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1. Introdução 

 

 O IBGE, no papel de coordenador do Sistema Estatístico Nacional, busca desenvolver 

e estimular o uso de boas práticas no que se refere à produção de dados estatísticos oficiais, 

sempre em consonância com a sua missão institucional e atenta às praticas internacionais. 

Para isso a instituição tem promovido incitavas no sentido de  garantir padrões de qualidade, 

atuando como referencia na produção e na harmonização das estatísticas oficiais no país.  

É devido à grande responsabilidade da instituição na produção das estatísticas públicas 

oficiais do país que se faz necessário o desenvolvimento de procedimentos e protocolos que 

garantam valores institucionais na produção de estatísticas de qualidade, que de fato retratem 

a realidade de uma nação. 

No Brasil, as operações censitárias são ocasiões onde a mobilização institucional 

extrapola seus próprios limites, tanto em termos de recursos humanos quanto no que se refere 

à busca de melhorias em seus processos de produção de informação, sempre motivado pelo 

objetivo de retratar a realidade de um país de dimensões continentais. A inovação por meio da 

introdução de novas tecnologias sempre se fez marcante no Instituto Brasileiro Geografia e 

Estatística - IBGE, sobretudo nas operações censitárias. No entanto, as últimas operações 

ficaram marcadas por uma profunda transformação de processo e mudança de paradigma, 

quando se substituiu o papel pela coleta eletrônica, desde a etapa de coleta da informação até 

a sua divulgação (JUNIOR, 2105). 

Até a rodada do Censo Demográfico 2000 - CD2000, os levantamentos censitários do 

IBGE foram realizados unicamente por meio de entrevistas presenciais com o preenchimento 

de um formulário, em papel, pelo recenseador. Este método tradicional de coleta de 

informações requeria um tempo considerável para que fosse completado o ciclo de visita aos 

domicílios, preenchimento do questionário e sua conversão para meio digital, quer seja por 

digitação ou por reconhecimento de marcas ou caracteres (IBGE, 2013). 

 Com a introdução dos Dispositivos Móveis de Coleta - DMC’s, este processo passou 

por uma decisiva transformação, onde o preenchimento, guiado pelo programa de entrada de 

dados, gravava as informações diretamente em meio digital, reduzindo assim a duração de 

todo o processo de coleta e apuração dos dados. 

 Para dar suporte a todo o trabalho operacional de coleta do Censo Demográfico -

CD2010, foram criados os postos de coleta, unidades de trabalho transitórias estabelecidas em 

cada município, distrito, bairro ou localidade. Nestes postos, os recenseadores recebiam os 



setores censitários
1
 a serem trabalhados, recebiam informações, esclareciam dúvidas e 

transmitiam os dados coletados semanalmente através do Sistema de Informações Gerenciais 

do Posto de Coleta-SIGPC
2
, instalado nos laptops dos postos, para os centros de 

armazenamento de dados.  

 A inserção da coleta eletrônica propiciou o desenvolvimento de fermentas de controle 

para todas as etapas de coleta e apuração dos dados, tendo impacto direto na qualidade dos 

resultados finais do Censo 2010.  

Este documento visa apresentar, de forma breve, as ferramentas de controle 

desenvolvidas para a operação de 2010 e novas perspectivas para a rodada de 2020.  

Obviamente que o panorama apresentado aqui é colocado em um momento de início das 

discussões para a rodada de 2020. Portanto, as previsões são ainda muito limitadas a um 

cenário de possibilidades e de preocupações de ordem mais técnica. Certamente, aspectos 

logísticos, operacionais e orçamentários terão grande impacto no que, de fato, irá se 

configurar a operação de 2020. 

 

2. Avaliação e controle da operação censitária de 2010 

 

 O Censo Demográfico de 2010 (CD2010) contou com uma vasta quantidade de 

processos para o acompanhamento e a avaliação dos trabalhos de campo durante a coleta de 

dados e também na fase de na apuração e tratamento dos dados.  

Desde a coleta dos questionários nos domicílios, até o armazenamento em bases de 

dados finais, as informações coletadas das pessoas e dos domicílios onde foi realizado o 

recenseamento passaram por várias análises e críticas. Ao longo de todo este processo, seria 

inevitável a ocorrência de falhas, provenientes de diferentes fontes que interferissem na 

qualidade final dos dados (DUARTE, 2014). 

