CENSO DEMOGRÁFICO 2020

28 de maio de 2019

RETRATAR O BRASIL QUE ENTRARÁ NA PRÓXIMA DÉCADA É UM
DESAFIO PARA O PAÍS
O Censo 2020 se constituirá no grande retrato da população brasileira e de
suas características. Por sua natureza, requererá expressivo aporte de

recursos e intensa mobilização nacional.

O CENSO É A ÚNICA PESQUISA DOMICILIAR QUE VAI A TODOS
OS MUNICÍPIOS BRASILEIROS
Os recenseadores do IBGE irão percorrer todo o território nacional, de
domicílio em domicílio, nos 5.570 municípios, para contar a população e
conhecer sua realidade atual.

RESULTADOS DO CENSO SUBSIDIAM A ELABORAÇÃO DE
POLÍTICAS PÚBLICAS E AFETAM A ALOCAÇÃO DE RECURSOS
Os dados do Censo balizam decisões da esfera pública, dos agentes de

mercado e da sociedade. Servem como parâmetro para a destinação de

recursos públicos de interesse direto dos entes federativos e da população.

Compromisso com a qualidade
- Cobertura da operação
- Qualidade das respostas

Garantia da informação

Objetivos e
premissas
institucionais

- Preservação das séries históricas e temáticas

Aderência aos Princípios Fundamentais
das Estatísticas Oficiais (ONU)
Compromisso com os ritos e praxes
institucionais
Compromisso com todos os requisitos
legais
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213 milhões de habitantes (população estimada)
71 milhões de domicílios a serem visitados
5570 municípios

190.000 recenseadores

Desafios da
operação

27 Unidades Estaduais
583 Agências
1450 Coordenações regionais
6100 Postos de coleta

Questionário básico
aplicado a todos os domicílios do país
Questionário da amostra
aplicado a cerca de 10% dos domicílios
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Dimensão dos questionários

Questionário

CENSO 2010 X
CENSO 2020

Número de quesitos
2010

2020

Básico

34

25

Amostra

102

76
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Temáticas

CENSO 2020

Características do Domicílio

Migração Interna e Internacional

Identificação Étnico-Racial

Educação

Nupcialidade

Deslocamento para Estudo

Núcleo Familiar

Trabalho e Rendimento

Fecundidade

Deslocamento para Trabalho

Religião ou Culto

Mortalidade

Deficiência
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Mudanças no questionário Básico
Temáticas

Emigração
internacional

CENSO 2010 X
CENSO 2020

Trabalho e
rendimento

O que muda no questionário

Como obteremos os
dados

Tema retirado do questionário. Foi
investigado apenas no Censo 2010.
Por ser um evento raro, não deve
ser incluído no questionário da
amostra.

Registros administrativos
da Polícia Federal e
estimativas demográficas

Será investigada a renda total do
responsável pelo domicílio, tal
como no Censo 2000, e não mais a
renda de todos os moradores.

Informação sobre renda
total dos moradores do
domicílio continuará sendo
obtida através do
questionário da amostra,
como em 2010

Características do Retirados itens relativos à posse de
bens, tipo de domicílio, e condição
domicílio
de uso e posse

Inclusão em pesquisas
amostrais regulares
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Mudanças no questionário da Amostra
Temáticas

CENSO 2010 X
CENSO 2020

O que muda no questionário
da amostra

Como obteremos os
dados

Deslocamento

Retirado quesito sobre
“deslocamento para estudo”.
Mantido o “deslocamento para
trabalho”.

Inclusão em pesquisas
amostrais regulares e
estudos baseados em Big
Data

Emigração
internacional

Por ser um evento raro, não deve
ser incluído no questionário da
amostra.

Dados da Polícia Federal

Nupcialidade

Retirado quesito “Estado civil”.
Mantidos “Companhia de Cônjuge
ou Companheiro “ e “Natureza da
União”.

Dados de Registro Civil
coletados pelo IBGE

Trabalho e
rendimento

Retirados “Servidor público” e
“Número de horas trabalhadas”.
Simplificação da coleta do
“Rendimento bruto mensal dos
trabalhos” e do “Rendimento de
não trabalho”.

PNAD Contínua

Características
do domicílio

Retirados itens relativos à posse de
bens, tipo de domicílio, e condição
de uso e posse.

Inclusão em pesquisas
amostrais regulares 8

