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Uso de Internet no Censo 2010

• Modalidade alternativa 

• A prioridade de coleta era por entrevista presencial

• Envelope fechado, com código de acesso e instruções de 

utilização.



Uso de Internet no Censo 2010



0.07%

Uso de Internet no Censo 2010

Resultado da coleta pela Internet no Censo 2010



Roadmap

2018 2019 2020

Maio:
1ª Teste de Internet

Agosto:
1ª Prova Piloto

Setembro:
Censo Experimental

Agosto:
Início Censo 2020

Março:
2ª Prova Piloto

Planejamento para o Censo 2020



Objetivos do Primeiro Teste de Coleta pela Internet (maio de 2018):

1. Adequação do CNEFE para suporte a distribuição de chaves de acesso à Internet 

pelos Correios;

2. Nível de aceitação, pelos informantes, da opção Internet;

3. Qualidade das informações obtidas pela Internet;

4. Uso de diferentes estratégias de acesso pelos informantes, com ou sem e-tickets;

5. Identificar os motivos de não resposta;

6. Avaliar o entendimento, a usabilidade e a navegabilidade, tanto em computadores 

desktop quanto em plataformas móveis, como tablets e smartphones;

7. Atendimento do Call Center quanto às atividades de ajuda e insistência;

8. Campanhas de divulgação;
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Primeiro Teste de Coleta pela Internet (maio de 2018):

GRUPO A: 49 municípios - todas as capitais e demais municípios com mais de 

500.000 habitantes

Envio de carta pelos Correios (9.963 postadas / 8.577 entregues = 86%)

GRUPO B: 3 municípios dentre os 49 do Grupo A (Rio Branco/AC, Juiz de 

Fora/MG, Goiânia/GO)

Entrega de e-tickets pelos Agentes de Coleta

GRUPO C: 3 municípios diferentes dos utilizados no grupo A (Curitibanos/SC, 

Cravinhos/SP, Baturité/CE)

Sem e-tickets. Internet aberta com divulgação nos municípios.
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Planejamento para o Censo 2020

Primeiro Teste de Coleta pela Internet (maio de 2018):

E-tickets

entregues

Estimativa de

domicílios
(1)

Total 1004 2,2

A 247 8577 2,9

B 287 4021 7,1

C
(1)

470 32101 1,5

44699

(1) - No grupo C o denominador considerado na taxa foi a estimativa do total de domicílios, pois nesse 

grupo não houve entrega de e-tickets

Tabela 7 - Taxa de domicílios finalizados por grupo de teste

Grupo

Domicílios

Questionários 

preenchidos

Domicílios aptos a preencher

Taxa de preenchidos

(%)



2ª Prova Piloto (março de 2019):

• Além dos sistemas de coleta presencial no DMC, também foi testado o auto-

preenchimento pela Internet.

• Ao visitar os domicílios, caso o respondente perguntasse da possibilidade de 

responder de forma online, o recenseador escolhia no DMC a opção de 

Internet:

• Perguntava pelo e-mail do respondente e anotava no DMC

• Informava que o morador iria receber via e-mail, um código de acesso

• De posse do código, o respondente podia iniciar o questionário via web.
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2ª Prova Piloto (março de 2019):

Planejamento para o Censo 2020

DMC Internet

Total 9176 9105 71

Percentual 100,0% 99,2% 0,8%

Tabela 2 - Quantidade de domicílios com questionário por origem de 

preenchimento

Domicílios



Censo Experimental (setembro de 2019):

• Durante o Censo Experimental, o IBGE realizou um ensaio geral do Censo no 

município de Poços de Caldas/MG, mas também realizou pequenas operações de 

teste em alguns setores de outros municípios.

• Para testar o auto-preenchimento via Internet, no município de Poços de Caldas foi 

utilizada a estratégia de envio prévio de cartas com código de acesso, via correios, 

para todos os domicílios, totalizando mais de 64 mil cartas.

• Foi dado um prazo para o preenchimento, antes que os recenseadores 

iniciassem o trabalho de campo, com os DMCs para realizar as entrevistas 

presenciais

• Durante a coleta as pessoas poderiam se habilitar junto aos Recenseadores por 

meio de um telefone e email (Sem envelope)

• Adicionalmente, para os domicílios que ficaram fechados e recusas, após várias 

visitas do recenseador, foi deixada uma carta fechada com o código de acesso e 

instruções de utilização, como uma última tentativa de obter os dados.
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Censo Experimental (setembro de 2019):

Planejamento para o Censo 2020

Tabela 10 - QUANTIDADE DE QUESTIONÁRIOS FINALIZADOS E VÁLIDOS (DMC E INTERNET) - BRASIL*

VALOR ABSOLUTO FREQ. RELATIVA VALOR ABSOLUTO FREQ. RELATIVA

DMC 57.140 97,02% 57.147 96,96%

Internet 1.756 2,98% 1.789 3,04%

Total 58.896 100% 58.936 100%

ORIGEM DO 

QUESTIONÁRIO

STATUS DO QUESTIONÁRIO

FINALIZADO VÁLIDO¹



Considerações sobre o modelo de coleta pela Internet e estratégia escolhida:

• Após a realização de todos os testes: do teste de coleta pela Internet em 2018 

e das observações realizadas após a 2ª prova piloto e o Censo Experimental de 

2019, o IBGE avaliou que tipo de estratégia iria adotar para a coleta pela 

Internet durante o censo 2020.

• Como a escolha pela opção de Internet durante a visita do recenseador tinha 

historicamente uma baixa adesão pelos moradores e também não se 

mostrava atrativa para o trabalho do recenseador, a entrega prévia do código de 

acesso mostrou-se como melhor opção.

• A entrega prévia deveria ser feita ou pelos próprios recenseadores ou pelos 

correios. No entanto, a entrega pelos recenseadores envolveria o 

deslocamento e o questionamento se, uma vez que estes já estavam no local, 

poderiam já fazer a entrevista. Já a alternativa dos correios, teve como principal 

problema os custos.
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Considerações sobre o modelo de coleta pela Internet e estratégia escolhida:

• Seria necessário enviar cerca de 51 milhões de cartas para todo o Brasil
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Considerações sobre o modelo de coleta pela Internet e estratégia escolhida:

• Seria necessário pelo menos 12% de resposta pela Internet para compensar o 

custo unitário de R$ 8,33 por carta, que é aproximadamente o valor médio pago 

por entrevista ao recenseador.
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