
 
 

Trabalho apresentado no III ENECULT – Encontro de Estudos Multidisciplinares em Cultura, realizado 
 entre os dias 23 a 25 de maio de 2007, na Faculdade de Comunicação/UFBa, Salvador-Bahia-Brasil. 

 
 

COMPOSIÇÃO E PESO DAS DESPESAS COM CULTURA NAS FAMÍLIAS 

BRASILEIRAS 

José Mauro de Freitas Jr.*** 

 

 

 A Pesquisa de Orçamentos Familiares permite uma análise aprofundada da estrutura 
de gastos das famílias brasileiras. A partir de uma delimitação de produtos e serviços 
ligados a atividades culturais é possível estimar o peso e a composição das despesas com 
este grupo no orçamento das famílias. Destarte, a POF se mostra uma excelente fonte para a 
construção de  indicadores para o setor cultural pela ótica da demanda. 
 
Palavras-chave: demanda por bens e serviços culturais, estrutura de despesas familiares 
com cultura. 

 

A Pesquisa de Orçamentos Familiares – POF - tem como seu principal escopo 

mensurar as estruturas de consumo, gastos e rendimentos das famílias1 possibilitando assim 

se traçar um perfil das condições de vida da população brasileira a partir da análise de seus 

                                                           
*** Mestre em sociologia e Pesquisador da Coordenação de Trabalho e Rendimento do Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística – IBGE <jmfreitas@ibge.gov.br> 
1 Por uma questão de rigor conceitual é preciso assinalar que a POF utiliza como sua unidade básica de 
investigação e análise dos orçamentos o conceito de Unidade de Consumo - UC. Esta compreende um único 
morador ou conjunto de moradores do domicílio que compartilham da mesma fonte de alimentação, isto é, 
utilizam um mesmo estoque de alimentos e/ou realizam um conjunto de despesas alimentares comuns. Nos 
casos onde não existia estoque de alimentos nem despesas alimentares comuns a identificação é efetuada por 
meio das despesas com moradia. O número de UC’s do domicílio foi estabelecido pelo número de fontes de 
alimentação independentes existentes, ou por meio das despesas com moradia ocorridas de forma 
compartilhada ou individualizada. Sendo assim, mesmo que os dados aqui apresentados não tenham relação 
com despesas de alimentação ou moradia é preciso não perder de vista que estas foram fundamentais para a 
delimitação da unidade básica da pesquisa. Isto explica também a possibilidade de existência ou não de mais 
de uma UC em um mesmo domicílio. O conceito “família” no IBGE, por sua vez, atendendo ás 
recomendações internacionais, e especialmente adotado no Censo Demográfico e demais pesquisas 
domiciliares, refere-se ás pessoas ligadas por laços de parentesco, dependência doméstica ou normas de 
convivência, sem referência explícita ao consumo ou despesas. Entretanto, na maior parte das situações, a UC 
da POF coincide com a “família”, segundo o conceito adotado no IBGE. A título de exemplo, podemos 
mencionar que a diferença entre o total de UC’s da POF 2002-2003 e de famílias da Pesquisa Nacional por 
Amostra de Domicílios – PNAD 2002 é da ordem de 5,94%, sendo que a POF registrou um total de 48 534 
638 Unidades de Consumo, e a PNAD, 51 560 959 famílias. Destarte, o termo “família” na POF, muito 
embora não idêntico conceitualmente, é considerado como equivalente à Unidade de Consumo. 
 



orçamentos domésticos. Entretanto, além das informações referentes à estrutura 

orçamentária, várias características associadas ás famílias e aos informantes foram 

investigadas na POF 2002-2003 como classes de rendimento, cor ou raça, sexo e nível de 

escolaridade. Esta enorme gama de dados coletados constitui um rico manancial de 

informações que, uma vez relacionados, nos fornece um panorama bastante amplo da 

composição das despesas das famílias.  

