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Medidas  
de subutilização  

da força de trabalho 
no Brasil  



Medidas de Subutilização da Força de Trabalho - 
Pessoas de 14 anos ou mais de idade (1 000 pessoas) 

Nota: A partir do 4º trimestre de 2015 houve mudança de conceito na subutilização da força de trabalho por insuficiência de horas trabalhadas. Anteriormente, considerava-se no cálculo do 

indicador as horas efetivamente trabalhadas e, a partir do referido trimestre, as habitualmente trabalhadas. Houve ainda mudança na forma de captação do quesito de horas trabalhadas.  
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• A PNAD COVID19 tem por objetivo é estimar o número de pessoas com 
sintomas referidos associados à síndrome gripal e quantificar alguns dos 
impactos da pandemia da COVID-19 no mercado de trabalho brasileiro.  

• Produção de informações que apoiem governos e a sociedade, bem como 
entidades públicas e privadas, na tomada de decisões tempestivas no combate à 
pandemia de COVID-19.  

 

  

Objetivo da pesquisa 



• Para a realização da pesquisa PNAD COVID19 foi utilizada como base a amostra de domicílios 
da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua – PNAD Contínua do 1º Trimestre 
de 2019. 

 

• O motivo dessa escolha foi que esta amostra inclui somente domicílios que já teriam 
completado sua participação na PNAD Contínua até o fim do 1º Trimestre de 2020. 

 

• Uma desvantagem dessa escolha é ter que voltar a domicílios cuja participação na PNAD 
Contínua fora dada como encerrada, e com isso aumentar a sobrecarga de coleta sobre esses 
domicílios. 

 

  

Plano Amostral 



• A amostra total da pesquisa foi dividida em 4 semanas, de maneira a obter resultados 
semanais.  

 

• O planejamento da pesquisa é do tipo painel, com a amostra da pesquisa sendo mantida fixa 
ao longo dos meses que a pesquisa for repetida.  

 

 

• A princípio, pretende-se repetir a pesquisa por quatro meses, podendo essa duração ser 
estendida dependendo da duração da pandemia. 

 
  

Plano Amostral 



• Para a alocação dos domicílios da amostra por semana de coleta foi empregado um método 
de amostragem estratificada simples de domicílios, com alocação igual.  

 

• Primeiramente, foi atribuído a cada domicílio da amostra base, de forma independente, um 
número aleatório permanente gerado segundo a distribuição Uniforme (0,1).  

 

• No segundo passo, dentro de cada estrato de seleção da amostra base, os domicílios foram 
então ordenados em forma crescente segundo os números aleatórios. 

 

•  No terceiro passo, dentro de cada estrato de seleção da amostra base, os domicílios assim 
ordenados foram alocados em quatro subgrupos de tamanhos aproximadamente iguais.  

Plano Amostral 



• Peso básico de seleção do domicílio 

 

 

• Primeiro fator de ajuste de não resposta 

 

 

Ponderação da amostra 

𝑑ℎ𝑖𝑗  =  (1 / 𝜋ℎ𝑖) × (1 / 𝜋𝑗|ℎ𝑖)              (1) 

𝑤ℎ𝑖𝑗  =  𝑑ℎ𝑖𝑗 × (1 / 𝑇ℎ) (2) 



• Fator de ajuste do peso básico devido ao sorteio para a segunda fase (amostra semanal) 

 

 

• Para o caso da amostra mensal, o fator de ajuste para não resposta devida à perda durante a 
coleta de dados 
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Ponderação da amostra 

𝑤ℎ𝑖𝑗
𝑠  =  𝑤ℎ𝑖𝑗 × (𝑛ℎ/ 𝑛ℎ

𝑠) (3) 

𝑤ℎ𝑖𝑗
∗  =  𝑤ℎ𝑖𝑗 × (𝑛ℎ / 𝑚ℎ) (4) 

𝑤ℎ𝑖𝑗
𝑠,𝑎  =  𝑤ℎ𝑖𝑗

𝑠 × (𝑛ℎ
𝑠  / 𝑚ℎ

𝑠) 𝑤ℎ𝑖𝑗
𝑠,𝑎  =  𝑤ℎ𝑖𝑗

𝑠 × (𝑛ℎ
𝑠  / 𝑚ℎ

𝑠) (5) 



• Peso final para cada domicílio com entrevista realizada na amostra mensal 

 

 

• Peso final para cada domicílio com entrevista realizada na amostra semanal 

 

Calibração do peso para totais populacionais 

𝑤ℎ𝑖𝑗
𝑐  = 𝑤ℎ𝑖𝑗

∗ × (𝑃𝑔
𝑚 / 𝑃 𝑔

𝑚)    (6) 

𝑤ℎ𝑖𝑗
𝑠,𝑐  = 𝑤ℎ𝑖𝑗

𝑠,𝑎 × (𝑃𝑔
𝑠  / 𝑃 𝑔

𝑠)  (7) 



• Os ajustes para não resposta descritos nas expressões (2), (4) e (5) representam 
correções bastante simples, mas que dependem de um modelo para a propensão a 
responder à pesquisa que estabelece que essa propensão varia apenas com os estratos 
de seleção da amostra. 
 

• A estratégia  é ajustar modelos de regressão logística para a propensão a responder.  
 

• Considerando as propensões estimadas por tais modelos, será então possível calcular 
fatores de correção da não resposta com melhor desempenho para redução dos 
possíveis vieses devidos à não resposta diferencial potencialmente observada na 
pesquisa. 
 

Aprimoramento da correção de não resposta 



Obrigado 

https://covid19.ibge.gov.br/ 
 
 
 


