Nota Técnica - Alteração no Calendário de Divulgação da
PNAD Contínua
O IBGE altera o calendário de divulgação da Pesquisa Nacional por Amostra de
Domicílios Contínua, em função do processo de implantação da reformulação do
questionário básico, da introdução dos novos módulos de investigação (trabalho infantil,
habitação, migração e fecundidade), da troca do Dispositivo Móvel de Coleta – DMC e da
reestruturação completa dos sistemas de crítica, imputação e tabulação dos dados da
pesquisa.
O quadro a seguir apresenta as novas datas:
PNAD Contínua - Calendário de Divulgação
Data de Divulgação
Ano

2015

2016

Mês

Antiga

Nova data

Junho

06/ago/15

25/ago/15

Julho
Agosto

03/set/15
08/out/15

29/set/15
29/out/15

Setembro

05/nov/15

24/nov/15

Outubro
Novembro

10/dez/15
07/jan/16

15/jan/16
19/fev/16

Dezembro

04/fev/16

15/mar/16

Brasil
Brasil, Grandes Regiões,
UF

Janeiro

10/mar/16

24/mar/16

Brasil

Brasil, Grandes Regiões,
UF
Brasil
Brasil
Brasil, Grandes Regiões,
UF
Brasil

A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio Contínua - PNAD Contínua foi
implantada em outubro de 2011. Desde então, no questionário básico da pesquisa, estão
sendo levantadas informações sobre: características gerais e de educação dos moradores,
mercado de trabalho conjuntural, rendimento de programas sociais, rendimento de outras
fontes, outras formas de trabalho não remunerado. Além deste conjunto de informações,
foi ainda introduzido um módulo sobre características adicionais do mercado.
Ao longo do período de implantação da PNAD Contínua, foram realizadas análises
das informações coletadas com a finalidade de avaliar os instrumentos de coleta da
pesquisa (questionário e manual da pesquisa). O resultado desse trabalho apontou a
necessidade de captação de novas informações, sendo forçoso implementar modificações
no questionário, com alterações, inclusões e exclusões de perguntas.

Reuniões junto às equipes responsáveis pela operação de campo da pesquisa nas
Unidades da Federação também foram realizadas com o objetivo de listar pontos que
pudessem ser aprimorados nos instrumentos de coleta das informações. Assim, além das
alterações no questionário, foi identificada, ainda, a necessidade da troca do Dispositivo
Móvel de Coleta – DMC, fundamental para realização dos trabalhos de campo.
Outro aspecto importante é a introdução, a partir de outubro de 2015, de módulos
fixos previstos para serem incorporados na pesquisa. São eles: trabalho infantil, habitação,
migração e fecundidade.
Dado esse diagnóstico, foram tomadas as seguintes providências: a) foi
desenvolvida uma proposta de alteração no questionário da pesquisa, apresentada e
discutida por ocasião do último XV Fórum do Sistema Integrado de Pesquisas Domiciliares
– Fórum SIPD, realizado em dezembro de 2014; b) foi executada a compra de novos
equipamentos; c) foi dado início ao processo de reformulação do sistema de coleta da
pesquisa; e d) foi providenciada a adequação dos sistemas de crítica, apuração e tabulação
da pesquisa.
Em função do processo de implantação do novo questionário de coleta da pesquisa
e de seus respectivos módulos, a coordenação técnica responsável pelo processamento e
análise dos dados da PNAD Contínua avaliou a necessidade de alteração nas datas de
divulgação da pesquisa referentes aos meses de outubro, novembro e dezembro de 2015,
na medida em que as alterações a serem realizadas exigem reestruturação completa dos
sistemas de crítica, imputação e tabulação dos dados da pesquisa.
Também tiveram de ser alteradas as datas referentes às divulgações de junho,
julho, agosto e setembro, em função do processo de capacitação da equipe de campo ao
novo questionário e à introdução de novos módulos.
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