Assim como no Censo Demográfico de 2000 (CD2000), durante toda a operação de 

coleta de 2010, o IBGE, utilizou o Sistema de Indicadores Gerenciais da Coleta -SIGC como 

instrumento informatizado de suporte ao controle do trabalho de coleta, agilizando inclusive o 

processo de pagamento dos recenseadores, de acordo com a produção efetivamente realizada.  

                                                           
1
 O setor censitário correspondia área de trabalho designada a um recenseador durante a coleta de dados 

 
2
 O SIGPC funcionava como uma versão descentralizada e off-line nos postos de coleta do sistema de controle 

central hospedado da sede do IBGE (Sistema de indicadores Gerenciais da Coleta - SIGC) 



 Durante a etapa de pré-coleta estiveram disponíveis vários relatórios gerenciais para o 

acompanhamento do trabalho. Já na coleta, além dos relatórios gerenciais, o SIGC também 

disponibilizou os resultados dos indicadores gerenciais da coleta, que por meio de critérios 

pré-definidos, avaliavam se as informações coletadas diferiam ou não do padrão esperado, 

permitindo a identificação de setores com maior probabilidade de conter erros. 

 O SIGC permitiu a todos os níveis gerenciais da estrutura censitária acesso rápido e 

on-line a relatórios sobre o avanço da coleta, oferecendo informações confiáveis e atualizadas, 

que possibilitaram a cada gestor, sempre que necessário, a tomada de decisões. Esses dados 

eram periodicamente atualizados e ficavam disponíveis na intranet. O SIGC fornecia ainda 

informações relevantes para o cumprimento dos prazos e alertava para a possibilidade de 

falhas na enumeração da população aos coordenadores técnicos
3
.  

 Ainda visando o controle e a avaliação da operação, foi elaborado um plano de 

supervisão constituído de um conjunto de procedimentos para sistematizar ações, tendo como 

objetivo orientar o supervisor 
4
 no gerenciamento e controle do trabalho dos recenseadores, 

gerando informações que o ajudassem a detectar possíveis falhas de cobertura ou de aplicação 

dos conceitos do CD2010. 

 A nova metodologia de supervisão introduzida no CD2010 proporcionou melhoras 

significativas em termos de acompanhamento da coleta. Durante a realização da coleta, 

307.705 setores censitários (98% do total de setores) tiveram ao menos um pedido de 

supervisão realizado, nos quais foram verificados 6.415.090 endereços (o que representa 7,7% 

do total de endereços visitados durante toda a coleta). Foram reentrevistados ao todo 

1.658.771 domicílios (5.813.994 pessoas), atingindo quase 3% dos domicílios brasileiros.  

A seguir são descritos os indicadores gerenciais utilizados, os procedimentos de 

supervisão e ações gerenciais adotadas para controle da coleta de dados do Censo 2010. 

 

2.1. Indicadores gerenciais para o acompanhamento da coleta 

Abaixo estão relacionados os Indicadores Gerenciais monitorados por setor censitário 

durante e após o término da coleta. A descrição das fórmulas de cálculo dos indicadores, a 

metodologia para o cálculo dos limites de aceitação e as mensagens de alerta emitidas pelo 

                                                           
3
 Responsável técnico pela realização do Censo em cada Unidade da Federação 

4
 Agente responsável pelo acompanhamento dos trabalhos do Recenseador 



sistema para os setores que apresentavam indicadores fora dos limites de aceitação estão 

detalhadas em Duarte, 2014. 

Assim que a coleta era iniciada no setor censitário, logo após a primeira transmissão 

de dados para o posto de coleta, alguns relatórios gerenciais eram produzidos e 

disponibilizados para consulta no computador do posto. Quando a quantidade de unidades 

visitadas no setor censitário alcançava valor igual ou maior que 30, eram calculados 

indicadores gerenciais de coleta para os setores em andamento (setores censitários em 

trabalho de coleta).Abaixo, são apresentados os indicadores calculados para setores com a 

coleta em andamento: 

 

I1 - Total de pessoas recenseadas por dia de coleta (produtividade) 

I2 - Média de moradores por domicílio particular ocupado 

I3 - Proporção de homens em relação ao total de pessoas recenseadas  

I4 - Domicílios particulares ocupados 

I8 - Proporção de domicílios particulares ocupados da amostra  

I9 - Diferença entre o número médio de pessoas recenseadas nos domicílios da 

não amostra e da amostra 

I10 - Proporção de pessoas com declaração do mês e ano de nascimento  

I11 - Proporção de pessoas com menos de três anos ou maiores de 69 anos em 

relação ao total de pessoas  

 

Assim que a coleta era encerrada pelo recenseador, um conjunto maior de indicadores 

gerenciais era calculado para avaliação do setor censitário. Para isso, o recenseador deveria 

executar a rotina de encerramento da coleta e realizar a última transmissão de dados para o 

SIGC. 

