Nota Técnica - Alteração no Calendário de Divulgação da PNAD
Contínua em função da pandemia da COVID 19.

A coleta da PNAD Contínua, em função da pandemia da COVID 19, vem sendo feita pelo
telefone desde 17 de março de 2020.

O desenho da amostra da PNAD Contínua introduz a cada mês um conjunto de novos
domicílios, portanto, os números de telefones destes domicílios não foram levantados pelo IBGE.
Tendo em vista que as visitas aos domicílios selecionados para responder ao IBGE foram suspensas
desde março, tem sido um desafio realizar a pesquisa pelo telefone em todos os domicílios,
especialmente nestes domicílios de primeira visita. Para conseguir realizar estas entrevistas, a
coordenação estadual envia cartas e telegramas informando que o domicílio foi selecionado para a
pesquisa e que, diante da situação atual, a coleta está sendo realizada por telefone, solicitando que
entrem em contanto com o IBGE. Adicionalmente, os coordenadores estaduais estão utilizando outras
estratégias para a obtenção dos números de telefones desses domicílios como por exemplo, consulta
a outros cadastros de telefone, porém estas medidas precisam de um período maior do que o
normalmente utilizado na coleta presencial de dados. Desta forma, a fim de realizar as entrevistas num
maior número de domicílios da amostra, o cronograma original de fechamento da coleta e, portanto,
de divulgação dos resultados precisou ser reavaliado.

Em função disso, o IBGE anunciou, no dia 28 de julho de 2020, o adiamento da divulgação dos
resultados PNAD Contínua (referente ao trimestre móvel abril-maio-junho de 2020) prevista para ser
divulgada em 29 de julho de 2020 para o dia 6 de agosto de 2020, e nesta nota, apresentamos as novas
datas das demais divulgações da PNAD Contínua de dados coletados até dezembro de 2020.
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Mês de
coleta das
informações

Calendário original

Calendário alterado

Divulgação

Divulgação

Trimeste
divulgado

Mensal

Trimestral

Mensal

Trimestral

Junho

29/jul

14/ago

06/ago

28/ago

Julho

28/ago

30/set

mai_jun_jul

Agosto

30/set

30/out

jun_jul_ago

Setembro

30/out

outubro

27/nov

29/dez

ago_set_out

novembro

29/dez

28/01/2021

set_out_nov

dezembro

19/nov

27/nov

26/02/2021

27/nov

26/fev

abr_ma_jun

jul_ago_set

out_nov_dez

Rio de Janeiro, 06 de agosto de 2020
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