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Resumo:

O trabalho a seguir apresenta resultados de levantamento de avaliação da coleta de Pesquisa 

de Orçamentos Familiares 2017-2018, respondida por 55 entrevistadores que participaram da 

coleta. São analisadas questões concernentes às opiniões dos entrevistadores sobre o 

preenchimento dos sete cadernos, com enfoque na avaliação dos mesmos sobre a existência 

de subregistro ou captação de itens inexistentes, viés cognitivo e de recepção no 

preenchimento, viés de classe no subregistro, e tempo despendido pelo informante para 

resposta dos cadernos.

Introdução:

O Sistema Nacional de Índices de Preços ao Consumidor (SNIPC), a partir de sua criação, em

1978, teve sua estrutura de ponderação atualizada com base nos dados das quatro Pesquisas de

Orçamentos Familiares (POF) subsequentes à sua implantação, realizadas pelo IBGE entre 

1987 e 2009. Entre 2017 e 2018, foi realizada a quinta POF, que deve servir de parâmetro para

a próxima reestruturação do SNIPC (IBGE: 2016, p. 30).

A Pesquisa de Orçamentos Familiares realizada no IBGE é uma pesquisa amostral domiciliar 

realizada durante o período de um ano. Cada domicílio selecionado é visitado pelo 

entrevistador, que, após colher os dados básicos dos moradores constantes no primeiro 

caderno – POF 1, quais sejam: idade, raça, parentesco, escolaridade e alguns aspectos 

complementares sobre a construção do domicílio; distribui uma caderneta de aquisição 

coletiva (POF 3), cadernetas de aquisição individuais (POF 4, q. 22 a 24) para preenchimento 

pelo próprio informante. Na semana subsequente à primeira visita, o entrevistador tenta, 
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conforme a disponibilidade do informante, acompanhar o preenchimento destas cadernetas. 

Neste período, ele tenta também aplicar os cadernos pendentes: o POF2 capta despesas do 

domicílio; o POF 4 (q. 25 a 51) compreende aquisições pessoais menos frequentes, com 

períodos de referência maiores, POF 5 colhe informações sobre os rendimentos dos 

moradores; POF 6 é uma autoavaliação das condições de vida, feita pelo morador 

responsável; POF 7 - aplicado sobre subamostra de 1/3 dos domicílios – recordatório de 

alimentos consumidos no dia anterior; aplicado a todos os moradores no período de dois dias. 

Como no caso de outras pesquisas domiciliares, a estrutura de ponderação do SNIPC, tem que

levar em conta e tentar mensurar e ‘tratar’ erros aos quais tipicamente as pesquisas 

domiciliares estão sujeitas. Estes erros são tradicionalmente divididos em erros amostrais e 

erros não amostrais. Estes últimos, mais difíceis de tratar, ocorrem principalmente devido 

problemas na operação como não respostas, problemas de cadastro censitário e pelas diversas 

falhas possíveis na tríade comunicacional pesquisador (planejador) x entrevistador x 

entrevistado. (ONU: 2005; 186) 

Para minorar esses erros, a partir da década de 1980 e, principalmente, na década de 2000, 

ganha força a ênfase em métodos para testar a recepção cognitiva do informante às questões 

perguntadas, ainda em etapas de planejamento de pesquisas (PRESSER et al: 2004). Estes 

testes enfatizam sobretudo a melhoria do questionário, pressupondo, pois, a execução perfeita

do questionário pelo entrevistador, situação que, embora válida para fins de análise, raramente

é encontrada em campo.

Neste sentido, cabe notar que a figura entrevistador de pesquisa quantitativa tem sido 

tradicionalmente retratada pela literatura acadêmica de pesquisa quantitativa entre as 

principais fontes de erros e vieses. (RANDALL et al: 2013, p.784-787) Três seriam os 

principais problemas do entrevistador: (1) falhas no treinamento; (2) contradições na relação 

do entrevistador enquanto partícipe da comunidade pesquisada e pesquisador; (3) tabus em 

relação aos assuntos pesquisados e eventuais diferenças de sexo, raça, religião e até vestuário, 

entre entrevistador e entrevistado. A intersubjetividade entrevistado x entrevistador é, então, 

relegada a uma função simples cujos únicos produtos possíveis por parte do entrevistador são 

os dados coletados e os erros advindos dessa coleta. Tendo em vista esta visão do papel do 

entrevistador, não surpreende que, quase um século depois das orientações de Ackoff (1975: 



p. 483-486) siga corrente a máxima de que o fator primaz na seleção de pessoal para essa 

função deva ser o custo da mão de obra.

Há, de fato, algumas poucas menções positivas à figura do entrevistador, particularmente 

quando comparado à resposta do entrevistado diretamente por meios eletrônicos, a exemplo 

da pesquisa de Jäckle, Roberts e Lynn (2006). Por outro lado, embora abundem nos manuais 

formas de avaliar o entrevistador, não há menção na bibliografia recente de possibilidades de 

o entrevistador avaliar, gerar informações e metadados sobre a coleta além do que está 

estruturado no questionário. No caso tocante ao IBGE, ironicamente, desde o Censo 2010, a 

coleta de coordenadas geográficas nas operações de listagem e, também, de entrevista, já 

constitui dado crucial para diversas análises. 

