
APRESENTAÇÃO

Gasto e consumo das famílias brasileiras contemporâneas é mais um bom exem-
plo da tradição do Ipea de apoio à realização e divulgação de trabalhos que con-
tribuem para ampliar o conhecimento e o debate sobre as condições de vida de
nossa população. A proposta de seus editores foi organizar em uma única publi-
cação parte significativa da produção realizada sobre o tema, seja ela original, seja
a realizada nos últimos anos que se encontrava dispersa em revistas, Textos para
Discussão e relatórios de pesquisa. O resultado dessa sistematização obrigou-os a
distribui-la em dois volumes, sendo este o primeiro. A maior parte dos trabalhos
foi desenvolvida no âmbito de pesquisas financiadas pelo Ipea ou vem diretamente
da lavra de pesquisadores e colaboradores desta instituição. Fica, assim,
demonstrado o apreço do Ipea pela pesquisa em rede e pelo estabelecimento de
vínculos interinstitucionais.

Parte significativa dos textos apresentados neste livro tem por base pesqui-
sas domiciliares, como a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) e,
principalmente, a Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF), realizadas pelo
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), cujo trabalho, de
reconhecida qualidade, permite que pesquisadores avancem nas análises das
condições de vida da população brasileira. A cooperação entre o Ipea e o IBGE
vem de longa data e torna-se cada vez mais produtiva e comprometida com as
necessidades do governo e da sociedade.

Os estudos voltados ao consumo das famílias se revestem de grande impor-
tância. Trata-se de um dos principais componentes do Produto Interno Bruto,
que vem mantendo uma participação próxima de 53% ao longo dos últimos dez
anos. Só isso justificaria sua importância como objeto de estudos aprofundados.
Entretanto, o longo período coberto pelas Pesquisas de Orçamentos Familiares –
1987 a 2003 – permite ainda desvendar a evolução do  comportamento do
consumo das famílias, em vista das expressivas alterações ocorridas no cenário
macroeconômico, no quadro jurídico-institucional e no perfil sociodemográfico
da população brasileira.

Os resultados contidos nos treze capítulos deste livro, longe de exaurirem o
tema, abrem espaço para novos trabalhos. Este é sempre um dos nossos propósitos
ao disseminarmos os conhecimentos produzidos ou cuja produção tenha sido de
alguma forma articulada pelo Ipea: reunir pesquisadores e colaboradores para a
exploração de novas fronteiras do conhecimento de modo a subsidiar a formulação
de políticas públicas que levem ao desenvolvimento sustentado e à inclusão social.
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Este volume contém, sobretudo, artigos e outros textos apresentados em
outras publicações, que se decidiu reunir numa obra única. Agradecemos aos
seus editores pela permissão para reproduzi-los. O segundo volume desta obra
conterá basicamente escritos inéditos e tem por objetivos avançar em temas ainda
não explorados e ampliar a análise de outros já abordados neste primeiro livro.

Vale sublinhar que Gasto e consumo das famílias brasileiras contemporâneas
contou com a participação de técnicos de todas as diretorias do Ipea, tendo
sido uma iniciativa da Diretoria de Estudos Sociais, com o apoio da Diretoria
de Estudos Setoriais.

Luiz Henrique Proença Soares

Presidente do Ipea
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