
                                                                          Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua – PNAD Contínua 

 

1 

 

Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua  

PNAD Contínua 

 

Nota Técnica – Informações referentes à divulgação dos dados do 2o 
trimestre de 2020. 

 

Devido a pandemia do SARS-COV-2, as pesquisas por amostragem domiciliar 

conduzidas continuamente pelo IBGE passaram a apresentar percentuais de não-resposta 

(entrevista não realizada) mais elevados do que usualmente é esperado.  Até o momento, 

os estudos realizados indicam que não há prejuízos à qualidade dos indicadores-chave da 

Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD Contínua), no âmbito da 

divulgação trimestral. No entanto, é necessário que sejam feitas melhorias metodológicas 

que possam explicar os padrões de não-resposta devido às mudanças tanto no 

comportamento dos entrevistados quando na abordagem ao informante que deixou de ser 

presencial e passou a ser feita por contato telefônico. 

 

Após as análises preliminares o corpo técnico do IBGE avaliou que produzir um 

conjunto estimativas de forma desagregada poderiam prejudicar o acompanhamento dos 

indicadores em sua série histórica. Hoje o processo de tratamento da não-resposta adotado 

pelas pesquisas por amostragem domiciliar do IBGE trata a perda como sendo aleatória 

e uniforme dentro das Unidas Primárias de Amostragem (UPA) da pesquisa. Estudos 

sobre a propensão de resposta estão sendo realizados de forma a incorporar esta 

informação no conjunto de fatores de expansão da pesquisa, trazendo melhorias para 

nosso processo de produção de estatísticas oficiais.  

 

Sendo assim, avaliamos a necessidade de suprimir alguns domínios de divulgação, 

sendo divulgados aqueles em que não há prejuízo para a qualidade da informação. 

Reiteramos mais uma vez o compromisso que o IBGE e o seu corpo técnico mantêm com 

a sociedade brasileira e, por isso, seguimos estudando métodos que permitam a retomada 

das divulgações dos domínios suprimidos durante esse momento de pandemia. 

 

 

Rio de Janeiro, 31 de agosto de 2020 