O único indicador que não era calculado ao final da coleta era o de produtividade 

(quantidade de pessoas coletadas por dia). Todos os demais eram acionados, gerando suas 

respectivas mensagens de alerta. Além dos indicadores gerenciais já descritos anteriormente, 

os seguintes indicadores eram calculados ao término da coleta: 



 I4 - Domicílios Particulares Ocupados  

 I5 -  Unidades Visitadas  

 I6 - Proporção de domicílios fechados e vagos  

 I7 - Proporção de domicílios de uso ocasional 

 

2.2. Plano de supervisão da coleta 

O Plano de Supervisão tinha como objetivo nortear o supervisor no gerenciamento do 

trabalho dos recenseadores, permitindo que tivesse informações que o ajudassem a detectar 

possíveis falhas de cobertura ou de aplicação dos conceitos do CD2010 cometidas por 

recenseadores sob sua responsabilidade e atuar prontamente na correção destas falhas em 

tempo hábil. Com isso, era possível gerenciar o trabalho de coleta e garantir a qualidade dos 

dados coletados e os prazos da operação censitária. 

Com o objetivo de sistematizar e organizar o trabalho de campo do supervisor, foi 

elaborado um conjunto de procedimentos e protocolos (previstos no Manual do Supervisor – 

CD1.10) a serem seguidos pela equipe de supervisores, o qual foi denominado de Plano de 

Supervisão. 

O Sistema de Supervisão consistiu de um aplicativo desenvolvido com a finalidade de 

viabilizar a realização dos procedimentos de avaliação do trabalho do recenseador pelo 

rupervisor por meio do Plano de Supervisão. Este aplicativo foi desenvolvido para ser 

instalado e utilizado em um DMC, semelhante ao utilizado pelo recenseador. A diferença é 

que, enquanto o equipamento do recenseador tinha a função de coletar e transmitir os dados 

dos questionários, o equipamento do supervisor tinha a função viabilizar os procedimentos de 

controle da coleta em campo. 

 

2.3. Acompanhamento dos relatórios gerenciais  

Durante a coleta, o supervisor acompanhava os dados dos setores sob sua 

responsabilidade com base em relatórios gerenciais, que eram emitidos periodicamente e 

atualizados em seu computador de mão sempre que fazia conexão com o SIGPC. Além dos 



relatórios do seu DMC, eram disponibilizados vários relatórios gerenciais que podiam ser 

acessados no próprio SIGPC.  

Baseado nestes relatórios, o supervisor podia avaliar e validar as várias informações 

dos setores sob sua responsabilidade, como: 

 a evolução da coleta; 

 a produtividade de cada recenseador; 

 as informações qualitativas e resultados da supervisão.  

Essas informações tinham por finalidade auxiliar o supervisor na tomada de 

decisões/ações imediatas junto aos seus recenseadores, o que permitia o controle dos prazos e 

da qualidade dos resultados durante a operação. 

 

2.4. Acompanhamento dos indicadores gerenciais da coleta 

Os Indicadores Gerenciais da Coleta foram desenvolvidos com a finalidade de 

acompanhar a coleta, verificando por meio de parâmetros pré-definidos se as informações 

diferiam de um padrão esperado, permitindo a identificação de setores cujos dados deveriam 

ser verificados. O processamento destes indicadores era realizado pelo SIGPC e eram 

atualizados no sistema de supervisão sempre que o supervisor  conectava seu equipamento no 

posto de coleta.  

Para cada indicador gerencial, o sistema emitia uma mensagem alertando que o valor 

deste parâmetro estava fora do esperado. Assim, para todas as mensagens, o supervisor 

deveria adotar os seguintes procedimentos: 

 Acionar o recenseador imediatamente após receber uma mensagem do SIGPC, a fim de 

corrigir eventuais erros sistemáticos que estivessem sendo cometidos, evitando, dessa 

forma, que se acumulassem ao longo da coleta no setor.  