 

No caso específico da POF (pela complexidade, mas creio que o princípio pode ser 

extrapolado), a experiência do entrevistador, isto é, tudo o que ele viu, sentiu e ouviu em sua 

interação em campo não é vista sequer como fonte de dado auxiliar. Um exemplo prático: um 

entrevistador entra num domicílio onde há, claramente, uma pessoa trabalhando como 

empregada doméstica. Mesmo após inquirir sobre a presença da trabalhadora, o morador não 

menciona a mesma como empregada, nem relata as despesas com ela no POF 2. Conforme o 

manual, o entrevistador não deve registrar a despesa, mas onde pode o entrevistador registrar 

problemas na qualidade desta captação enquanto observador? Essa informação não seria útil 

para futuros tratamentos dos dados deste domicílio? O estudo a seguir propôs-se a explorar, 

ainda que de forma incipiente, esta lacuna, utilizando a experiência dos entrevistadores na 

coleta da POF 2017-2018 na Bahia. 

Desenvolvimento:

1- A avaliação

Entre os dias 31 de julho e 17 de agosto de 2018, após o final da coleta da POF 2017-2018, 

pedimos aos APMs e técnicos envolvidos na coleta da pesquisa com os quais ainda tínhamos 

contato, que respondessem um questionário de reação. A avaliação foi realizada por meio 

eletrônico, utilizando-se a ferramenta gratuita Typeform. A resposta ao questionário era 

facultativa e sem identificação. Como parte de uma avaliação maior da pesquisa, foi solicitado

que estes entrevistadores avaliassem a recepção, compreensão e qualidade do preenchimento 



dos questionários. Esta avaliação tem caráter não específico, isto é, não se buscou captar a 

avaliação sobre cada coleta, mas sobre o que o entrevistador encontrou habitualmente. 

2- Características gerais do entrevistador:

Das 84 pessoas que trabalharam na coleta na Bahia, foram obtidas 55 respostas (65%). De um

universo de 25 mulheres, 20 responderam a avaliação (80%). Já dentre os homens, a 

participação foi de 35 de um universo de 59 (59%). Dentre os motivos possíveis para esta 

diferença na participação, o principal foi a saída – e consequente perda de contato – de 

diversos homens por conta de concurso de policiais e bombeiros militares. 

Em relação a cor ou raça, 44% dos entrevistadores se declararam pardos, 31% se declararam 

negros e 24% se declararam brancos. Nenhum se declarou amarelo ou indígena. Não se pode 

falar que este perfil é compartilhado por todo o grupo de entrevistadores, visto que isso não 

foi perguntado em outro momento. Ainda assim, trata-se de distribuição semelhante à 

encontrada na própria coleta da POF na Bahia (56% pardos, 23% negros e 19% de brancos.

No que tange à experiência de campo, a maior parte dos respondentes (23) afirmou ter 

participado de 13 a 24 PTs de coleta, seguidos de 22 respondentes que afirmam ter participado

de mais de 24 PTs. Apenas 9 pessoas alegaram ter trabalhado entre 1 e 12 PTs. Tal proporção 

(43% / 41% / 9%) destoa da proporção real da força de trabalho, que foi de (29% / 30% / 

41%). Há de se considerar, portanto, que (a) as pessoas que responderam a avaliação têm 

perfil consideravelmente mais experiente do que a média da força de trabalho; (b) é possível 

que uma parte dos respondentes tenha superestimado sua experiência.

3- Resultados

3.1 Receptividade e tempo disponibilizado pelos informantes:

fig. 1:percepção receptividade dos informantes
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Tabela 1: avaliação de disponibilidade de tempo

Como se pode notar (fig. 1), segundo os entrevistadores, não houve boa recepção por parte 

dos informantes. A boa receptividade em si, não significa, a depender do tipo de questionário, 

que a pesquisa não seja bem respondida. Entretanto, no caso de questionários longos como o 

da POF, a receptividade é essencial para que todos os questionários sejam bem preenchidos. 

Assim, não admira que quase metade dos entrevistadores tenha relatado (tabela 1), o tempo 

disponibilizado pelos moradores foi insuficiente para o preenchimento de todos os 

questionários.

Caso esta avaliação fosse feita para cada domicílio, já teríamos um indício razoável de quais 

coletas tenderiam a ter omissões por problemas de receptividade ou não, de modo a 

compararmos as duas cestas.

3. 2- Compreensão e ‘boa vontade’ na resposta dos cadernos

tabela 2: avaliação de compreensão e receptividade

É comum que os institutos de estatística modernos façam testes cognitivos no planejamento 

do questionário. Ainda assim, essa avaliação tem caráter não estatístico e não generalizável. 

Nada impede, porém, que uma avaliação simplificada possa ser realizada pelos 

entrevistadores após a entrevista, até para que possa haver uma reavaliação com número 

estatisticamente relevante de respostas e possibilidades de desagregação. No caso deste estudo

da UE/BA, optou-se por agregar opções de compreensão e receptividade, visto serem estas as 

principais questões reportadas pelos entrevistadores como causas de respostas erradas. 

