Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios
Contínua – PNAD Contínua
Nota técnica 06/2021
Sobre o conjunto e a forma de disponibilização dos
indicadores mensais e trimestrais divulgados
Conforme explicado na Nota Técnica 03/20211, a partir da divulgação em 30 de
novembro de 2021, as estimativas mensais e trimestrais da PNAD Contínua serão calculadas
incorporando o novo método de ponderação, refazendo, inclusive a série histórica dos
indicadores conjunturais.
A partir dessa mesma data, o conjunto dos indicadores mensais e trimestrais
divulgados e a forma de sua disponibilização serão alterados.
Em consonância com diretrizes de disseminação das pesquisas do IBGE, os resultados
serão disponibilizados apenas no Sistema IBGE de Recuperação Automática – SIDRA,
mantendo-se os acessos via API. Dessa forma, os arquivos em formato excel não serão mais
divulgados.
Em relação aos indicadores mensais e trimestrais, a mudança no método de
ponderação implicou em aumento no tempo de processamento dos cálculos, demandando
mudanças e adaptações operacionais, ainda em curso. O aumento no tempo de
processamento impossibilitou a manutenção de todos os indicadores no cronograma de
divulgação da pesquisa. Por conseguinte, foi necessária uma revisão e exclusão dos
indicadores que tinham menor uso nas análises conjunturais e os indicadores nominais
relacionados ao rendimento do trabalho. Os únicos indicadores nominais mantidos foram
aqueles relacionados ao rendimento de todos os trabalhos.
Dentre os indicadores mantidos, as aberturas geográficas que foram suprimidas por
conta do impacto da pandemia de Covid-19 sobre a coleta serão retomadas oportunamente,
quando os estudos técnicos apontarem que o tamanho amostral necessário para tais aberturas
foi alcançado.
Além dos resultados produzidos para as suas divulgações, o IBGE disponibiliza os
microdados da PNAD Contínua para uso público, dentro das suas possibilidades de utilização e
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devidamente tratados para garantir o sigilo das informações individualizadas, conforme
estabelecido em Lei. Portanto, sem qualquer interferência desta instituição, os usuários
seguem podendo utilizar os microdados que são disponibilizados para definir os indicadores de
interesse para seus estudos, da forma que julguem melhor para atender os seus objetivos,
produzi-los, utilizando a linguagem de programação que lhes for conveniente (SAS, R, Stata,
Phyton, SPSS etc.) e analisá-los.
Abaixo, em detalhe, as tabelas SIDRA mantidas e seus códigos.

Indicadores mensais:
Código
3918

3919

5944

6022

6318

6320

6323

6379

6380

6381

6387

6388

Título
Pessoas de 14 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência - Total,
coeficiente de variação, variações percentuais e absolutas em relação aos três
trimestres móveis anteriores e ao mesmo trimestre móvel do ano anterior, e média
anual - por contribuição para instituto de previdência em qualquer trabalho
Percentual de pessoas contribuintes de instituto de previdência em qualquer
trabalho, na população de 14 anos ou mais de idade, ocupada na semana de
referência - Total, coeficiente de variação, variações em relação aos três trimestres
móveis anteriores e ao mesmo trimestre móvel do ano anterior, e média anual
Taxa de participação na força de trabalho, na semana de referência, das pessoas
de 14 anos ou mais de idade - Total, coeficiente de variação, variações em relação
aos três trimestres móveis anteriores e ao mesmo trimestre móvel do ano anterior,
e média anual
População - Total, coeficiente de variação, variações percentuais e absolutas em
relação aos três trimestres móveis anteriores e ao mesmo trimestre móvel do ano
anterior, e média anual
Pessoas de 14 anos ou mais de idade - Total, coeficiente de variação, variações
percentuais e absolutas em relação aos três trimestres móveis anteriores e ao
mesmo trimestre móvel do ano anterior, e média anual, por condição em relação à
força de trabalho e condição de ocupação
Pessoas de 14 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência - Total,
coeficiente de variação, variações percentuais e absolutas em relação aos três
trimestres móveis anteriores e ao mesmo trimestre móvel do ano anterior, e média
anual - por posição na ocupação e categoria do emprego no trabalho principal
Pessoas de 14 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência - Total,
coeficiente de variação, variações percentuais e absolutas em relação aos três
trimestres móveis anteriores e ao mesmo trimestre móvel do ano anterior, e média
anual - por grupamentos de atividade no trabalho principal
Nível da ocupação, na semana de referência, das pessoas de 14 anos ou mais de
idade - Total, coeficiente de variação, variações em relação aos três trimestres
móveis anteriores e ao mesmo trimestre móvel do ano anterior, e média anual
Nível da desocupação, na semana de referência, das pessoas de 14 anos ou mais
de idade - Total, coeficiente de variação, variações em relação aos três trimestres
móveis anteriores e ao mesmo trimestre móvel do ano anterior, e média anual
Taxa de desocupação, na semana de referência, das pessoas de 14 anos ou mais
de idade - Total, coeficiente de variação, variações em relação aos três trimestres
móveis anteriores e ao mesmo trimestre móvel do ano anterior, e média anual
Rendimento médio real e nominal de todos os trabalhos, efetivamente recebido no
mês de referência, pelas pessoas de 14 anos ou mais de idade, ocupadas na
semana de referência, com rendimento de trabalho - Total, coeficiente de variação,
variações em relação aos três trimestres móveis anteriores e ao mesmo trimestre
móvel do ano anterior, e média anual
Rendimento médio real do trabalho principal, efetivamente recebido no mês de
referência, pelas pessoas de 14 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de
referência, com rendimento de trabalho - Total, coeficiente de variação, variações
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6389