Os resultados  apresentados a seguir são frutos de um levantamento dos dados da 

POF 2002-2003 referentes ao setor cultural efetuado para o Sistema de Informações e 

Indicadores Culturais do IBGE. Este levantamento teve como primeiro passo a delimitação 

de um grupo de despesas com bens e serviços relacionados à atividades culturais2 e possui 

uma área cinza que, no caso da POF, se compõe basicamente do grupamento “telefonia”3. 

Em função disto, temos duas versões para a tabela com a composição das despesas de 

consumo.  

                                                           
2 Por uma questão de espaço não apresentaremos aqui uma composição detalhada de todos os itens que 
compõem o grupo “Cultura”. Entretanto, este detalhamento está disponível, em anexo, na publicação Sistema 

de Informações e Indicadores Culturais do IBGE. 
3 Em função da complexidade do conceito de cultura a delimitação deste grupo se mostrou uma tarefa muito 
difícil e o seu resultado está longe de ser unanime. Alguns itens se vinculam claramente com atividades 
culturais, e.g. instrumentos musicais, DVDs, aparelhos de som, etc. Porém, a relação de com a cultura por 
vezes não é tão clara, daí a opção pela criação desta área cinza. O caso da telefonia é um exemplo. Sua 
inclusão se justifica por seu uso no acesso a internet e pelo fluxo de conteúdos de mídia que ela permite. 
Todavia, em função de seu grande peso nos orçamentos, como os dados a seguir mostrarão, optou-se por esta 
dupla tabulação nos casos onde ela não pode ser destacada. 



Na tabela 1 temos as despesas de consumo monetárias e não-monetárias4 média 

mensal familiar, em Reais, segundo os grandes grupos de despesa por classe de rendimento. 

A média para a despesa com o grupo Cultura para o total Brasil ficou em R$115,50 ficando 

abaixo apenas dos três principais grupos de despesas (Habitação, Alimentação e 

Transporte). Nas três primeiras classes de rendimento o grupo é também superado pelos 

grupos Assistência à Saúde e Vestuário. Os valores para o grupo Cultura nestas classes 

foram R$ 18,27, R$31,84 e R$ 51,73 respectivamente. Nas três classes seguintes os valores 

voltam a ocupar a quarta posição como no total Brasil, sendo que nas classes de rendimento 

de mais de 1 000 a 2 000 e mais de 2 000 a 3 000 eles ficam relativamente próximos da 

                                                           
4 Na POF as despesas foram definidas como monetárias e não-monetárias. Despesas monetárias são aquelas 
efetuadas por meio de pagamento, realizado à vista ou a prazo, em dinheiro, cheque ou com utilização de 
cartão de crédito. Despesas não-monetárias correspondem a tudo que é produzido, pescado, caçado, coletado 
ou recebido em bens (troca, doação, retirada do negócio e salário em bens) utilizados ou consumidos durante 
o período de referência da pesquisa e que, pelo menos na última transação, não tenha passado pelo mercado. 
As valorações das despesas não-monetárias foram realizadas pelos próprios informantes, considerando os 
preços vigentes no mercado local. O critério adotado no tratamento das informações para as despesas não-
monetárias segue as recomendações contidas no documento Informe de la decimoséptima Conferencia 

Internacional de Estadisticos Del Tabajo (2003). É importante ressaltar que, a partir dos resultados 
encontrados na POF 2002-2003, verificou-se que a despesa monetária total nos resultados do Brasil e Grandes 
Regiões apresentou participações entre 82% e 86% e os percentuais das despesas não monetárias ficaram 
entre 14% e 17,5%, não se verificando diferenças relevantes entre estratos geográficos. 
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DESPESA DE CONSUMO (total) 1465,63 430,27 614,61 852,81 1344,13 2056,16 4142,02

