
INTRODUÇÃO

“... a riqueza não é manifestamente o bem que buscamos;
pois ela é meramente utilitária, em vista de outra coisa”.

(Aristóteles, séc. IV a.c.)1

É amplamente reconhecido o papel que o Brasil tem nos variados campos
da vida humana: economia, política, ciência, cultura, esporte, entre outros.
O país é importante gerador de tecnologias na informática, na agropecuária, na
saúde, na aeronáutica; apresenta um dos processos eleitorais mais rápidos do
mundo, com os resultados sendo divulgados quase que imediatamente; conta
com programas de envergadura em assistência social, médica, educação básica; e,
por que não dizer, realiza massivas festas populares. Tudo isso, no entanto, não
oculta o fato de contar com enormes contingentes populacionais na miséria e a
fome, a subnutrição e a insegurança alimentar fazerem parte do dia a dia dos
brasileiros. Tem um índice de Gini de 0.57, somente comparável ao dos países
mais pobres da África. Os economistas têm por pressuposto que a solução para a
pobreza está no desenvolvimento. Há, contudo, que se fazer chegar o
desenvolvimento para todos os membros da nação, construindo-se, assim, um
país de cidadãos. Isso ainda está bastante longe.

Nesse sentido, destaca-se o pensamento de Celso Furtado, que há muito
chamava a atenção para o padrão de organização econômica brasileiro e como
este poderia ser um empecilho ao desenvolvimento com inclusão social. Em 1998,2

uma citação extraída do seu livro resume bem a discussão que ele já trazia desde
suas primeiras obras:

A adoção pelas classes dominantes dos padrões de consumo dos países de níveis de
acumulação muito superiores aos nossos explica a elevada concentração de renda, a
persistência da heterogeneidade social e a forma de inserção no comércio internacio-
nal. A variável independente é, em última instância, o fluxo de inovações nos pa-
drões de consumo que irradia dos países de alto nível de renda. Esse mimetismo
cultural tem como contrapartida o padrão de concentração de renda que conhece-
mos. Para eliminar os efeitos desse imperativo cultural perverso, seria necessário
modificar os padrões de consumo no quadro de uma ampla política social e, ao
mesmo tempo, elevar substancialmente a poupança, comprimindo o consumo dos
grupos de elevada renda.

1. ARISTÓTELES (séc. IV a.c.). Ética a Nicómaco. São Paulo: Nova Cultural, 1987.

2. FURTADO, C. O capitalismo global. São Paulo: Paz e Terra, 1998.
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A esse debate se incorpora a noção de que a solução para o problema vai para
além do aumento da oferta de alimentos. Insere-se no discurso o conceito de capa-
cidade, introduzido por Amartya Sen,3 para quem a superação da pobreza depende
da capacitação da população para participar do processo dinâmico do crescimento.
Este, em seu livro Desenvolvimento como liberdade,4 sugere que o conceito de de-
senvolvimento precisa ser redefinido. Segundo Sen, são necessários outros indi-
cadores, além dos índices de produção e rendimento, como medidas-chaves do
desenvolvimento de um país. Esse desenvolvimento deveria ser medido pelas opor-
tunidades que a população tem de acessar serviços básicos essenciais, para que seja
possível viver bem e por muito tempo. Um país desenvolvido seria aquele cuja
população tem acesso não apenas às liberdades políticas, mas também sociais como:
educação, saúde, moradia decente, iluminação elétrica, alimentação etc.

Em um dos primeiros tratados sobre economia que se tem notícia na história
da humanidade, Ética a Nicómaco, Aristóteles defende que a riqueza não é um fim
em si mesma. Já no início das civilizações tinha-se o entendimento de que a
mensuração do nível de bem-estar ou do grau de desenvolvimento necessita de
informações além da renda. Sob esta nova ótica do desenvolvimento, informações
sobre a estrutura de gastos das famílias tornam-se fundamentais na avaliação de
bem-estar. Um país não é definido como sendo rico apenas pelo valor do seu produto
per capita, mas considerando também outros fatores.

