INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE O
CENSO DEMOGRÁFICO 2022
Evento: Café da Manhã
AABIC – Associação das Administradoras de
Bens Imóveis e Condomínios de São Paulo
Unidade Estadual do IBGE em SP
14 Julho 2022

O QUE É O CENSO?
Quem somos?
Quantos somos?
Como vivemos?

Todos os domicílios – Toda a população

 Impacto:


serviços básicos à população



saúde



educação



habitação



empregos



transportes



energia



assistência a crianças, jovens e idosos
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COMO É FEITO O CENSO?
 Cabe ao Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) produzir informações
atualizadas, precisas e que permitam traçar um retrato abrangente e fiel do País.
 200 mil contratados em todo o País – 46 mil só no Estado de SP.
 Periodicidade: De 10 em 10 anos.
 Cada setor censitário (delimitado em
amarelo na figura ao lado) tem
aproximadamente 300 domicílios.
 O Estado de São Paulo tem
102.418 setores censitários.
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O QUE O CENSO PERGUNTA?









Características dos domicílios
Identificação étnico-racial
Nupcialidade
Núcleo familiar
Fecundidade
Religião ou culto
Deficiência









Migração interna ou internacional
Educação
Deslocamento para estudo
Trabalho e rendimento
Deslocamento para trabalho
Mortalidade
Autismo
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2 TIPOS DE QUESTIONÁRIO
Os aparelhos de coleta estão programados para “cair” no
questionário Básico ou no Amostra conforme o percentual.
QUESTIONÁRIO
BÁSICO

Informações sobre moradores
Características do domicílio
Identificação étnico-racial para todos os moradores
Registro civil para pessoas de até 6 anos de idade
Mortalidade
Rendimento do responsável do domicílio
Educação (saber ler e escrever)

aplicado em todos
os domicílios

Trabalho e rendimento
 Informações sobre o trabalho principal
 Procura de trabalho
 Rendimento de todos os trabalhos
 Rendimento de outras fontes
 Deslocamento para trabalho

26 perguntas

QUESTIONÁRIO
DA AMOSTRA

aplicado em cerca de
10% dos domicílios

Educação
 Detalhamento de escolaridade e de formação

77 perguntas

 Deslocamento para estudo
Nupcialidade
Composição do núcleo familiar
Fecundidade
Religião ou culto
Pessoas com deficiência
Migração interna e internacional



78 milhões de domicílios particulares permanentes do
País. O questionário da Amostra será aplicado em
aproximadamente 11% desse contingente, ou seja, cerca
de 8,5 milhões de domicílios.



Um único morador, maior de 16 anos, pode responder
por todo o domicílio. O questionário Básico leva, em
média, 5 minutos para ser respondido. O da Amostra,
20 minutos.
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NINGUÉM SERÁ DEIXADO PARA TRÁS
CONDOMÍNIOS -Verticais e horizontais,
simples ou de alto padrão

INDÍGENAS

COMUNIDADES, OCUPAÇÕES, CORTIÇOS, BARRACAS

QUILOMBOLAS
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FASES DO CENSO

Pesquisa de entorno

PPE

Coleta do Censo

Pesquisa Pós-

uniformizados percorrem

46 mil recenseadores

os setores registrando

percorrendo as ruas e

Enumeração.

calçamento, bueiro,

batendo em cada domicílio

arborização, iluminação,

para entrevistas.

Recenseadores

etc.
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COLETA EM CONDOMÍNIOS








Dificuldades: desconhecimento do trabalho do IBGE e
insegurança de colaboradores do condomínio e síndicos em
liberar a entrada de um estranho.
Vale lembrar que o IBGE é um órgão do governo federal,
amparado por lei específica, e seus dados são utilizados
apenas para fins estatísticos.
As entrevistas podem ocorrer através do interfone ou, em
acordo com o condomínio, em uma área comum (ex.: salão de festas).
Quando o colaborador do IBGE se apresentar na portaria, caberá à equipe de segurança facilitar o
contato com a pessoa de referência do condomínio para a operação censitária (síndico, subsíndico,
zelador ou pessoa designada pelo condomínio para tal finalidade), após feitos os procedimentos de
identificação e qualificação como colaborador do IBGE.

 Recusas deverão ser informadas pelo próprio morador ao recenseador, não podem ser transmitidas
pelo porteiro, zelador, síndico ou equipe de segurança.


Os recenseadores passarão mais de uma vez, em diferentes dias e horas, incluindo feriados e finais de
semana, até encontrarem algum morador e conseguirem a entrevista.

 Existe a possibilidade de agendar a entrevista, ou responder por telefone ou pela internet.
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COMO IDENTIFICAR O RECENSEADOR

 Uniforme: boné, colete e
bolsa azuis.
 No colete, há também o
crachá

de

identificação,

com foto e os números de
matrícula e identidade.
 Smartphone, na cor azul,
para coleta das informações.

* Todos os materiais
possuem a
logomarca do
IBGE.

OS RECENSEADORES
SEGUIRÃO OS PROTOCOLOS
SANITÁRIOS VIGENTES POR
CONTA DA PANDEMIA.
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IDENTIFICAÇÃO DO RECENSEADOR
QR Code

Apontar a câmera do celular para o QR code impresso no
crachá do recenseador.

0800 721-8181 (Central de Atendimento do IBGE)
Informar matrícula, RG ou CPF do recenseador.

respondendo.ibge.gov.br

Digitar matrícula, RG ou CPF do recenseador.
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IDENTIFICAÇÃO DO RECENSEADOR

Folheto para
divulgação dentro dos
condomínios
Folhetos com foto, nome e matrícula do
recenseador serão entregues nas portarias

FOTO

NOME
MATRÍCULA

de prédios e condomínios.
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SEGURANÇA DOS DADOS PESSOAIS

 LEI DE CONFIDENCIALIDADE DO IBGE: Informações apenas para fins
estatísticos. Dados agrupados sem individualização.

 LGPD (Lei Geral de Proteção
de Dados Pessoais)

Lei nº 5.534, de 14 de novembro de
1968, dispõe sobre a obrigatoriedade
de prestação de informações
estatísticas

 INFORMAÇÕES CRIPTOGRAFADAS
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COMO VOCÊS PODEM AJUDAR?
Recebendo bem o recenseador do IBGE!


Os Colaboradores do IBGE retornarão ao
condomínio, tantas vezes quantas forem
necessárias, para que todos os domicílios
sejam

recenseados,

atividades

de

inclusive

Supervisão,

para

para
dar

cumprimento a metodologia censitária.



Em todas as visitas, cabe à portaria realizar o procedimento de identificação e
validação do colaborador do IBGE.



Em caso de eventual problema, o condomínio poderá entrar em contato com o a central
de atendimento do IBGE.

0800 721-8181
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COMO VOCÊS PODEM AJUDAR?
Divulgando a importância do Censo!

Panfleto frente e verso

Formato redes sociais
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CONTATOS

Em caso de dúvidas, entre em contato com:

Ana Lúcia Kazan Tel: 11-2105-8326
ana.kazan@ibge.gov.br
Thiago Teles Brandão Ferreira Tel: 11-2105-8296
thiago.brandao@ibge.gov.br

Acesse: censo2022.ibge.gov.br
IBGE - Unidade Estadual de São Paulo
Rua Urussuí, 93 – Itaim Bibi