 Para retificar ou confirmar os registros cujos valores acionaram as mensagens, o 

supervisor poderia determinar que o próprio recenseador retornasse a campo, ou efetuar 

essa tarefa pessoalmente, para verificação do trabalho, quando determinado por superiores  

na hierarquia de coordenação, que recebiam, também, relatórios consolidados gerados 

pelo SIGPC. 

 



Para cada mensagem, havia um campo para observações, no qual o supervisor deveria 

apresentar justificativas para os valores encontrados. Era necessário informar se houve ou não 

retorno a campo para verificação, se foi o supervisor ou o recenseador quem executou tal 

tarefa e se os valores foram ou não alterados após a verificação.  

 

2.5. Realização dos pedidos de supervisão  

As informações dos setores recebidas por meio de relatórios gerenciais e as mensagens 

dos indicadores gerenciais forneciam indícios de algum problema na coleta. Sendo assim, era 

necessário que o supervisor avaliasse também a situação da coleta em campo. 

Dessa forma, com o objetivo de constatar se essas informações realmente estavam 

relacionadas a alguma falha na coleta, o sistema de supervisão foi desenvolvido com um 

módulo que gerava algumas amostras de unidades visitadas e pessoas do setor. Essas amostras 

eram selecionadas em diferentes momentos da coleta, para que o supervisor verificasse em 

campo a qualidade do trabalho do recenseador. Esse módulo foi definido como pedido de 

supervisão. 

O módulo de pedidos de supervisão era aplicado da seguinte forma: 

 nos setores urbanos: em até três momentos durante a coleta de cada setor; 

 nos setores rurais: somente um pedido de supervisão ao final da coleta do setor. 

Em cada pedido de supervisão, o supervisor recebia em seu DMC uma relação de 

unidades, as quais ele deveria verificar em campo. Esta relação continha um trecho do setor 

somente com os endereços incluídos ou confirmados pelo recenseador. 

A cada pedido de supervisão o supervisor deveria realizar dois procedimentos de 

controle: a conferência do percurso/cobertura e a realização de reentrevistas. 

A quantidade domicílios para aplicação das reentrevistas por pedido consistia sempre 

na determinação de 3 reentrevistas. Eram selecionadas sempre 11 unidades para verificação 



de cobertura, das quais 3 seriam reentrevistadas. A figura 1 mostra um exemplo de um trecho 

de setor urbano onde foi selecionado um pedido de supervisão.  

Figura1 - exemplo de um trecho de setor urbano onde foi selecionado um pedido de 

supervisão 

 

 

2.5.1. Conferência do percurso/ cobertura   

A Conferência do Percurso/Cobertura consistia em um procedimento de verificação 

em campo onde o supervisor deveria dirigir-se a um trecho do percurso realizado pelo 

recenseador. Tal ação era realizada com o objetivo de avaliar a cobertura deste trecho, 

verificando se todos os endereços e suas espécies foram devidamente registrados dentro deste 

intervalo.  

O objetivo era de avaliar se o recenseador estava realizando a cobertura do setor, 

registrando corretamente e de maneira ordenada todas as unidades dentro de sua área de 

trabalho, e classificando corretamente todas as espécies
5
 dentro de cada endereço. Desta 

maneira era possível avaliar as falhas de cobertura, ou seja, se o recenseador havia omitido ou 

                                                           
5
 Para o Cadastro Nacional de Endereços para Fins Estatísticos termo “espécie” é definido como uma 

subunidade de um endereço. Por exemplo, um endereço pode ser composto de um domicilio e uma unidade 
não residencial, cada um correspondendo a uma espécie 



incluído indevidamente algum endereço ou alguma espécie. Esta verificação permitia também 

avaliar a ocorrência de classificação errada das espécies. 

Para isso o supervisor deveria: 

 verificar e registrar a(s) espécie(s) de cada endereço dentro do trecho 

selecionado; 

 excluir endereços e espécies registradas indevidamente pelo recenseador dentro 

do trecho selecionado ou;  

 incluir endereços e espécies omitidas pelo recenseador dentro do trecho 

selecionado. 

