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Não é a primeira vez que o IBGE enfrenta problemas com equipamentos na realização de 
pesquisas. Durante a coleta de informações em 2007, o instituto teve dificuldades para fazer a 
transmissão de dados. À época, o IBGE criou um serviço telefônico 0800 para centralizar o 
envio de dados. Por meio de uma rede de conexão sem fio, o recenseador podia transmitir os 
dados do PDA utilizando essa linha telefônica. Como os dados eram coletados em pontos 
espalhados pelo país, o IBGE acreditava que a conexão discada seria suficiente para a 
transmissão, mas o que ocorreu é que o tráfego de dados congestionou a rede e gerou 
dificuldades de comunicação. Outro percalço já enfrentado pelo IBGE - e que agora volta a se 
repetir - é a dificuldade de integração de seus sistemas aos equipamentos de coleta.  
 
No censo experimental realizado em Rio Claro (SP), os netbooks também trouxeram uma 
preocupação extra aos organizadores da pesquisa. Os netbooks, que são laptops de tamanho 
reduzido, acabaram chamando a atenção dos bandidos. Durante a coleta de dados, alguns 
recenseadores foram assaltados. "De fato, é um tipo de equipamento que chama mais 
atenção, o que cria uma situação que foge ao nosso controle", diz Eduardo Pereira Nunes, 
presidente do IBGE. "O PDA, por caber na mão do recenseador, é um equipamento mais 
discreto." 
 
Em Rio Claro, foram às ruas 160 recenseadores, todos identificados com boné, crachá e colete 
com logotipo do IBGE. Atuando sozinhos, cada um deles levava no netbook dois tipos de 
questionário, um modelo básico com 13 perguntas - que leva cerca de 10 minutos para ser 
respondido - e outro mais completo, com 75 perguntas, respondido em aproximadamente 40 
minutos.  
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