PESQUISA DE ORÇAMENTOS FAMILIARES 2017 – 2018
MICRODADOS – SEXTA EDIÇÃO
O conteúdo dos arquivos de dados liberados nesta edição dizem respeito às
variáveis envolvidas nas publicações divulgadas em 04/10/2019 - “Primeiros
Resultados”, que apresenta informações sobre despesas e rendimentos das
famílias, em 03/04/2020 - “Avaliação nutricional da disponibilidade domiciliar de
alimentos no Brasil”, em 21/08/2020 - “Análise do consumo alimentar pessoal no
Brasil”, em 17/09/2020 - “Análise da Segurança Alimentar no Brasil” e em
25/11/2020 – “Perfil das Despesas no Brasil: Indicadores Selecionados”.
Além disso, constam também nestes microdados as variáveis pesquisadas no
questionário de características do domicílio e dos moradores: número de
cômodos, número de banheiros, idade, sexo, cor ou raça, educação, etc.,
informações referentes ao inventário de bens duráveis (fogão, geladeira, televisão,
etc.), informações sobre características do trabalho (ocupação, atividade, posição
na ocupação, etc.), informações referentes ao questionário de avaliação das
condições de vida, locais de aquisição dos produtos e serviços e outros quesitos
complementares.
A pesquisa contém vários temas que são tratados e divulgados segundo um
cronograma de trabalho. A cada publicação, são incorporados os microdados
associados ao estudo.
Pasta “Memória de cálculo”
Na pasta “Memória de Cálculo” podem ser consultados programas básicos que
geram os resultados das colunas de totais das tabelas de despesas e
rendimentos. Também estão disponibilizados programas de leitura dos dados para
serem utilizados no softwares Sas e R.
Observações sobre o arquivo “Cadastro de Produtos”
A Pesquisa de Orçamentos Familiares investiga todos os produtos adquiridos
pelas Famílias no período referenciado. Existe um cadastro de produtos pré
definido antes da pesquisa, que engloba os itens que tiveram frequências nas
POF's anteriores, denominações regionais, além de algumas inclusões devido as
atualizações no mercado. Este cadastro auxilia os informantes no momento da
coleta, ajudando a lembrá-los das respectivas aquisições. Mas, como a POF é
uma pesquisa amostral, vários desses itens que estão no cadastro não foram
reportados pelos informantes durante a pesquisa. Os arquivos de dados finais
incluem todos os produtos que foram reportados pelo menos uma vez durante a

pesquisa. Desta forma, existe diferença no quantitativo de códigos entre o
cadastro completo e os arquivos de dados.

Pasta “Tradutores das tabelas”
Na pasta “Tradutores das Tabelas” podem ser consultados os códigos dos
produtos que compõem os grupos das tabelas de despesas, rendimentos e
aquisição alimentar domiciliar. Nesses tradutores, para simplificação, os códigos
estão com os 5 primeiros dígitos, ou seja, não englobam os 2 últimos que
representam sinônimos, variações ou termos regionais do item principal.
Para as tabelas de despesas específicas da publicação de “Perfil das Despesas
no Brasil: Indicadores Selecionados”, utilizar o arquivo "Tradutor_Despesa_Perfil”,
exceto para a tabela 1, que deve ser construída utilizando o arquivo
“Tradutor_Despesa_Geral”. Em todas as tabelas de despesas desta publicação,
considerar nos cálculos os serviços não monetários, que constam nos arquivos de
dados:
“SERVICO_NAO_MONETARIO_POF2”
e
“SERVICO_NAO_MONETARIO_POF4”.
Para estatísticas de renda e pobreza específicas da publicação de “Perfil das
Despesas no Brasil: Indicadores Selecionados”, utilizar os arquivos
“Renda_disponível_dedução_micro_v1”, “Renda_liquida_dedução_micro_v1” e
“Deflator_linhas_pobreza_POF_micro_v1”. Para os cálculos de renda disponível
desta publicação, considerar os serviços não monetários, que constam nos
arquivos
de
dados:
“SERVICO_NAO_MONETARIO_POF2”
e
“SERVICO_NAO_MONETARIO_POF4”.

Pasta “Documentos”
No que se refere à publicação Análise do Consumo Alimentar Pessoal no Brasil,
nesta pasta constam os arquivos “Tabelas de medidas caseiras do consumo
alimentar” e “Relatório de medidas caseiras do consumo alimentar”. O primeiro
arquivo, em formato de planilha, apresenta uma atualização da Tabela de Medidas
Referidas para os Alimentos Consumidos no Brasil da POF 2008-2009. O relatório
apresenta um resumo da metodologia adotada para a revisão. Sobre o tema em
questão, também podem ser consultados os grupos de produtos, segundo sua
composição por códigos dos alimentos referidos no Bloco de Consumo Alimentar
Pessoal (POF7), através do arquivo “Classificação dos grupos de consumo
alimentar”.