6390

6391

6392

6393

6438

6439

6440

6441

6785

6807

em relação aos três trimestres móveis anteriores e ao mesmo trimestre móvel do
ano anterior, e média anual
Rendimento médio real do trabalho principal, habitualmente recebido por mês,
pelas pessoas de 14 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência,
com rendimento de trabalho - Total, coeficiente de variação, variações em relação
aos três trimestres móveis anteriores e ao mesmo trimestre móvel do ano anterior,
e média anual - por posição na ocupação e categoria do emprego no trabalho
principal
Rendimento médio real e nominal de todos os trabalhos, habitualmente recebido
por mês, pelas pessoas de 14 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de
referência, com rendimento de trabalho - Total, coeficiente de variação, variações
em relação aos três trimestres móveis anteriores e ao mesmo trimestre móvel do
ano anterior, e média anual
Rendimento médio real do trabalho principal, habitualmente recebido por mês,
pelas pessoas de 14 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência,
com rendimento de trabalho - Total, coeficiente de variação, variações em relação
aos três trimestres móveis anteriores e ao mesmo trimestre móvel do ano anterior,
e média anual - por grupamentos de atividade no trabalho principal
Massa de rendimento real e nominal de todos os trabalhos, habitualmente recebido
por mês, pelas pessoas de 14 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de
referência, com rendimento de trabalho - Total, coeficiente de variação, variações
percentuais e absolutas em relação aos três trimestres móveis anteriores e ao
mesmo trimestre móvel do ano anterior, e média anual
Massa de rendimento real e nominal de todos os trabalhos, efetivamente recebido
no mês de referência, pelas pessoas de 14 anos ou mais de idade, ocupadas na
semana de referência, com rendimento de trabalho - Total, coeficiente de variação,
variações percentuais e absolutas em relação aos três trimestres móveis anteriores
e ao mesmo trimestre móvel do ano anterior, e média anual
Pessoas de 14 anos ou mais de idade - Total, coeficiente de variação, variações
percentuais e absolutas em relação aos três trimestres móveis anteriores e ao
mesmo trimestre móvel do ano anterior, e média anual - por tipo de medida de
subutilização da força de trabalho na semana de referência
Taxa combinada de desocupação e de subocupação por insuficiência de horas
trabalhadas - Total, coeficiente de variação, variações em relação aos três
trimestres móveis anteriores e ao mesmo trimestre móvel do ano anterior, e média
anual
Taxa combinada da desocupação e da força de trabalho potencial - Total,
coeficiente de variação, variações em relação aos três trimestres móveis anteriores
e ao mesmo trimestre móvel do ano anterior, e média anual
Taxa composta da subutilização da força de trabalho - Total, coeficiente de
variação, variações em relação aos três trimestres móveis anteriores e ao mesmo
trimestre móvel do ano anterior, e média anual
Taxa de subocupação por insuficiência de horas trabalhadas - Total, coeficiente de
variação, variações em relação aos três trimestres móveis anteriores e ao mesmo
trimestre móvel do ano anterior, e média anual
Percentual de pessoas desalentadas na população na força de trabalho ou
desalentada - Total, coeficiente de variação, variações em relação aos três
trimestres móveis anteriores e ao mesmo trimestre móvel do ano anterior, e média
anual