HABITAÇÃO 453,97 157,81 222,65 298,74 436,61 613,77 1152,35

ALIMENTAÇÃO 304,12 148,59 195,85 234,23 316,70 397,94 598,86

TRANSPORTE 270,16 37,07 56,52 100,57 208,00 418,81 984,31

CULTURA 115,50 18,27 31,84 51,73 102,80 174,28 378,13

ASSISTÊNCIA À SAÚDE 95,14 18,54 30,65 54,59 80,44 132,35 313,44

VESTUÁRIO 83,21 24,06 37,53 53,44 86,05 121,82 205,51

EDUCAÇÃO 51,09 2,34 4,73 9,09 26,72 72,96 236,40

DESPESAS DIVERSAS 35,69 4,56 8,04 12,90 27,58 46,04 136,24

HIGIENE E CUIDADOS PESSOAIS 31,80 10,92 15,58 21,59 34,83 43,59 72,40

SERVICOS PESSOAIS 14,75 2,91 4,41 7,18 12,58 21,65 47,80

FUMO 10,20 5,20 6,81 8,75 11,82 12,95 16,58

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Trabalho e Rendimento, Pesquisa de Orçamentos Familiares 2002-2003.
Nota: O termo família está sendo utilizado para indicar a unidade de investigação da pesquisa "Unidade de Consumo".

(1) Inclusive sem rendimento.

Tabela 1

Total                                                               

Classes de rendimento monetário e não-monetário mensal familiar (R$)                

Grupo de despesa

Despesa  de consumo monetária e não-monetária média mensal familiar, em Reais,
por grupo de despesa e classe de rendimento monetário e não-monetário mensal familiar

 Brasil - período 2002-2003



média nacional (R$ 102,80 e R$ 174,28). Na classe de rendimento de mais de 3 000 o valor 

foi maior que o dobro da média nacional e ficou em torno de R$ 378,13.  

No gráfico 1.1 podemos observar a participação percentual de cada grande grupo 

nas despesas de consumo para o total Brasil. A participação do grupo Cultura ficou em 

torno de 7,88%. 

 

Gráfico 1.1 - Participação percentual na despesa de consumo monetária e não-monetária  média 
mensal familiar por grupo de despesa - Brasil - período 2002- 2003
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No gráfico 1.2 temos o percentual relativo das despesas com o grupo Cultura em 

relação às demais despesas de consumo. Assim como acontece com os valores em Reais, 

também percentualmente a diferença entre a menor e a maior classe de rendimento é mais 

do que o dobro sendo que nas duas últimas faixas supera a média nacional. 
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Gráfico 1.2 - Comparativo da distribuição percentual da despesa monetária e não-monetária média 
mensal familiar entre o grupo Cultura e os demais grupos de despesa por classe de rendimento - 

Brasil - período 2002-2003
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Na tabela 2 temos o mesmo recorte sem a inclusão da telefonia (zona cinza) no 

grupo Cultura que passa a ter seus valores diminuídos consideravelmente. Esta diferença 

acaba por ser distribuída nos grupos Habitação e Despesas Diversas que, 

conseqüentemente, aumentam suas participações no total da despesa média.  



 

Neste recorte a média para o Brasil do grupo Cultura ficou em torno de R$ 64,53 

sendo superada, além dos três principais grupos, pelos grupos Assistência à Saúde e 

Vestuário. O mesmo acontece em quase todas as classes de rendimento com exceção 

apenas da última (com rendimentos superiores a 3 000 Reais), onde alcança R$ 225,75 

ficando acima das despesas com Vestuário (R$ 205,51), mas abaixo do grupo Educação 

(R$ 236,40). 

Nos gráficos 2.1 e 2.2, apresentados a seguir, podemos observar como fica a 

distribuição percentual dos grupos de despesas sem a inclusão da telefonia no grupo 

Cultura, deixando claro o peso relativo da inclusão deste grupamento, tanto para a média 

Brasil quanto para o recorte por classes de rendimento. É interressante também notar que, 

muito embora a diferença entre a classe mais baixa (2,59%) e a mais alta (5,45%) 

permaneça significativa, com este recorte, a classe mais alta se aproxima um pouco mais da 

média nacional (4,40%). 
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DESPESA DE CONSUMO (total) 1465,63 430,27 614,61 852,81 1344,13 2056,16 4142,02

