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CONTINUAÇÃO - ATUALIZAÇÃO DAS ESTRUTURAS DE PONDERAÇÕES A PARTIR DA
POF 2002-2003
Conforme comunicado em dezembro de 2005, o cálculo do Índice Nacional de
Preços ao Consumidor Amplo - IPCA e do Índice Nacional de Preços ao Consumidor INPC do mês de referência julho de 2006 irá incorporar os resultados dos gastos de
consumo da Pesquisa de Orçamentos Familiares realizada de julho de 2002 a agosto de
2003. O IPCA e o INPC de julho de 2006, com coleta de 28 de junho a 28 de julho e com
divulgação no dia 11 de agosto, serão os primeiros índices a usarem a nova estrutura de
ponderações.
Toda a metodologia e os critérios usados para a obtenção dos novos pesos
constam da publicação disponível no portal do Instituto desde dezembro de 2005:
“Estrutura de ponderações a partir da Pesquisa de Orçamentos Familiares - 2002 - 2003,
Série Relatórios Metodológicos nº 34”. A propósito desta publicação, no final da página
41, nos itens (a) e (b), onde se lê “peso”, há que considerar “valor de despesa”. Ficam
assim:
a) Para subitens já existentes nas estruturas dos índices, multiplicar-se-á o
valor de despesa do subitem gerado para determinada região e PopulaçãoObjetivo em janeiro de 2003 pela variação acumulada do mesmo subitem até o
mês que antecede a implantação.
b) Para subitens novos, multiplicar-se-á o valor de despesa do subitem gerado
para determinada região e População-Objetivo pela variação acumulada, até o
mês que antecede a implantação, do item a que pertence.

Além desta correção no texto, nas estruturas propriamente ditas, pequenos ajustes
foram efetuados nas regiões de Curitiba (gás encanado agregado ao de botijão), de Porto
Alegre (metrô agregado ao trem), de Goiânia (cursos de pós-graduação redistribuído em
seu respectivo item) e de Brasília (vídeo game alterado para microcomputador), além de
algumas alterações nas denominações dos subitens.
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Na referida publicação, de dezembro de 2005, o IBGE tornou disponível a relação
de subitens a serem pesquisados por região e Brasil a partir de julho de 2006 e seus
respectivos pesos, referentes a janeiro de 2003, data que corresponde aos valores da
POF. Neste momento, o Instituto torna disponível a relação de subitens com os pesos
atualizados para o mês de abril de 2006. Estes novos pesos refletem a correção dos
valores da POF de janeiro de 2003 a abril de 2006.
Também está disponível um “tradutor”, que relaciona as estruturas incorporadas no
cálculo corrente dos índices com as novas. Sua função é possibilitar identificações de
códigos redefinidos, bem como alterações de denominações de subitens, tornando
possível o encadeamento de suas séries históricas.
Quanto ao IPCA-15 e ao IPCA-E, os resultados referentes ao mês de agosto irão
incorporar as estruturas usadas no IPCA de julho.
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