.

Na tabela 6 são apresentados os resultados obtidos ajustando a poligonal
com três segmentos destinada a captar como o logaritmo de consumo físico
per capita varia com o logaritmo do recebimento familiar per capita.

São válidos, para a tabela 6, vários comentários feitos na seção anterior em
relação à confiabilidade dos resultados. Aqui também ocorrem casos em que a
elasticidade-renda diminui sistematicamente com o crescimento da renda:
batata-inglesa, banana, maçã, carnes bovinas, leite pasteurizado e pão francês.
A figura 1 ilustra o caso da banana. Há, também, vários casos em que a elasticida-
de-renda aumenta do primeiro para o segundo estrato e diminui no terceiro:
alface, laranja, queijo minas, queijo muzzarella e cerveja. A figura 2 mostra os
pontos e a poligonal ajustada no caso do queijo minas. Mas também há casos em
que o comportamento da elasticidade  parece  estranho,  como para arroz,  feijão
e  açúcar refinado. Da mesma maneira que na tabela 5, observa-se um compor-
tamento particularmente irregular no caso do leite em pó integral.

6. Para elasticidades estimadas com dados da POF de 1987-1988, ver Martins (1998), Hoffmann (1995) e Hoffmann e Scampini (1996).
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FIGURA 1
Poligonal ajustada aos dados sobre consumo de bananas

(Em kg per capita)

Elaboração do autor com dados do IBGE (1998).

FIGURA 2
Poligonal ajustada aos dados sobre consumo de queijo minas

(Em kg per capita)

Elaboração do autor com dados do IBGE (1998).

Para vários produtos relativamente homogêneos, verifica-se que a
elasticidade-renda do consumo físico (tabela 6) é muito semelhante à elasticidade-
renda da respectiva despesa (tabela 5). É o que ocorre, por exemplo, para arroz,
feijão, farinha de trigo, açúcar refinado, açúcar cristal, alface, banana, laranja, ovo
de galinha, café moído, cerveja, massa de tomate e sal refinado.
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TABELA 6
Elasticidade-renda do consumo físico de alimentos, estimada por meio do ajustamento
de uma poligonal aos dados definitivos da POF de 1995-1996 para o total das áreas

(Em kg per capita)

Elaboração do autor com dados do IBGE (1998).

Para batata-inglesa e cenoura a elasticidade-renda da despesa é um pouco
maior do que a elasticidade-renda do consumo físico, sugerindo que os relati-
vamente ricos adquirem um produto mais caro, de melhor qualidade.

A influência da variação da qualidade fica mais clara no caso do macarrão.
A elasticidade-renda da despesa com esse alimento é 0,177 (tabela 5), subs-
tancialmente maior do que a elasticidade-renda do consumo físico (0,099, na
tabela 6). Mas quando se considera separadamente o macarrão com ovo,
a elasticidade-renda do consumo físico é 0,246. Enquanto para famílias da
classe mais pobre (recebimento familiar até dois salários mínimos) o consumo
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de macarrão sem ovo supera o consumo de macarrão com ovo, na classe mais
rica (mais de 30 salários mínimos) o consumo de macarrão com ovo é mais de
quatro vezes maior que o consumo de macarrão sem ovo.

Para o pão francês a elasticidade-renda da despesa (0,091) é apenas ligeira-
mente mais elevada  que a elasticidade-renda do consumo físico (0,067). Entretan-
to, para panificados, que é um item muito mais heterogêneo, a elasticidade-renda
da despesa (0,213) é substancialmente mais elevada do que a elasticidade-renda do
consumo físico (0,137), pois nos panificados dos relativamente ricos devem ter
maior participação produtos mais caros.

Observa-se, na tabela 6, que a elasticidade-renda do óleo de soja é muito
mais baixa do que para o óleo de milho e o azeite de oliva. O primeiro seria o
óleo “popular”. As elasticidades-renda das despesas com óleo de soja e azeite de
oliva chegam a ser mais baixas do que as respectivas elasticidades-renda do con-
sumo físico. Já para o agregado de óleos e gorduras, a elasticidade-renda da
despesa é maior do que a respectiva elasticidade-renda do consumo físico.

É interessante contrastar a elevada elasticidade-renda do consumo de cer-
veja (0,619) com a baixa elasticidade-renda do consumo de aguardente de cana
(0,068). No total, o consumo de cerveja (em kg per capita) é 23 vezes maior do
que o consumo de aguardente de cana. Essa relação mostra uma nítida tendên-
cia de crescer à medida que aumenta o recebimento. Para famílias cujo recebi-
mento familiar não ultrapassa dois salários mínimos, o consumo de cerveja é 5,6
vezes maior do que o consumo de aguardente de cana e essa relação supera 137
para famílias com recebimento acima de vinte salários mínimos. Cabe ressaltar
que os dados se referem ao consumo domiciliar desses produtos.
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