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OS PRINCIPAIS PONTOS DAS MUDANÇAS

Trimestral, em 170
mil domicílios

Desaparece a
partir de 2013

A partir de 2013
haverá apenas
dados trimestrais,
de todo o País

E haverá também
uma versão anual
simplificada

Será criada uma
Pesquisa Nacional
de Saúde

Será integrado
pelas novas
Pnad e POF

Anual, em 140 mil a
150 mil domicílios

Pesquisa mensal do
mercado de trabalho
em seis regiões metro-
politanas

Os da PME são men-
sais, em seis regiões
metropolitanas; e os
da Pnad são anuais,
no País todo

Pesquisa quinquenal
de orçamentos
familiares

Hoje há um
suplemento da Pnad
sobre o tema

Está em elaboração

Pnad

PME

Dados de trabalho
e desemprego

POF

Saúde

Sistema Integrado
de Pesquisas
Domiciliares

Como Fica

Segundo Márcia Quintslr, coor-
denadora de trabalho e rendi-
mento do IBGE, “em time que
está ganhando a gente mexe pa-
ra melhorar”.

Ela garante que a nova Pnad
será um instrumento ainda mais
relevante do que a atual. A Pnad

contínua irá a campo trimestral-
mente, e em cada uma dessas eta-
pas fará entrevistas em 170 mil
domicílios.

A nova pesquisa vai fornecer
dados conjunturais do mercado
de trabalho, que hoje só existem
na Pesquisa Mensal de Emprego
(PME), limitada a seis regiões
metropolitanas.

Os dados de emprego e a taxa
de desemprego serão trimes-
trais, mas abrangendo todo o
País, nas áreas urbana e rural, co-
mo recomenda a prática interna-
cional.

Boa parte da massa de dados
da Pnad, como trabalho infantil
e educação, continuará a ser di-
vulgada anualmente.

A Pnad contínua fará parte do
novo “Sistema Integrado de Pes-
quisas Domiciliares” do IBGE. A
outra perna desse sistema será
uma versão anual, simplificada,
da Pesquisa de Orçamentos Fa-
miliares (POF), que é feita a ca-
da cinco anos (a última foi a de
2008/2009).

A nova Pnad trimestral será
ainda mais exaustiva, em termos
territoriais, do que a atual. A dis-
tribuição do trabalho de campo
ao longo do ano vai aumentar o
poder informativo do sistema, e
ajudar no lançamento de novos
projetos, como uma pesquisa na-
cional de saúde. / F.D.

Nova Pnad será ainda mais
relevante, diz coordenação

Mais abrangente,
Pnad terá nova
versão em 2013
Em 2011 e 2012, pesquisa vai conviver com a ‘Pnad contínua’, a cada
3 meses, e no ano seguinte incorpora a pesquisa mensal de emprego

Fernando Dantas
RIO

A Pesquisa Nacional por Amos-
tra de Domicílios (Pnad), o mais
importante retrato socioeconô-
mico da realidade brasileira, en-
trou numa fase de profundas mu-
danças. Em 2011 e 2012, a pesqui-
sa atual vai conviver com outra,
trimestral, a “Pnad contínua”.

Essa nova versão assumirá, a
partir de 2013, os papéis simultâ-
neos da atual Pnad e da Pesqui-
sa Mensal de Emprego (PME).
A PME atual, como a Pnad, con-
viverá com a “nova Pnad” em
2011 e 2012. A partir de 2013, a
Pnad, na sua versão de hoje, e a
PME deixam de existir, com a
Pnad contínua tomando os seus
lugares.

A Pnad existe desde 1967, mas
foi a partir da década de 90, após
uma série de ampliações geográ-
ficas e de conteúdo, que ela se
tornou a principal referência em
termos de medir o progresso so-
cioeconômico brasileiro. A pes-
quisa, no seu formato atual, é
conduzida por meio de entrevis-
tas realizadas todo ano, em se-
tembro, junto a uma amostra de
cerca de 150 mil domicílios em
todas as unidades da Federação,
nas áreas urbana e rural.

A Pnad, que tem suplementos
especiais temáticos todos os
anos, traça um panorama deta-
lhado da sociedade brasileira,
em áreas como demografia, mi-
gração, educação, mercado de
trabalho, trabalho infantil, ren-
da, acesso à eletricidade, água es-
goto e consumo de bens como
carros, televisões, geladeiras, te-
lefones, computadores, etc. A
pesquisa de 2009 foi divulgada
na semana passada, revelando
avanços no consumo e estagna-
ção em setores como saneamen-
to básico.

Ao longo dos últimos anos, foi
graças à Pnad que se pôde acom-
panhar em detalhes o processo
de redução da desigualdade e da

pobreza. Iniciada no Plano Real,
a melhora estagnou-se na maior
parte da década de 90, mas foi
retomada a partir de 2001, na dis-
tribuição de renda, e de 2004, na
pobreza.

Entusiasta. Ricardo Paes de
Barros, especialista da área so-
cial do Instituto de Pesquisa Eco-
nômica Aplicada (Ipea), é um en-
tusiasta da Pnad. Por meio dela,
Barros acompanhou, e estudou
profundamente a história nas úl-
timas décadas da terrível situa-
ção social brasileira e de como,
nos anos mais recentes, ela co-
meçou a melhorar.

“Este é um momento de cele-
brar o ciclo da Pnad de 1992 e
2009, que foi incrivelmente bem-
sucedido, e torcer para que a mu-

dança seja igualmente bem-suce-
dida”, ele diz.

O pesquisador refere-se não
só às possibilidades de investiga-
ção científica abertas pela Pnad,
mas também à poderosa reper-
cussão social que a pesquisa assu-
miu nos últimos dez a 12 anos.
Hoje, ela é, incomparavelmente,
a mais divulgada pesquisa do IB-
GE, ganhando muitas páginas e
até cadernos especiais nos prin-
cipais órgãos da imprensa escri-
ta, e muitos minutos nos noticiá-
rios da TV.

Por meio da Pnad, o País to-
mou consciência, de forma deta-
lhada e precisa, não só das suas
imensas mazelas sociais, mas
também de progressos surpreen-
dentes, muitas vezes difíceis de
detectar e perceber.
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‘Em time que está
ganhando a gente
mexe para melhorar’,
argumenta Márcia
Quintslr, do IBGE

Acesse já o novo
estadao.com.br

Amplie, questione e atualize
o seu conhecimento todos os 
dias, a qualquer hora e em 
qualquer lugar.
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