Como mencionado anteriormente, o Brasil, ainda que se situe entre as
maiores economias do mundo, conta com históricos e recorrentes problemas de
exclusão social, bem como com expressivos contingentes populacionais em situação
de pobreza. Acredita-se que estudar o comportamento do perfil de gastos dos
habitantes brasileiros de diferentes classes de renda e regiões consiste numa
importante contribuição para o entendimento dos diferentes níveis de desenvol-
vimento em que se encontra a população.

Conhecer os hábitos de consumo do país torna-se, nesse contexto, um ins-
trumento para auferir seu grau de desenvolvimento. O presente livro se propõe a
contribuir para esse debate, organizando, numa coletânea, trabalhos realizados
na última década e que se propuseram a analisar dados e compreender a estrutura
do dispêndio em bens de consumo das famílias brasileiras. Este livro não exaure
todos os trabalhos publicados, mas organiza parte significativa dos mesmos, os
quais já haviam sido publicados em revistas nacionais ou divulgados como texto
para discussão do Ipea e de outras instituições. Ainda assim, alguns fatores motiva-
ram a publicação deste livro: i) os trabalhos encontravam-se dispersos e pouco

3. Amartya Sen foi Prêmio Nobel de Economia em 1998.

4. SEN, A. Desenvolvimento como liberdade. São Paulo: Companhia das Letras, p. 409, 2000.
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discutidos fora dos meios acadêmicos; e ii) a partir deste livro, essa linha de
pesquisa seria organizada num formato próximo ao de uma rede ou grupo de
estudos, permitindo ampliar a discussão, compartilhar conhecimentos e capacitar
mais pessoas para realizar as análises.

A primeira observação que se pode fazer é que há no Brasil, como em poucos
lugares do mundo, um sistema de informações e bases de dados ímpares para estudos
sobre gastos das famílias e demanda. Grande parte desses trabalhos vem sendo
realizada a partir de um esforço incomensurável do Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatística (IBGE). O acompanhamento das modificações temporais e regionais
no padrão de consumo é feito a partir de pesquisas domiciliares. A primeira pesquisa
com abrangência nacional realizada com esta finalidade, no Brasil, foi o Estudo
Nacional da Despesa Familiar (Endef ), implementada pelo IBGE no período de
1974-1975. Na década de 1980, o desenho amostral do Endef foi substituído pela
Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF), também do IBGE. A POF tem sido
realizada com uma periodicidade em torno de sete anos, e está disponível para os
anos de 1987-1988, 1995-1996 e 2002-2003. Aquelas de 1987-1988 e 1995-1996
pesquisaram as nove principais regiões metropolitanas (São Paulo, Rio de Janeiro,
Belo Horizonte, Salvador, Recife, Fortaleza, Belém, Curitiba e Porto Alegre), além do
Distrito Federal e da cidade de Goiânia. A de 2002-2003 teve abrangência nacional.
Outras importantes fontes secundárias do IBGE vêm sendo também empregadas
pelos pesquisadores com o intuito de compreender a evolução deste fenômeno em
todas as suas dimensões, como por exemplo os censos demográficos e a Pesquisa
Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad).

Apesar de a POF do IBGE ser a única fonte que permite comparações regio-
nais para estudar o comportamento dos gastos das famílias brasileiras, seus
microdados não são de fácil manuseio e por isso pouco explorados. O presente
livro tem também a função de popularizar resultados oriundos desse importante
banco de dados. A maioria dos trabalhos aqui catalogados aplica as POFs do IBGE
com a finalidade de compreender como os brasileiros de diferentes níveis sociais e
culturais distribuem seus gastos entre os bens de consumo.5

Questões como envelhecimento populacional e perfis de gastos com medi-
camentos e planos de saúde são problemas recorrentes nos artigos aqui seleciona-
dos. De acordo com a Constituição de 1988, no Brasil a saúde é um direito de
todos os brasileiros e um dever do Estado. Atualmente, o Brasil apresenta um
sistema de saúde misto, no qual a parcela da população pertencente aos décimos
mais elevados tem acesso a uma assistência médica privada, por meio do pagamento
de planos e seguros de saúde. A maioria da população, entretanto, é atendida pelo

5. Segundo o IBGE, gasto com bens de consumo é definido como o total de dispêndios com os grandes grupos: alimentação,
habitação, vestuário, transportes, comunicação, despesas pessoais (cabeleireiro, costureira etc.), saúde, educação e lazer.
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Sistema Único de Saúde (SUS), custeado pelas três instâncias de governo: federal,
estadual e municipal. Dessa forma, compreender como os brasileiros distribuem seus
gastos com o grupo saúde é de grande interesse para os gestores dos recursos públicos.