2.5.2. Realização das reentrevistas   

A reentrevista consistia de uma nova entrevista, realizada pelo supervisor, com alguns 

quesitos selecionados dos questionários do censo em uma amostra de domicílios particulares 

ocupados dentre aqueles que já haviam sido trabalhados pelo recenseador. Estes domicílios 

eram selecionados do mesmo trecho onde era realizada a verificação de percurso/cobertura. 

Assim como a conferência de percurso/cobertura, a reentrevista também visava à 

verificação da qualidade do trabalho do recenseador, tendo por objetivo identificar omissões 

ou inclusões indevidas de moradores nos domicílios e também a avaliação da aplicação 

correta dos conceitos dos questionários do CD2010. 

Esse procedimento se repetia a cada pedido de supervisão, por meio do qual o 

supervisor recebia todos os endereços, bem como as informações dos domicílios selecionados 

para cada reentrevista. 

Os questionários da reentrevista consistiam de uma seleção de quesitos de acordo com 

o tipo de questionário (básico ou amostra) que havia sido aplicado no domicílio pelo 

recenseador.  



O critério para seleção do tipo de questionário a ser aplicado pelo Supervisor 

(Básico/Amostra) era atribuído automaticamente pelo sistema, seguindo o mesmo esquema de 

seleção do aplicativo da coleta, impedindo que houvesse divergência nos tipos de questionário 

aplicados por Supervisor e Recenseador. 

O quadro I apresenta os temas investigados no CD2010 que constaram nos 

questionários das reentrevistas.  

Quadro I – Temas abordados por tipo de questionários das reentrevistas 

Temas 
Tipo de questionário 

Amostra Básico 

Migração internacional   

Motalidade   

Sexo   

Idade   

Residência no município em que nasceu   

Sabe ler e escrever   

Frequencia a escola ou creche   

Trabalho   

Filhos tidos nascidos vivos   

 

Vale ressaltar que as informações coletadas pelos recenseadores eram pré-carregadas 

no DMC do supervisor. Não obstante, o mesmo não tinha acesso a estas informações antes de 

fechar os pedidos de supervisão. Somente depois de realizado o procedimento de fechamento 

do pedido, o sistema disponibilizava os dados comparativos por meio de indicadores e 

informações detalhadas para cada unidade recenseada. 

 

2.5.3. Indicadores utilizados no acompanhamento da supervisão   

A cada pedido de supervisão, o sistema atualizava as informações coletadas pelos 

supervisores e realizava um procedimento de comparação entre os dados coletados pelo 

supervisor e os dados coletados pelos recenseadores (carregadas previamente no DMC do 

supervisor). Com base nesta comparação, eram gerados indicadores que tinham como 



principal finalidade apontar possíveis falhas de cobertura ou falhas de preenchimento nos 

questionários do censo cometidas pelos recenseadores.  

Indicadores gerados por meio das Reentrevistas: 

 

• Reentrevistas geradas – É o número de reentrevistas geradas pelo sistema que devem ser 

realizadas pelo supervisor; 

• Reentrevistas realizadas – É o número de reentrevistas realizadas pelo supervisor dentre as 

que foram geradas; 

• Reentrevistas com divergência de pessoas – É o número de reentrevistas nas quais houve 

divergência no total de pessoas registradas pelo recenseador e pelo supervisor; 

• Reentrevistas com divergência no questionário – É o número de reentrevistas onde houve 

divergência em pelo menos um quesito entre o questionário do recenseador e a reentrevista do 

supervisor; 

• Pessoas incluídas indevidamente – É o número de pessoas incluídas indevidamente 

pelo recenseador; 

• Pessoas omitidas – É o número de pessoas omitidas pelo recenseador. 

Indicadores gerados por meio da conferência de percurso e cobertura: 

 

Unidades Visitadas: 

• Selecionadas – É o número de unidades visitadas selecionadas pelo sistema a serem 

verificadas pelo supervisor; 

• Verificadas – É o número de unidades visitadas para as quais o supervisor verificou 

o endereço; 

•  Inclusões indevidas – É o número de unidades visitadas incluídas indevidamente 

pelo recenseador; 

•  Omitidas – É o número de unidades visitadas omitidas pelo recenseador; 

• Divergentes – É o número de unidades visitadas onde houve divergência nas 

espécies registradas pelo recenseador e as registradas pelo supervisor. 