Indicadores trimestrais:
Código
1616
4092

Título
Pessoas de 14 anos ou mais de idade, desocupadas na semana de referência, por
tempo de procura de trabalho
Pessoas de 14 anos ou mais de idade, por condição em relação à força de trabalho
e condição de ocupação
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4093

5917

Pessoas de 14 anos ou mais de idade, total, na força de trabalho, ocupadas,
desocupadas, fora da força de trabalho, e respectivas taxas e níveis, por sexo
Pessoas de 14 anos ou mais de idade, total, na força de trabalho, ocupadas,
desocupadas, fora da força de trabalho, e respectivas taxas e níveis, por grupo de
idade
Pessoas de 14 anos ou mais de idade, total, na força de trabalho, ocupadas,
desocupadas, fora da força de trabalho, e respectivas taxas e níveis, por nível de
instrução
Pessoas de 14 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência, por
posição na ocupação no trabalho principal
Pessoas de 14 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência, por
posição na ocupação e categoria do emprego no trabalho principal
Taxas de desocupação e de subutilização da força de trabalho, na semana de
referência, das pessoas de 14 anos ou mais de idade
Pessoas de 14 anos ou mais de idade, por tipo de medida de subutilização da força
de trabalho na semana de referência
Pessoas de 14 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência, por
grupamento de atividades no trabalho principal
Pessoas de 14 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência, por
grupamentos ocupacionais no trabalho principal
Rendimento médio real, habitualmente recebido por mês e efetivamente recebido
no mês de referência, do trabalho principal e de todos os trabalhos, por sexo
Rendimento médio real, habitualmente recebido por mês e efetivamente recebido
no mês de referência, do trabalho principal e de todos os trabalhos, por grupos de
idade
Rendimento médio real, habitualmente recebido por mês e efetivamente recebido
no mês de referência, do trabalho principal e de todos os trabalhos, por níveis de
instrução
Rendimento médio real, habitualmente recebido por mês e efetivamente recebido
no mês de referência, do trabalho principal, por posição na ocupação no trabalho
principal
Rendimento médio real, habitualmente recebido por mês e efetivamente recebido
no mês de referência, do trabalho principal, por posição na ocupação e categoria
do emprego no trabalho principal
Rendimento médio real, habitualmente recebido por mês e efetivamente recebido
no mês de referência, do trabalho principal, por grupamentos de atividade no
trabalho principal
Rendimento médio real, habitualmente recebido por mês e efetivamente recebido
no mês de referência, do trabalho principal, por grupamentos ocupacionais no
trabalho principal
Massa de rendimento real de todos os trabalhos, habitualmente recebido por mês e
efetivamente recebido no mês de referência, pelas pessoas de 14 anos ou mais de
idade, ocupadas na semana de referência, com rendimento de trabalho
População, por sexo

5918

População, por grupos de idade

5919

População, por níveis de instrução

5947

Pessoas de 14 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência, por
contribuição para instituto de previdência em qualquer trabalho
Média de horas habitualmente trabalhadas por semana e efetivamente trabalhadas
na semana de referência, no trabalho principal e em todos os trabalhos, das
pessoas de 14 anos ou mais de idade, por sexo
Média de horas habitualmente trabalhadas por semana e efetivamente trabalhadas
na semana de referência, no trabalho principal e em todos os trabalhos, das
pessoas de 14 anos ou mais de idade, por grupos de idade
Média de horas habitualmente trabalhadas por semana e efetivamente trabalhadas
na semana de referência, no trabalho principal e em todos os trabalhos, das