Outro tema bastante freqüente ao longo do livro é a distribuição dos gas-
tos com alimentação. Num país no qual a insegurança alimentar é um proble-
ma ainda não superado e a obesidade torna-se uma questão de saúde pública,
saber como e com o que os brasileiros gastam a parcela da sua renda destinada
à alimentação torna-se imprescindível. Sofisticados instrumentais econométricos
foram empregados para cálculos de elasticidades e probabilidades de consumo.

Tendo esses temas em mente, o livro foi dividido em duas partes. Integram a
primeira parte textos que visam a mensurar o impacto sobre o padrão de consumo
e/ou sobre os gastos totais, em razão de uma alteração na composição etária ou sim-
ples mudanças de preferências da população. Em conjunto, os trabalhos que com-
põem esta parte do livro fornecem uma importante descrição da distribuição dos
gastos das famílias por faixa de renda, regiões e ao longo do tempo. É fornecida
ao leitor uma clara noção de para quais grupos de bens de consumo é destinado
um maior volume de recursos e como as características socioeconômicas interfe-
rem nesta decisão.

A segunda parte do livro compreende trabalhos que, a partir de diferentes
metodologias, estimam sistemas de demanda ou simplesmente calculam as
elasticidades para os bens de consumo. Os artigos que compõem essa parte forne-
cem ao leitor a compreensão de como as variações no preço dos produtos e na
renda das famílias brasileiras têm impacto sobre seus hábitos de consumo. É tam-
bém discutida a interferência regional e das características socioeconômicas na
sensibilidade das alterações do padrão de gastos familiares. Decidiu-se, em cada
parte, ordenar os artigos por ordem cronológica, permitindo ao leitor verificar as
alterações de foco e os caminhos percorridos até chegar aos artigos mais recentes.
Os estudos reproduzidos neste livro são aqueles realizados a partir da segunda
metade da década de 1990. Cabe ressaltar que o artigo produzido por Asano e
Fiúza (2003), e reproduzido neste livro, faz uma excelente revisão da literatura
para períodos anteriores.
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PRIMEIRA PARTE:
COMPOSIÇÃO DOS GASTOS DAS FAMÍLIAS BRASILEIRAS

O livro tem início com o artigo escrito por Paulo Furtado de Castro e Luís Carlos
Magalhães: Recebimento e dispêndio das famílias brasileiras: evidências recentes da
Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF). Primeiro trabalho sobre a POF de
1995-1996, tendo ainda por base os dados preliminares da pesquisa, com os
autores comparando as mudanças no padrão de gastos familiares entre essa POF e
a de 1987-1988. Importantes resultados são apontados por esta comparação, como
o fato das alterações nos padrões de consumo não ocorrerem de forma homogênea
entre os brasileiros, ao contrário, variarem por classe de renda e por grau de
desenvolvimento da região. Outro interessante fenômeno oriundo da comparação
entre as duas POFs é que o aumento da renda per capita média das famílias aconteceu
concomitantemente a uma redução das despesas per capita deste mesmo grupo de
famílias. Embora aparentemente contraditório, este resultado pode ser explicado
por uma tendência das famílias brasileiras em reduzir a parcela da renda destinada
ao consumo. A análise dos dados mostrou ainda recorrência de déficit orçamentário
nas famílias dos estratos de renda baixa e intermediária que, em média, apresentam
gastos com bens de consumo superiores ao conjunto de seus recebimentos.