 

Domicílios com morador (Ocupados, Fechados e Coletivos): 

• Inclusões indevidas – É o número de domicílios com morador incluídos 

indevidamente pelo recenseador; 

•  Omitidas – É o número de domicílios com morador omitidos pelo recenseador; 

• Divergentes – É o número de unidades visitadas onde houve divergência nas 

espécies registradas pelo recenseador e as registradas pelo supervisor, especificamente 

para as espécies que correspondem a Domicílios com Morador. 

 

2.5.4. Comparação entre os dados do recenseador e os do supervisor e ações 

gerenciais 

Depois de realizado cada pedido de supervisão, o sistema da supervisão executava 

uma rotina que realizava o confronto (pareamento) entre os resultados obtidos pelo supervisor 



e os que foram obtidos pelo recenseador e apresentava as divergências encontradas. A partir 

dos resultados encontrados o supervisor tomava as medidas de correção: 

 Convocava o recenseador e avaliava com ele cada uma dessas divergências; 

 Se detectasse falha, deveria dar orientações ao recenseador para que evitasse outras 

ocorrências; 

 Quando necessário, determinava que fizesse as devidas correções em seu computador 

de mão, por meio do aplicativo da coleta. 

 

Apesar das possíveis ações que poderiam ser tomadas com relação aos recenseadores, 

na prática, a ação efetiva não dependia somente da avaliação dos indicadores gerenciais e 

indicadores da supervisão. Alguns destes indicadores gerenciais poderiam estar defasados por 

conta da evolução ocorrida no período intercensitário, e os indicadores da supervisão eram 

obtidos por meio de uma pequena amostra de unidades recenseadas. Além disso, existiam 

setores com características muito peculiares, como aqueles com dificuldade de acesso, setores 

em área de risco e outras situações que podem ter interferido no trabalho do recenseador. 

Portanto, as ações gerenciais deveriam ser avaliadas caso a caso e, quando necessário, 

reportadas aos níveis gerenciais mais elevados para avaliação (IBGE, 2010. Manual do 

Supervisor Coleta – CD – 1.10, p.40). 

Após o encerramento da coleta pelo recenseador, o supervisor fazia as últimas 

verificações do setor e realizava o procedimento de encerramento da supervisão. Se fosse 

detectada alguma falha que indicasse a necessidade de corrigir as informações, o supervisor 

deveria reabrir o setor no aplicativo do computador de mão do recenseador para revisão, a fim 

de que ele efetuasse as devidas correções.  

Caso concordasse com as informações da verificação final do setor, o supervisor 

deveria realizar o procedimento de encerramento da supervisão em seu DMC e conectá-lo ao 

SIGPC para que o status do setor fosse alterado de “Coletado” para ”Supervisionado”. A 

partir de então, os trabalhos de supervisão eram definidos como encerrados no setor. 

 



2.6. Protocolo de encerramento dos municípios  

Em 2010, com a inserção de novas tecnologias no processo de consolidação dos 

dados, as possibilidades de controle e a confiabilidade dos dados preliminares por meio de 

resumos propiciaram relevantes melhorias no acompanhamento da coleta. Um dos avanços foi 

a implementação de controle e validação de dados em níveis mais agregados.  

Percebeu-se a necessidade do desenvolvimento de uma funcionalidade semelhante à 

rotina de liberação de setores em níveis mais agregados. Decidiu-se utilizar o Município como 

foco de análise por ser esta uma unidade de agregação, não só do ponto de vista operacional, 

mas por constituírem unidades autônomas de menor hierarquia dentro da organização 

político-administrativa do país, para as quais há uma real necessidade de controle. Os 

resultados do CD2010, no que se referem aos indicadores sociodemográficos e aos totais 

populacionais têm particular relevância para este nível territorial. 

No nível de município seria possível produzir informações com base em indicadores 

sociodemográficos ao longo das últimas décadas, informações estas que seriam fundamentais 

na avaliação dos coordenadores. Para setores censitários, a produção de indicadores (similares 

aos municipais) que permitam comparações ao longo do tempo é mais limitada e de difícil 

implementação.  

Além disso, seria inviável exigir que coordenadores técnicos  validassem todos os 

setores censitários individualmente. Já em nível de município, esta seria uma tarefa factível.  