4094

4095

4096
4097
4099
4100
5434
5435
5436
5437

5438

5439

5440

5442

5444

5606

6371

6372

6373
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pessoas de 14 anos ou mais de idade, por níveis de instrução
6374

6382

6383

6384

6385
6386
6396
6397
6398
6399
6402

6403
6405
6406

6421

6459

6460

6461

6462
6463

6464

Média de horas habitualmente trabalhadas por semana e efetivamente trabalhadas
na semana de referência, no trabalho principal, das pessoas de 14 anos ou mais
de idade, por posição na ocupação
Pessoas de 14 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência como
militares ou empregados do setor público no trabalho principal, por área do
emprego
Pessoas de 14 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência como
trabalhadores domésticos no trabalho principal, por número de domicílios em que
trabalhavam
Pessoas de 14 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência como
empregados (exclusive trabalhadores domésticos) no trabalho principal, por tipo de
contratação
Pessoas de 14 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência, por
tempo de permanência no trabalho principal
Pessoas de 14 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência, por
número de trabalhos
Taxas de desocupação e de subutilização da força de trabalho, na semana de
referência, das pessoas de 14 anos ou mais de idade, por sexo
Taxas de desocupação e de subutilização da força de trabalho, na semana de
referência, das pessoas de 14 anos ou mais de idade, por grupos de idade
Pessoas de 14 anos ou mais de idade, por tipo de medida de subutilização da força
de trabalho na semana de referência e sexo
Pessoas de 14 anos ou mais de idade, por tipo de medida de subutilização da força
de trabalho na semana de referência e grupos de idade
Pessoas de 14 anos ou mais de idade, total, na força de trabalho, ocupadas,
desocupadas, fora da força de trabalho, e respectivas taxas e níveis, por cor ou
raça
População, por cor ou raça
Rendimento médio real, habitualmente recebido por mês e efetivamente recebido
no mês de referência, do trabalho principal e de todos os trabalhos, por cor ou raça
Média de horas habitualmente trabalhadas por semana e efetivamente trabalhadas
na semana de referência, no trabalho principal e em todos os trabalhos, das
pessoas de 14 anos ou mais de idade, por cor ou raça
Massa de rendimento real do trabalho principal, habitualmente recebido por mês e
efetivamente recebido no mês de referência, pelas pessoas de 14 anos ou mais de
idade, ocupadas na semana de referência, com rendimento de trabalho, por
posição na ocupação no trabalho principal
Pessoas de 14 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência - Total,
coeficiente de variação, variações percentuais e absolutas em relação ao trimestre
anterior e ao mesmo trimestre do ano anterior, e média anual - por contribuição
para instituto de previdência em qualquer trabalho
Percentual de pessoas contribuintes de instituto de previdência em qualquer
trabalho, na população de 14 anos ou mais de idade, ocupada na semana de
referência - Total, coeficiente de variação, variações em relação ao trimestre
anterior e ao mesmo trimestre do ano anterior, e média anual
Taxa de participação na força de trabalho, na semana de referência, das pessoas
de 14 anos ou mais de idade - Total, coeficiente de variação, variações em relação
ao trimestre anterior e ao mesmo trimestre do ano anterior, e média anual
População - Total, coeficiente de variação, variações percentuais e absolutas em
relação ao trimestre anterior e ao mesmo trimestre do ano anterior, e média anual
Pessoas de 14 anos ou mais de idade - Total, coeficiente de variação, variações
percentuais e absolutas em relação ao trimestre anterior e ao mesmo trimestre do
ano anterior, e média anual, por condição em relação à força de trabalho e
condição de ocupação
Pessoas de 14 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência - Total,
coeficiente de variação, variações percentuais e absolutas em relação ao trimestre
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6465