O segundo texto, Gastos com saúde: uma análise por domicílios para a cidade de
São Paulo, é de autoria de Denisard Alves. Nele se discute questão atual e muito
importante para os gestores dos gastos públicos: o impacto do envelhecimento
populacional sobre os gastos com a saúde. É esperado que o envelhecimento da
população brasileira tenha um forte impacto nesses gastos. Responder a esta pergunta
com base em pesquisas amostrais, como é o caso da POF, faz surgir sérios problemas
econométricos, como dados censurados e heterocedasticidades. Em um artigo
informativo e tecnicamente sofisticado, o autor emprega modernas técnicas
econométricas para contornar tais problemas e realizar uma avaliação fidedigna do
impacto do envelhecimento sobre os gastos públicos.

O terceiro artigo, Determinantes dos gastos pessoais privados com saúde no
Brasil, escrito por Mônica Viegas Andrade e Marcos de Barros Lisboa, desloca a
discussão mais geral dos gastos familiares e foca os dispêndios em saúde.
O envelhecimento da população mundial e subseqüente aumento dos gastos
com saúde fizeram surgir na literatura econômica uma série de trabalhos inves-
tigando os determinantes desses gastos. No Brasil, a ausência de bancos de dados
que permitam acompanhar os gastos de uma mesma família ao longo do tempo
dificulta a aplicação dos modernos instrumentais. O presente artigo é dividido
em duas partes: a princípio, os resultados do suplemento saúde da Pnad de 1998
são analisados detalhadamente, de modo a descrever a estrutura dos gastos
privados com saúde nos diferentes grupos socioeconômicos. Na segunda etapa,
um modelo tobit é ajustado aos dados a fim de encontrar os determinantes dos

Apresentacao2.pmd 28/3/2007, 15:1115



Gasto e consumo das famílias brasileiras contemporâneas16

gastos com saúde, controlando por características individuais, região de mora-
dia, fase do ciclo de vida em que a família se encontra e a existência ou não de
doenças crônicas.

Em Gastos das famílias com saúde, Fernando Gaiger Silveira, Rafael Guerreiro
Osório e Sergio Francisco Piola mostram como a composição dos gastos com saúde
varia com a renda. Para isto, os autores comparam os gastos familiares com
saúde a partir de duas pesquisas domiciliares do IBGE: a POF de 1995-1996 e a
Pnad de 1998. A comparação entre as duas pesquisas sugere que, na média, os
resultados encontrados são muito semelhantes. Porém, é possível identificar uma
variância nos gastos com bens de consumo, por faixa de renda inferior na POF
comparativamente à Pnad. Segundo o artigo, a maior proporção dos gastos com
saúde (algo em torno de 70%) é direcionada para medicamentos e mensalidades
dos planos e seguros de saúde, sendo que o décimo mais rico é responsável por 40%
dos gastos totais. Entretanto, proporcionalmente à renda, quem mais gasta com
saúde são os mais pobres, com cerca de 20% da renda destinada à assistência a
saúde. Os dispêndios com plano e seguro de saúde concentram-se na parcela da
população relativamente mais rica (em torno de 42%). Os mais pobres, por sua
vez, têm nos medicamentos sua principal fonte de gastos com este grupo, aproxi-
madamente 60%. Vale sublinhar que os autores escolheram apresentar as partici-
pações dos gastos em saúde no orçamento e/ou na renda das famílias por meio do
chamado cálculo democrático, isto é, valora-se não o peso econômico – no caso, de
seu gasto em saúde – da família no universo populacional, mas tão-somente sua
importância populacional. É por isso que os autores referem-se à média das partici-
pações dos gastos em saúde e não à participação média. Essa escolha implica ampli-
ar o peso do que ocorre com as famílias pobres, colocando o foco nas pressões
orçamentárias dos gastos em saúde nos estratos de renda inferiores.

