Nota Técnica
Alteração em dois grupamentos de atividade da PNAD Contínua
As estimativas referentes aos grupamentos de atividades da PNAD Contínua foram
divulgadas pela primeira vez em maio de 2015. Nessa ocasião, foram disponibilizados
também, pela primeira vez, os microdados da pesquisa para uso público.
Os resultados são classificados nos seguintes grupamentos de atividade: a)
agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura; b) indústria geral; c) indústria
de transformação; d) construção; e) comércio, reparação de veículos automotores e
motocicletas; f) transporte, armazenagem e correio; g) alojamento e alimentação; h)
informação, comunicação e atividades financeiras, imobiliárias, profissionais e
administrativas; i) administração pública, defesa e seguridade social; j) educação, saúde
humana e serviços sociais; k) serviços domésticos; l) outros serviços e m) atividades mal
definidas.
Constatamos que, em alguns registros, houve inconsistência na informação da
atividade, o que gerou distorção no processo de codificação. Em parte dos registros, cuja
descrição da ocupação estava relacionada aos empregados das escolas de ensino
fundamental ou médio, a classificação foi feita em atividade do grupamento i) administração
pública, defesa e seguridade social, quando deveria ser em atividade do grupo j) educação,
saúde humana e serviços sociais.
A orientação para a equipe de coleta para corrigir essa falha resultou na alteração
nos indicadores referentes aos grupamentos de atividade i e j, descritos anteriormente. O
grupamento i teve redução no contingente de ocupados, em função da correta classificação
dos empregados das escolas de ensino fundamental ou médio no grupamento j, que,
consequentemente, teve elevação.
Assim, os usuários dos resultados publicados e dos microdados da pesquisa devem
utilizar os grupamentos de atividade i e j de forma agregada. A utilização desses dois
grupamentos de forma agregada faz-se necessária até que toda a base de dados anterior à
correção seja recodificada, ou seja, os empregados das escolas de ensino fundamental e
médio sejam classificados no grupamento j.
Uma vez finalizado o procedimento de recodificação, as tabulações do SIDRA e as
tabelas e gráficos dos indicadores relacionados a essa correção serão refeitos e o material
corrigido, bem como os arquivos de microdados do período correspondente serão
disponibilizados no portal do IBGE na Internet. Em 30 dias, o IBGE vai disponibilizar o
cronograma de alteração dos microdados da pesquisa.
Alguns esclarecimentos adicionais:
1º) Para divulgação dos resultados do 2º trimestre de 2015, os indicadores referentes
aos grupamentos de atividade já foram calculados agregando os grupamentos i) e
J). Nessa ocasião, disponibilizaremos a série completa desses indicadores de

forma agregada, tanto para contingente populacional quanto para o rendimento
por grupamento de atividade;
2º) Esse procedimento altera apenas os indicadores citados acima;
3º) Nos microdados disponibilizados, orienta-se utilizar a variável VD4010, agregando
os códigos 08 (administração pública, defesa e seguridade social) e 09 (educação,
saúde humana e serviços sociais).
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