HABITAÇÃO 497,61 162,76 233,46 319,80 478,87 683,33 1288,25

ALIMENTAÇÃO 304,12 148,59 195,85 234,23 316,70 397,94 598,86

TRANSPORTE 270,16 37,07 56,52 100,57 208,00 418,81 984,31

CULTURA 64,53 11,13 17,56 25,68 52,35 94,03 225,75

ASSISTÊNCIA À SAÚDE 95,14 18,54 30,65 54,59 80,44 132,35 313,44

VESTUÁRIO 83,21 24,06 37,53 53,44 86,05 121,82 205,51

EDUCAÇÃO 51,09 2,34 4,73 9,09 26,72 72,96 236,40

DESPESAS DIVERSAS 43,02 6,75 11,51 17,89 35,77 56,73 152,72

HIGIENE E CUIDADOS PESSOAIS 31,80 10,92 15,58 21,59 34,83 43,59 72,40

SERVICOS PESSOAIS 14,75 2,91 4,41 7,18 12,58 21,65 47,80

FUMO 10,20 5,20 6,81 8,75 11,82 12,95 16,58

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Trabalho e Rendimento, Pesquisa de Orçamentos Familiares 2002-2003.
Nota: O termo família está sendo utilizado para indicar a unidade de investigação da pesquisa "Unidade de Consumo".

(1) Inclusive sem rendimento.

Tabela 2
Despesa  de consumo monetária e não-monetária média mensal familiar, em Reais,

por grupo de despesa e classe de rendimento monetário e não-monetário mensal familiar,

 Brasil - período 2002-2003

Grupo de despesa Total                                                               

Classes de rendimento monetário e não-monetário mensal familiar (R$)                

sem a inclusão da telefonia no grupo "Cultura"



Gráfico 2.1 - Participação percentual na despesas de consumo monetária e não monetária média 
mesal familiar, por grupo de despesa, sem a inclusão da telefonia no grupo Cultura - Brasil - 

período 2002-2003
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Gráfico 2.2 - Comparativo da distribuição percentual da despesa de consumo monetária e não-
monetária média mensal familiar do grupo Cultura, sem a inclusão da telefonia, e os demais grupos 

de despesa por classe de rendimento - Brasil - período 2002-2003

CULTURA OUTRAS DESPESAS
 

 

 



 

A Tabela 3 apresenta a composição da despesa monetária e não-monetária média 

mensal familiar, com o grupo Cultura, por classe de rendimento e tipo de despesa. O 

grupamento “telefonia” é o que individualmente possui os maiores valores, tanto no total 

Brasil (R$50,97) quanto em todas as classes de rendimento. Os outros dois grupos de maior 

peso na composição da despesa média são “aquisição de eletrodomésticos” e “atividades de 
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Despesa total (Cultura)   115,50   18,27   31,84   51,73   102,80   174,28   378,13
Artefatos de madeira e de decoração   0,29   0,04   0,07   0,06   0,17   0,24   1,31
Edição e impressão   7,34   1,38   1,88   2,89   5,56   10,18   26,70
    Jornal, assinatura de periódicos e outras revistas   4,62   0,32   0,55   1,25   3,01   6,60   19,53
Reprodução de materias gravados   4,35   0,35   0,82   1,56   4,03   7,41   14,74
     Fita de videocassete gravada, CD e DVD   2,07   0,18   0,38   0,75   1,88   3,19   7,31