O quinto artigo, Tipologia socioeconômica das famílias das grandes regiões me-
tropolitanas brasileiras, assinado por Fernando Gaiger Silveira, Beatriz Bertasso e
Luís Carlos Magalhães, consiste em um grande esforço de manuseio dos dados,
por meio dos quais os autores conseguem caracterizar grupos familiares a partir de
seus perfis de consumo, tipificando o padrão de gastos das famílias brasileiras. O
trabalho é desenvolvido com base nos dispêndios em bens de consumo das famíli-
as metropolitanas, que compõem os microdados da POF do IBGE de 1995-1996.
Empregando conjuntamente os métodos de componentes principais e de agru-
pamento, o artigo discrimina dez grupos de famílias, com base em suas caracte-
rísticas socioeconômicas, demográficas e hábitos de consumo. Os resultados apon-
tam o fato do perfil dos gastos das famílias serem diferentes não somente em
função da renda, mas contarem com outros determinantes como o tamanho e
composição das famílias, a idade e a escolaridade dos chefes, entre outros.
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Encerra essa parte o artigo Avaliação dos gastos das famílias com assistência
médica no Brasil: o caso dos planos de saúde, no qual se detalha a composição dos
gastos com saúde no Brasil. Neste artigo, Carlos Octávio Reis, Fernando Gaiger
Silveira e Maria de Fátima Andreazzi comparam as POFs de 1987-1988 e
1995-1996, com o objetivo de avaliar a natureza dos gastos das famílias com
assistência médica, em especial com planos de saúde. Baseado nos dados da
POF, o artigo lança luz sobre o debate acerca dos planos de saúde no Brasil. Destaque
para a avaliação do impacto do surgimento do Sistema Único de Saúde sobre os
gastos das camadas inferiores de renda. O artigo também sugere que houve um cres-
cimento acentuado das despesas com planos e seguros de saúde na década em estudo,
enquanto a participação dos gastos com medicamento praticamente não foi alterada.

SEGUNDA PARTE:
ESTIMAÇÕES DE DEMANDA E CÁLCULO DAS ELASTICIDADES

A segunda parte do livro inicia-se com Rodolfo Hoffmann assinando
Elasticidades-renda das despesas e do consumo físico de alimentos no Brasil metro-
politano em 1995-1996. Tomando por base a POF de 1995-1996, Hoffmann
apresenta de forma minuciosa a composição dos gastos com alimentação nas
regiões metropolitanas brasileiras. O trabalho tem início com uma discussão sobre
pobreza e distribuição do rendimento familiar. Na seqüência, o autor emprega
um modelo econométrico para ajustar uma poligonal e calcular as elasticidades-
renda dos onze grandes grupos de consumo do IBGE (alimentação, habitação,
vestuário etc.). O passo seguinte consiste em estimar a elasticidade-renda da despesa
e do consumo físico de uma cesta composta por 41 subitens do grupo alimentação,
comparando os resultados encontrados. Finalmente, ele mostra que uma
elasticidade-despesa superior à elasticidade do consumo físico é indicativo de
que os mais ricos adquirem produtos mais caros e de melhor qualidade. Não
obstante, a comparação dessas elasticidades para os vários itens que compõem o
grupo alimentação sugere que, muitas vezes, os mais pobres pagam mais caro em
função da limitação de transporte e da necessidade de obtenção de crédito.

O artigo de Beatriz Bertasso, O consumo alimentar dos brasileiros metropoli-
tanos, trata, de forma didática, da importante questão da má alimentação, cujas
conseqüências têm-se tornado um sério problema de saúde pública no Brasil.
Nos últimos anos, o centro do debate sobre o consumo alimentar no país tem-se
deslocado de temas relacionados à fome e à insegurança alimentar, recaindo em
tópicos como a super ou a má nutrição. Essa mudança de perspectiva, em grande
parte, é decorrência da menor incidência de casos de subnutrição e da elevação
dos índices de doenças advindas da má alimentação dos brasileiros. Este trabalho
avalia como as características familiares que tornam os padrões alimentares das
pessoas relativamente homogêneos, num ou noutro sentido, afetam a demanda
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por alimentos. Acredita-se que o conhecimento do efeito dessas variáveis sobre o
consumo poderá, eventualmente, auxiliar na focalização de políticas que visem a
adequar o padrão alimentar das pessoas. Para tanto, a autora aplica o procedimento
de Heckman, na estimação da função consumo de alimentos. O trabalho é
desenvolvido com base nos dados da POF do IBGE de 1995-1996.