Neste sentido, foi elaborado então o Protocolo de Encerramento de Municípios. A 

ideia desta funcionalidade se baseou na rotina de liberação de setores, com objetivo de 

proporcionar, aos coordenadores nos níveis gerenciais mais elevados dos estados, a 

visualização e avaliação de informações municipais, por meio de indicadores demográficos, 

totalizações e resumos consolidados. Ao mesmo tempo, esta funcionalidade possibilitou à 

Coordenação Geral do Censo, obter feedback dos Coordenadores das Unidades Estaduais com 

base em relatórios a respeito de informações dos municípios. 



A sistemática do protocolo de encerramento dos municípios funcionou da seguinte 

maneira: 

Uma vez que todos os setores censitários de um Município tivessem sido liberados 

pelos Agentes Censitários Municipais – ACM’s
6
, este município ficava disponível para 

validação final dos dados pelo Coordenador Técnico. Com base no relatório de indicadores 

municipais, o coordenador Técnico avaliava as informações e decidia pela validação dos 

dados. Neste momento, o coordenador tinha a oportunidade de relatar, em um campo 

apropriado, comentários a respeito dos dados municipais que julgasse ser relevante em sua 

avaliação. 

Após a liberação pelo coordenador técnico, o município ficava disponível para 

validação final pela equipe de técnicos da Diretoria de Pesquisas do IBGE.  

Esta equipe de técnicos tinha disponível, além dos indicadores municipais, os relatos 

descritos pelos coordenadores para julgar a validação final dos dados municipais. Somente 

depois de validados pela equipe técnica, os dados censitários do município eram dados como 

liberados para as próximas etapas de apuração
7
. A título de ilustração, o anexo I traz o 

relatório de indicadores gerenciais demográficos para o município de Bagre no estado do 

Pará. 

O Protocolo de Encerramento Município teve papel fundamental tanto para as equipes 

das Unidades Estaduais quanto para a Coordenação Geral do Censo. Os relatórios 

preenchidos pelos coordenadores serviram de base para a construção de um rico inventário de 

informações municipais. Além de sua função quanto a validação final dos dados, esta 

documentação tem servido de base para demandas e questionamentos de instâncias 

governamentais quanto aos totais populacionais divulgados pelo IBGE. Neste sentido, 

considera-se que esta ferramenta tenha constituído uma inovação que agregou real valor ao 

                                                           
6
 ACM era o agente superior aos Supervisores e responsável pelo censo em um posto de coleta, que em geral 

correspondia a um Município. 
7
 Após terminada a coleta de dados, foram constituídos lotes de dados para início da etapa de codificação, 

crítica e imputação dos dados Censitários. 



projeto de controle de qualidade dos dados do CD2010, devendo ser aprimorada e replicada 

nas futuras operações censitárias. 

Nesta seção procurou-se apresentar de forma sucinta as principais ferramentas 

utilizadas como estratégias no monitoramento da qualidade do CD2010. Neste sentido, foram 

discutidas as principais características e particularidades dos sistemas desenvolvidos, as 

melhorias incorporadas e as limitações que ainda a precisam ser contornadas para as próximas 

operações censitárias.  

 

3. Perspectivas para a rodada de 2020 

 

Sem dúvida, o DMC tornou todo o processo de coleta e apuração de dados mais ágil, 

permitindo que o instituto executasse uma tarefa maior que a realizada no CD2000, mas com 

um quantitativo de profissionais semelhante e com melhorias em várias etapas da pesquisa. O 

censo sem papel é, portanto, um grande passo e irreversível da instituição em direção a 

excelência na produção das estatísticas públicas do país. 

A próxima rodada de censo provavelmente será realizada no ano de 2020 e tomará por 

base o arcabouço tecnológico herdado como legado da operação de 2010. Sem dúvida, a 

experiência de 2020 será pautada em um cenário tecnológico com uma série de inovações e 

melhorias em relação a 2020. Acredita-se que muito ainda há que se melhorar nos processos 

de coleta e apuração e que toda possibilidade de inovação traz intrinsecamente possibilidades 

de ganhos a ela atrelados.  Hoje, analisando e revisando a operação de 2010, muitos aspectos 

mostraram que medidas poderiam ter sido adotadas ou que recursos poderiam ter sido melhor 

empregados na operação visando o ganho de qualidade dos resultados. 