    Aluguel de fita de videocassete e DVD   1,85   0,10   0,28   0,61   1,67   3,57   6,31
Aquisição de eletrodomésticos   17,25   5,96   8,37   10,11   16,76   25,10   44,27
    Vídeo   7,93   3,51   4,97   5,50   7,27   9,95   18,95
        Televisão em cores   5,52   2,65   3,71   4,04   5,34   6,27   12,37
        Vídeocassete e DVD   1,64   0,22   0,37   0,66   1,23   2,83   5,77
   Som   4,34   2,08   3,17   4,18   5,10   5,01   6,48
       Conjunto de som acoplado   3,22   1,48   2,25   3,29   3,86   4,00   4,38
       Toca-discos a laser, gravador e rádio portátil   0,86   0,51   0,82   0,71   1,03   0,80   1,25
  Informática   4,98   0,37   0,23   0,42   4,39   10,14   18,84
      Micromputador   4,60   0,36   0,16   0,36   3,88   9,64   17,61
Brinquedos, jogos e material de lazer   5,46   1,10   1,65   2,94   4,96   9,04   16,09
      Brinquedos e jogos   3,67   0,56   0,91   1,89   3,16   6,29   11,48
Serviços de TV por assinatura e internet   5,11   0,16   0,13   0,37   1,39   5,93   27,88
    Assinatura de TV   3,68   0,14   0,09   0,29   1,03   3,80   20,29
    Acesso a internet   1,28   0,02   0,01   0,07   0,32   1,78   6,91
Atividades de cultura, lazer e festas   13,82   1,47   2,89   4,65   11,41   19,81   51,29
  Cultura e lazer   6,80   0,68   1,51   2,10   4,88   10,85   25,99
      Cinema   2,11   0,12   0,18   0,38   1,05   3,64   9,41
      Teatro e show   0,56   0,02   0,05   0,15   0,27   0,65   2,72
      Boite, danceteria e discoteca   3,74   0,47   1,15   1,39   3,12   5,92   12,84
  Festas   7,02   0,80   1,38   2,55   6,53   8,96   25,30
     Aniversário e casamento   5,74   0,64   1,11   2,00   5,22   7,24   21,06
Educação profissional e atividades de ensino   7,28   0,29   0,92   1,69   5,07   11,24   30,30
  Informática   1,32   0,09   0,36   0,47   1,73   2,91   3,09
  Curso de idioma   2,29   0,01   0,09   0,25   0,64   2,44   12,51
  Outros cursos   2,06   0,08   0,33   0,55   1,85   3,38   7,59
Telefonia   50,97   7,14   14,28   26,05   50,44   80,24   152,38
  Telefone fixo   31,86   4,15   9,31   17,52   34,56   54,79   85,39
  Telefone celular   11,29   0,74   1,30   3,21   7,16   13,81   49,39
Instrumentos e acessórios musicais   0,85   0,07   0,18   0,30   0,79   1,55   2,79
Outros   2,77   0,30   0,66   1,10   2,19   3,54   10,39
Número de famílias 48 534 638 7 949 351 6 747 421 10 181 484 11 964 624 4 571 410 7 120 348

Tamanho médio da família   3,60   3,30   3,50   3,68   3,71   3,80   3,69

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Trabalho e Rendimento, Pesquisa de Orçamentos Familiares 2002-2003.
Nota: O termo família está sendo utilizado para indicar a unidade de investigação da pesquisa "Unidade de Consumo".

(1) Inclusive sem rendimento.

Tabela 3 - Despesa monetária e não-monetária média mensal familiar, com o grupo

Tipos de despesa

Despesa monetária e não-monetária média mensal familiar (R$)                    

Total                                                                           

Classes de rendimento monetário e não-monetário mensal familiar                 

"Cultura", em Reais, por classe de rendimento monetário e não-monetário mensal familiar,
  segundo os tipos de despesa - Brasil - período 2002-2003



cultura, lazer e festas”. Para o total Brasil os valores das médias em Reais para estes 

grupamentos foram de R$17,25 e R$13,82 respectivamente. Se observarmos a Tabela 3.2, 

que mostra a distribuição em percentuais dos valores da tabela anterior, podemos ter uma 

visão mais clara do peso destes três grupamentos. Somados eles representam 71,04% do 

total das despesas com o grupo Cultura para o total Brasil. Porém, podemos perceber uma 

diferença no comportamento da participação percentual dos três grupamentos em função da 

classe de rendimento como demonstra o Gráfico 3. O grupamento telefonia apresenta 

crescimento de sua participação nas três primeiras classes de rendimento (39,09%, 44,85% 

e 50,36%) e queda nas três seguintes (49,07%, 46,04% e 40,30%). O grupamento 

atividades de cultura, lazer e festas mostra crescimento a medida que cresce a faixa de 

rendimento indo de 8,05% na menor classe até 13,56% na maior. O grupamento aquisição 

de eletrodomésticos, por sua vez, apresenta uma distribuição decrescente em sua 

participação percentual a medida que passamos para faixas de rendimento mais altas. 