No artigo Gastos alimentares nas grandes regiões urbanas do Brasil: aplicação do
modelo Aids aos microdados da POF 1995-1996, assinado por Tatiane Menezes,
Fernando Gaiger Silveira, Luís Carlos G. de Magalhães, Frederico Andrade Tomich
e Salvador Werneck Vianna, é empregada uma expansão quadrática do modelo
Aids aos microdados da POF de 1995-1996 para o cálculo da elasticidade-despesa
de 36 produtos do grupo alimentação. No texto, a elasticidade-despesa é comparada
entre faixas de renda e grandes regiões. Os resultados encontrados apontam uma
grande variação no padrão de consumo não só pela renda, mas também entre regiões.
Para uma faixa de renda média, nas regiões metropolitanas do Sul e Sudeste, a
maioria dos itens que compõem o grupo alimentação é bem inferior, ou seja, uma
elevação na renda familiar per capita aumenta o consumo em proporções menores.
Nas regiões metropolitanas do Norte e Nordeste, esses mesmos itens são bens nor-
mais, indicando que uma elevação na renda gera um aumento do consumo na mes-
ma proporção. Tais resultados são reforçados quando se observam os domicílios dos
décimos inferiores.

O texto, Estimation of the Brazilian consumer demand system, é assinado por
Seki Asano e Eduardo Fiusa. Utilizando os microdados das POFs de 1987-1988
e 1995-1996, os autores aplicam o modelo Almost ideal demand system (Aids)
na construção de um sistema de demanda para os bens de consumo no Brasil.
O sistema de demanda estimado foi empregado para o cálculo das elasticidades
gasto, preço e preço cruzada para os grandes grupos de consumo do IBGE
(alimentação, vestuário, habitação etc.). O trabalho destaca-se pela sofisticação
técnica e pela riqueza de informações geradas. Os resultados sugerem uma alta
elasticidade-preço para todos os grupos que fizeram parte do artigo, exceção
apenas para alimentação dentro do domicílio que, como esperado, é inelástica
em relação ao seu preço.

O artigo seguinte, Determinantes do consumo das famílias com idosos e sem
idosos com base na pesquisa de orçamentos familiares de 1995-1996, assinado por
Alexandre Almeida e Ana Kassouf, discute as particularidades do consumo das
famílias com presença de idosos. Para tanto, os autores aplicam o modelo logit
aos dados da POF de 1995-1996, com o intuito de identificar se de fato existem
diferenças nos perfis de gastos entre famílias compostas por idosos e aquelas que
não têm idosos na sua formação. O artigo se inicia com uma descrição das prin-
cipais fontes de renda dos idosos. Embora em torno de 60% sejam oriundos de
aposentadorias, cerca de 20% advém do trabalho, seja este por conta própria
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ou empregado. No Brasil, a principal despesa dos idosos é com assistência à
saúde, sendo que a distribuição dos gastos dentro deste grupo varia por faixa de
renda. Enquanto os mais pobres gastam uma proporção maior de sua renda com
produtos farmacêuticos, os mais ricos têm um maior dispêndio com planos e
seguros de saúde. O trabalho conclui que embora as famílias compostas por
idosos tenham um maior poder de compra, seu perfil de gastos não é influenciado
pela presença do idoso.

O gasto e a demanda das famílias em saúde: uma análise a partir da POF 2002-
2003 tem por autores Tatiane Menezes, Bernardo Campolina, Fernando Gaiger
Silveira, Luciana Servo e Sergio Piola. Este trabalho inicia-se com uma descrição da
mais recente POF do IBGE. Em seguida, os autores realizam uma detalhada aná-
lise dos gastos das famílias com saúde, buscando responder perguntas tais como:
qual a composição da despesa média familiar e qual a importância dos gastos em
saúde nessa composição; qual a composição do gasto das famílias com saúde por
subgrupos (remédios, planos e seguros, consultas etc); e quão diferenciada é essa
composição por décimo de renda e por região. Por fim, um sistema de demanda
linear Laids em dois estágios é ajustado aos dados, propiciando o cálculo das
elasticidades preço e renda das despesas com o grupo saúde.