O tempo disponibilizado pelos informantes foi:
Suficiente para o preenchimento de todos os questionários 28
Insuficiente para o preenchimento de todos os questionários 27

Na sua avaliação, o caderno…
POF 1 POF 2 POF 3 POF 4 POF 5 POF 6 POF 7

foi bem compreendido e respondido pelos informantes 39 21 23 23 31 36 29

13 19 12 12 11 17 6

foi respondido sem boa vontade por parte dos informantes 3 15 20 20 13 2 20

foi bem respondido pelos informantes, mas alguns pontos 
não foram bem compreendidos



Observa-se, pelas respostas, diferenças importantes na receptividade e no entendimento de 

alguns cadernos em relação a outros. Enquanto o preenchimento do POF 1 e do POF 6 foram 

avaliados pelos entrevistados como tendo sido bem recebidos, grande parte dos 

entrevistadores aponta resistência no preenchimento do POF 3, POF 4 e POF 7. Já uma 

quantidade razoável de entrevistadores identificou problemas de compreensão no POF 2 e no 

POF 6. Uma vez identificadas diferentes causas para o problema, pode-se, no caso de 

pesquisas contínuas, buscar repensar o questionário. No caso de pesquisas como a POF, esse 

tipo de metadado pode ser levado em consideração na análise de microdados e imputação.

3.3 Qualidade do preenchimento nos cadernos POF 2, POF 3, POF 4, POF 5 e POF 7

tabela 3: avaliação do preenchimento

Neste experimento de avaliação, pediu-se também que os entrevistados avaliassem os 

questionários onde há inserção de produtos e rendimentos. Neste caso, observa-se claramente 

que, para a maior parte dos entrevistadores, há viés de subregistro em todos os cadernos. Seria

interessante ter esse tipo de avaliação embutida no sistema para ser possível identificar tais 

domicílios e compará-los aos que correspondem à realidade em estratos similares de renda. 

Com isso, seria possível, por exemplo, criar ‘métricas’ de subregistro e comparar com as 

imputações. Também seria interessante avaliar a manutenção ou exclusão das entrevistas que 

os entrevistadores consideraram não corresponder à realidade.  

3.3 Viés de classe

Você acha que as informações do caderno nos domicílios que você entrevistou:
POF 2 POF 3 POF 4 POF 5 POF 7

Correspondem à realidade 25 17 12 15 23
Correspondem à realidade, mas com omissões 30 30 37 37 24
Correspondem à realidade, mas com inserções inexistentes 0 6 1 0 4
Não correspondem à realidade 0 2 5 3 4
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fig 3: omissões de rendimento e aquisições por classe

O viés de renda foi inquerido nesta avaliação menos com o objetivo de testar os dados da 

pesquisa que com a finalidade de testar a capacidade de observação do corpo de 

entrevistadores. Hoje, é quase consensual entre economistas que a desigualdade dos dados de 

rendimento das pesquisas domiciliares é atenuada por conta da omissão de rendimentos das 

camadas de mais ricas (ver, p. ex. PIKETTY: 2014 p. 321). Ainda que a quase totalidade dos 

entrevistadores não estivesse familiarizada com a discussão teórica deste fenômeno, foram 

capazes de identificar empiricamente o problema. Mais do que isso, apontaram também que 

tal viés deve estar presente também nas aquisições.

4- Conclusão

A dinâmica de pesquisas quantitativas com grandes amostras têm relegado ao entrevistador 

um papel de invisibilidade, cabendo a ele a missão 'semi-mediúnica' de preencher um 

formulário projetado para exigir o mínimo de sua intervenção. Obviamente, há razões 

econômicas e metodológicas para tal, e não caberia aqui adentrar o nebuloso espectro de 

discussões sobre a objetividade dos dados coletados. 

Ainda assim, é inegável que muitas das razões – ao menos econômicas – para restringir o 

entrevistador a uma função estritamente mecânica estão obsoletas. Os dispositivos móveis de 

coleta, adotados forma pioneira pelo IBGE, possibilitam entradas de dados mais confiáveis, 

de modo que o esforço antes concentrado no correto preenchimento do questionário, é 

deslocado à interação com o informante e à observação de campo. 

O trabalho exploratório de avaliação da coleta pelo entrevistado na UE/BA mostrou, ainda 

que de forma incipiente, ser possível captar valiosos metadados a partir da capacidade de 

observação e de avaliação do informante. Estas informações têm caráter de duplo interesse, já 

que (1) auxiliam na análise dos dados, tornando mais sutil a aferição da qualidade dos 

preenchimento e possível tratamento dos mesmos; (2) tornam transparente a interação entre os

dois sujeitos da entrevista(entrevistador x entrevistado), o que torna viável a investigação 

mais aprofundada dos efeitos (positivos e negativos) do entrevistador na coleta dos dados. 

Trata-se, pois, de promissor campo complementar para melhorar a qualidade de futuras POFs,

que certamente repercutirá em aprimoramentos na obtenção de ponderadores do SNIPC. 
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