6466

6467

6468

6469

6470

6471

6472

6473

6474

6475

6482

6483

anterior e ao mesmo trimestre do ano anterior, e média anual - por posição na
ocupação e categoria do emprego no trabalho principal
Pessoas de 14 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência - Total,
coeficiente de variação, variações percentuais e absolutas em relação ao trimestre
anterior e ao mesmo trimestre do ano anterior, e média anual - por grupamentos de
atividade no trabalho principal
Nível da ocupação, na semana de referência, das pessoas de 14 anos ou mais de
idade - Total, coeficiente de variação, variações em relação ao trimestre anterior e
ao mesmo trimestre do ano anterior, e média anual
Nível da desocupação, na semana de referência, das pessoas de 14 anos ou mais
de idade - Total, coeficiente de variação, variações em relação ao trimestre anterior
e ao mesmo trimestre do ano anterior, e média anual
Taxa de desocupação, na semana de referência, das pessoas de 14 anos ou mais
de idade - Total, coeficiente de variação, variações em relação ao trimestre anterior
e ao mesmo trimestre do ano anterior, e média anual
Rendimento médio, real e nominal, de todos os trabalhos, efetivamente recebido no
mês de referência, pelas pessoas de 14 anos ou mais de idade, ocupadas na
semana de referência, com rendimento de trabalho - Total, coeficiente de variação,
variações em relação ao trimestre anterior e ao mesmo trimestre do ano anterior, e
média anual
Rendimento médio real do trabalho principal, efetivamente recebido no mês de
referência, pelas pessoas de 14 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de
referência, com rendimento de trabalho - Total, coeficiente de variação, variações
em relação ao trimestre anterior e ao mesmo trimestre do ano anterior, e média
anual
Rendimento médio real do trabalho principal, habitualmente recebido por mês,
pelas pessoas de 14 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência,
com rendimento de trabalho - Total, coeficiente de variação, variações em relação
ao trimestre anterior e ao mesmo trimestre do ano anterior, e média anual - por
posição na ocupação e categoria do emprego no trabalho principal
Rendimento médio, real e nominal, de todos os trabalhos, habitualmente recebido
por mês, pelas pessoas de 14 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de
referência, com rendimento de trabalho - Total, coeficiente de variação, variações
em relação ao trimestre anterior e ao mesmo trimestre do ano anterior, e média
anual
Rendimento médio real do trabalho principal, habitualmente recebido por mês,
pelas pessoas de 14 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência,
com rendimento de trabalho - Total, coeficiente de variação, variações em relação
ao trimestre anterior e ao mesmo trimestre do ano anterior, e média anual - por
grupamentos de atividade no trabalho principal
Massa de rendimento, real e nominal, de todos os trabalhos, habitualmente
recebido por mês, pelas pessoas de 14 anos ou mais de idade, ocupadas na
semana de referência, com rendimento de trabalho - Total, coeficiente de variação,
variações percentuais e absolutas em relação ao trimestre anterior e ao mesmo
trimestre do ano anterior, e média anual
Massa de rendimento, real e nominal, de todos os trabalhos, efetivamente recebido
no mês de referência, pelas pessoas de 14 anos ou mais de idade, ocupadas na
semana de referência, com rendimento de trabalho - Total, coeficiente de variação,
variações percentuais e absolutas em relação ao trimestre anterior e ao mesmo
trimestre do ano anterior, e média anual
Pessoas de 14 anos ou mais de idade - Total, coeficiente de variação, variações
percentuais e absolutas em relação ao trimestre anterior e ao mesmo trimestre do
ano anterior, e média anual - por tipo de medida de subutilização da força de
trabalho na semana de referência
Taxa combinada de desocupação e de subocupação por insuficiência de horas
trabalhadas - Total, coeficiente de variação, variações em relação ao trimestre
anterior e ao mesmo trimestre do ano anterior, e média anual
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6484

6485

6808

6813

Taxa combinada da desocupação e da força de trabalho potencial - Total,
coeficiente de variação, variações em relação ao trimestre anterior e ao mesmo
trimestre do ano anterior, e média anual
Taxa composta da subutilização da força de trabalho - Total, coeficiente de
variação, variações em relação ao trimestre anterior e ao mesmo trimestre do ano
anterior, e média anual
Taxa de subocupação por insuficiência de horas trabalhadas - Total, coeficiente de
variação, variações em relação ao trimestre anterior e ao mesmo trimestre do ano
anterior, e média anual
Percentual de pessoas desalentadas na população na força de trabalho ou
desalentada - Total, coeficiente de variação, variações em relação ao trimestre
anterior e ao mesmo trimestre do ano anterior, e média anual

19 de novembro de 2021
Diretoria de Pesquisas
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