O livro se encerra com o artigo Demanda por serviços de saúde, de autoria de
Rubens Amaral de Brito, Mônica Viegas Andrade e Ignez Oliva Perpétuo. Os autores,
a partir de uma base de dados inédita – os registros administrativos dos dispêndios
dos usuários do seguro oferecido pela Sabesprev para o ano de 2003 – analisam
como os atributos de risco individuais afetam a demanda pelos serviços de saúde,
por meio de um modelo que procura captar as diferentes decisões existentes no
processo de escolha do tipo de cuidado médico. Estimam a demanda por serviços
de saúde, condicionada ao indivíduo possuir seguro, a partir de um modelo
de quatro equações. A primeira equação é um probit para estimar a probabili-
dade de utilização de qualquer serviço médico durante o ano; a segunda é para a
probabilidade condicional de que utilizou algum serviço durante o ano, de ter ao
menos uma internação e da decisão conjunta do indivíduo com o médico de qual
tipo de serviço utilizar (ambulatorial ou hospitalar); a terceira é uma regressão
linear logarítmica para estimação dos gastos médicos de usuários de serviços
ambulatoriais; e a última é a mesma regressão somente para usuários de serviços
de internação. Em seus resultados, encontram que sexo, idade e proxies para
estado de saúde individual são importantes na determinação dos gastos
ambulatoriais. Os resultados encontrados por eles indicam, também, que a
demanda por serviços ambulatoriais é mais elástica em relação à idade do que
ao sexo. Com relação às internações, os principais determinantes do gasto fo-
ram a idade e ocorrência de óbito no ano em questão.
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Cabe, por fim, tecer duas considerações: em primeiro lugar, decidiu-se não
incorporar ao livro os estudos e pesquisas que, empregando a Pesquisa de Orça-
mentos Familiares, tratam da problemática da pobreza, estimando as chamadas
linhas de indigência e pobreza. Dentre esses estudos, vale citar os realizados por
Sônia Rocha, Marcelo Neri, Francisco Ferreira, Ricardo Paes de Barros, Alfonso
Arias, José Graziano da Silva, entre outros. Há, infelizmente, dois textos para os
quais não houve tempo hábil para sua republicação: o de Thompson Andrade sobre
o dispêndio familiar com serviços de utilidade pública, com base na POF de
1995/1996, e o de Ricardo Paes de Barros, Rosane Mendonça e Marcelo Neri
acerca das diferenças na mensuração da renda entre a POF e a Pnad.6

Em segundo lugar, é patente a concentração dos estudos nas análises de
gastos em saúde e alimentação ou para subgrupos específicos da população, como
os idosos, por exemplo. Há áreas pouco exploradas nessas análises, como gastos
com habitação, transporte, cultura, educação, entre outras. A proposta é, por
meio da rede que se monta a partir deste livro, publicar um segundo volume que
avance nas discussões e cubra algumas das lacunas observadas. Para isso, o Ipea,
dentro da sua tradição, está reunindo pesquisadores que vêm trabalhando nesse
tema, com outros que tenham interesse em trabalhar, visando a dar continuidade
a essa linha de pesquisa.

A realização desta publicação não seria possível sem a cooperação e o auxílio
dos colegas do IBGE, notadamente de Márcia Quintlsr, chefe do Departamento
de Índice de Preços, e Edilson Silva, gerente da POF e sua equipe. Aproveitamos
para agradecer o apoio dos editores das várias revistas cujos trabalhos estão sendo
reproduzidos neste volume, nomeadamente: César Roberto Leite da Silva, editor
da Agricultura em São Paulo; Deborah Moraes Zouain, editora da Revista de
Administração Pública; Maria Cecília de Souza Minayo, editora da Ciência e
Saúde Coletiva; Maria Dolores Montoya Diaz, editora da Economia Aplicada;
Naércio Aquino Menezes-Filho, editor da Brazilian Review of Econometrics; e
Otávio Tourinho, editor da Pesquisa e Planejamento Econômico.

20

6. Respectivamente, ANDRADE, T. A. Dispêndio domiciliar com o serviço de saneamento e demais serviços de utilidade pública:
estudo da sua participação no orçamento familiar. Relatório Final (Projeto BRA/92/028 – PMSS). Brasília, 2000; e BARROS, R. P. de;
MENDONÇA, R.; NERI, M. An evaluation of the measurement of income and expenditure in household surveys: POF versus PNAD.
Anais do XVII Encontro Brasileiro de Econometria. Salvador: SBE, v. 1, 12 a 15 dezembro de 1995.
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