Nos últimos anos, tem havido vasta produção científica com base em informações 

geoespaciais. A disponibilidade de imagens de alta resolução de grande parte do território 

aliada ao desenvolvimento de avançadas técnicas de sensoriamento remoto podem viabilizar  

possibilidades para o monitoramento da cobertura das unidades a serem recenseadas na 

operação censitária. Neste sentido, para a rodada de 2020 é imprescindível que se discuta a 

possibilidade de utilização destas ferramentas para o controle da cobertura da operação 

censitária. 



Outra discussão que ocorre hoje entre os institutos oficiais de estatística é quanto à 

utilização de fontes de dados alternativas para produção de estatísticas oficiais sobre 

população. No Brasil esta discussão ainda é muito recente e existem poucos produtos 

baseados neste tipo de estudo no que se refere às estatísticas oficiais de população. Ressalta-

se que a maioria dos países que adotam esta modalidade levaram anos ou décadas para ser 

implementado um modelo de censo inteiramente realizado por registros administrativos.  

Sob uma perspectiva de curto prazo, estas fontes alternativas podem servir para balizar 

os resultados da operação censitária que se planeja para 2020. Pensando nisto, a instituição 

tem se dedicado ao estudo do assunto através da avaliação das experiências de outros 

Institutos Nacionais de Estatísticas - INE’s e tem buscado alternativas visando a construção 

de um sistema de consulta a bases de dados de registros administrativos para obtenção de 

parâmetros visando o balizamentos de dados a serem coletados na operação censitária de 

2020. 

Além disso, sabe-se que a produção de informações por meio de bases de dados 

cadastrais de serviços públicos (telefonia, transporte etc) são fontes de dados preciosas para a 

análise da dinâmica populacional. É, portanto, uma potencial fonte de informações que pode 

balizar os dados obtidos em uma operação censitária, sobretudo no que se refere a cobertura 

da operação. 

No que se refere à coleta de dados por meio das entrevistas presenciais, provavelmente 

os controles que foram aplicados no CD2010, serão aprimorados, e muitos deles que não 

foram aplicados em 2010 por limitações de ordem tecnológica, possivelmente poderão ser 

implementados na rodada de censos de 2020. 

Espera-se também que o crescimento da cobertura dos serviços de telefonia móvel 

traga ganhos para a operação censitária, de forma que seria possível exercer maior “controle” 

sobre as equipes de coleta. Algumas funcionalidades poderão ser desenvolvidas para diminuir 

o tempo de atualização de relatórios de acompanhamento de campo, permitindo que se tenha 

um retrato mais atual possível da situação de campo.  

Neste sentido, quando se planejava a contagem de população que ocorreria em 2016, 

várias ferramentas de controle já estavam sendo idealizadas. Não passaram da etapa de 

planejamento para execução por motivo do cancelamento da operação. 

Uma das funcionalidades planejadas foi a criação de um ponto eletrônico para 

controlar a transmissão e acompanhamento dos recenseadores por seus supervisores de forma 

presencial, garantindo que ambos estivessem em uma mesma localização geográfica para 

realização de uma transmissão de dados. Muitas outras funcionalidades foram planejadas 



visando melhor controle das equipes de coleta, a garantia dos prazos da operação, da 

qualidade dos dados e da cobertura territorial. 

No que se refere às modalidades alternativas de coleta, a modalidade de coleta pela 

internet, muito provavelmente alcançará níveis de cobertura bem mais elevados que o da  

rodada de 2010. Em uma estratégia mais abrangente de cobertura, há que se pensar em 

melhorias nos sistemas de controle e supervisão para garantir níveis aceitáveis de qualidade 

de preenchimento dos instrumentos de coleta por meio desta modalidade. Uma possibilidade é 

a criação de um “pool de atendimento” dedicado à realização de reentrevistas por meio de 

ligações telefônicas e para o esclarecimento de dúvidas ou checagem de informações 

inconsistentes.   

Certamente as possibilidades, no que se refere à próxima rodada do censo, não se 

esgotam dentre as possibilidades aqui enumeradas. O compartilhamento desta discussão com 

o meio acadêmico e com o público em geral, usuário das informações censitárias, será de 

grande relevância para o planejamento de estratégias que vislumbrem a utilização de novas 

tecnologias aliadas a melhores práticas nos processo de coleta de dados censitários.  
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Anexo I  - Indicadores Gerenciais Municipais utilizados no protocolo de 

encerramento dos Municípios (Exemplo: Bagre/PA) 

 

 

 

 