Enquanto na classe de menor rendimento ela é de 32,62%, na de maior rendimento ela é de 

11,71%. 

Gráfico 3 - Participação percentual na despesa monetária e não-monetária média mesal familiar dos 
três grupamentos de maior peso no grupo Cultura por classe de rendimento - Brasil  - período 2002-

2003
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Os quatro gráficos apresentados a seguir resultam da combinação dos totais de 

gastos de diversos recortes por características das famílias (sexo, cor ou raça e escolaridade 

da pessoa de referência5) com informações de rendimento contidas na Tabela 4. 

 

 Neles podemos observar a percentagem do gasto médio com o grupo Cultura em 

relação ao rendimento médio mensal para cada recorte com a inclusão ou não da telefonia 

no grupo. 

                                                           
5 Foi considerada pessoa de referência da Unidade de Consumo aquela responsável por uma das seguintes 
despesas: aluguel, prestação do imóvel ou outras despesas de habitação (condomínio, imposto predial, 
serviços taxas, etc.). No caso em que nenhum morador satisfez a pelo menos uma das condições acima, a 
pessoa de referência foi aquela assim considerada pelos integrantes da Unidade de Consumo. Se mais de uma 
pessoa foi identificada pelos moradores, foi estabelecida a idade mais alta como critério de escolha. 
 

Pessoa de referência homem 1.899,79 117,12 6,16 67,03 3,53 35.770.480
Pessoa de referência mulher 1.572,90 110,96 7,05 57,54 3,66 12.764.158

Pessoa de referência branca 2.282,71 146,66 6,42 82,73 3,62 25.795.989
Pessoa de referência preta 1.273,59 87,19 6,85 49,43 3,88 3.983.865

Pessoa de referência parda 1.241,80 76,20 6,14 41,25 3,32 18.200.872
Pessoa de referência sem instrução 745,38 33,57 4,50 18,68 2,51 7.232.211

Pessoa de referência com ensino fundamental 1.250,90 72,97 5,83 37,75 3,02 26.917.725

Pessoa de referência com ensino médio 2.240,21 156,98 7,01 86,09 3,84 8.878.960
Pessoa de referência com ensino superior 5.669,70 391,62 6,91 238,49 4,21 4.647.957

Famílias sem indivíduos com nível superior 1.215,24 72,91 6,00 38,55 3,17 40.896.559
Famílias com um indivíduos com nível superior 3.817,96 266,83 6,99 155,52 4,07 4.751.007

Famílias com mais de um indivíduos com nível superior 6.994,98 469,81 6,72 282,91 4,04 2.887.071

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Trabalho e Rendimento, Pesquisa de Orçamentos Familiares 2002-2003.
Nota: O termo família está sendo utilizado para indicar a unidade de investigação da pesquisa "Unidade de Consumo".
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Gráfico 4 - Percentual do gasto com o grupo Cultura em relação ao rendimento por sexo da pessoa 
de referência da família
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Gráfico 5- Percentual da despesa com o grupo Cultuta em realção ao rendimento por cor ou raça da 
pessoa de referência da família
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Gráfico 6 - Percentual do gasto com o grupo Cultura em relação ao rendimento por nível de 
escolaridade da pessoa de referência da família
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Gráfico 7 - Percentual do gasto com o grupo Cultura em relação ao rendimento pela existência de 
pessoas com nível superior na composição da família
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Os gráficos 4 (sexo da pessoa de referência), 5 (cor ou raça da pessoa de referência) 

e 7 (existência de pessoas com nível superior) não mostram diferenças significativas entre 

os grupos analisados independente da inclusão da telefonia. Em todos eles estas ficam 

abaixo de 1%. O gráfico 6 (nível de escolaridade da pessoa de referência), por outro lado, 

mostra diferenças percentuais consideravelmente mais significativas. Entretanto, é 

importante assinalar, a diferença entre os valores dos rendimentos médios calculados para 

este recorte (Tabela 4) foi bastante grande sendo o menor (pessoa de referência sem 

instrução) de R$745,38 e o maior (pessoa de referência com nível superior) de R$5669,70. 
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