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COLETA POR
TELEFONE

IBGE suspende temporariamente a
coleta presencial de suas pesquisas

       COMO SERÃO COLETADAS A PARTIR 
       DE AGORA?

A partir de agora, os agentes de pesquisa do 
IBGE farão a coleta por telefone e pela 
internet, seguindo as orientações do 
Ministério da Saúde relacionadas ao quadro 
de emergência de saúde pública causado pelo 
novo coronavírus.

3       QUEM DEVERÁ RESPONDER 
       ÀS PESQUISAS?

O IBGE entrará em contato via telefone e pela 
internet com as empresas e/ou seus 
contadores para a coleta das pesquisas INPC, 
PIM-PF, PMC, PMS, IPP e SINAPI. Já para 
PNADC o contato telefônico será diretamente 
realizado com os moradores que tiverem suas 
casas selecionadas na amostra da pesquisa.

5       POR QUE É IMPORTANTE
       RESPONDER AO IBGE?

Porque com a sua resposta às pesquisas do 
IBGE é possível ter um retrato do país, da 
população e de seu modo de vida. 
Os resultados das pesquisas do IBGE são 
essenciais para a de�nição de políticas 
públicas, para o planejamento de 
investimentos, para melhoria das condições 
de vida. Um país que conhece a sua 
realidade, pode planejar melhor o seu futuro.

6       SOU OBRIGADO A RESPONDER?

De acordo com a Lei nº 5.534 de 14 de 
novembro de 1968 e com o Decreto nº 73.177, 
de 20 de novembro de 1973, toda pessoa 
natural ou jurídica, de direito público ou 
privado, é obrigada a prestar as informações 
solicitadas pelo IBGE.

4       COMO SABER SE A PESSOA QUE
       LIGA É REALMENTE DO IBGE?

Você pode con�rmar a identidade do 
entrevistador através do link   
respondendo.ibge.gov.br , pelo e-mail  
ibge@ibge.gov.br  e pelo telefone  
0800 721 8181 .

2       QUAIS PESQUISAS ESTÃO EM FASE 
       DE COLETA?
As pesquisas em fase de coleta são:
PNADC  - Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios

INPC  - Índices de Preços ao Consumidor
PIM-PF  - Pesquisa Industrial Mensal-Produção Física

PMC  - Pesquisa Mensal de Comércio
PMS  - Pesquisa Mensal de Serviços
IPP  - Índice de preços ao produtor

SINAPI  - Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e
  Índices da Construção Civil


