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Estatísticas de uso do tempo (UNSD)

• As estatísticas de uso do tempo são resumos 
quantitativos de como os indivíduos "gastam" ou 
alocam seu tempo durante um período específico -
tipicamente durante as 24 horas do dia ou durante 
os 7 dias da semana. 

• Oferecem uma ferramenta única para explorar uma 
ampla gama de preocupações políticas, incluindo a 
avaliação da qualidade de vida ou bem-estar geral, 
analisando a divisão do trabalho entre mulheres e 
homens, melhorando as estimativas de todas as 
formas de trabalho (remuneradas e não 
remuneradas) e estimando a produção doméstica e 
sua contribuição para o PIB.



Estatísticas de uso do tempo e ODS

ODS 5.4 Recognize and value unpaid care and 
domestic work through the provision of public 
services, infrastructure and social protection policies 
and the promotion of shared responsibility within the 
household and the family as nationally appropriate

• 5.4.1 Proportion of time spent on unpaid domestic 
and care work, by sex, age and location



Experiência do IBGE associada à coleta de 
informações sobre Uso do Tempo

• Módulo Pesquisa Piloto 2009, no teste da PNAD 
Contínua

• Perguntas na PNAD 1992 a 2015

• Perguntas na PNAD Contínua 2012 a atual (foco em 
trabalho -19ª CIET)



Módulo Pesquisa Piloto 2009 (teste da PNAD-C)

• Representatividade: 20% da amostra da PNAD Contínua em 5 
UFs: 10.092 domicílios = 61 milhões de pessoas

• Classificação internacional de referência: ICATUS 2005 com 
adaptações ao contexto brasileiro

• Instrumento: Diário de 24 horas com intervalo de tempo de 15 
minutos, em papel, deixado na casa do informante com 
supervisão do entrevistador no retorno
• Entrevistador passava o diário em papel para PDA (aparelho 

digital) na presença do informante.
• Diário individual para uma pessoa do domicílio selecionada 

aleatoriamente.
• Preenchimento de 1 dia ao longo de uma semana escolhido 

previamente (dia de semana ou final de semana).



Módulo Pesquisa Piloto 2009 (teste da PNAD-C)



Módulo Pesquisa Piloto 2009 (teste da PNAD-C)
Inserção das atividades no PDA

Total atividades registradas nos 5.360 diários: 102.835
• 60,7% das atividades codificadas em campo por meio deste método
• 39,3% das atividades foram codificadas por meio do SISCOD –
Sistema de Codificação das Pesquisas Domiciliares



Módulo Pesquisa Piloto 2009 (teste da PNAD-C)

Dificuldades percebidas na pesquisa piloto:
• Respostas com pouca cobertura na codificação. Heterogeneidade 

do país dificulta o enquadramento de atividades iguais com 
diferentes denominações. Descritores insuficientes.

• Desigualdades sociais e regionais inviabilizam a realização de 
uma pesquisa exclusivamente via aplicativo ou internet.

• Problemas de codificação: no momento de passar a informação 
para o PDA e com o próprio SISCOD.

• Metodologia no uso do diário referente a forma e tempo de 
preenchimento.

• Metodologia da pesquisa de Uso do Tempo (diário/retorno) não 
foi compatível com dinâmica e tempo de coleta da PNAD 
Contínua.

• Influências sazonais não foram neutralizadas (fins de semana, 
feriados, férias, etc.).



PNAD 1992 a 2015
Questionário PNAD 2014

Manual: Este quesito destina-se a captar a pessoa que, na semana de referência, 
costumava cuidar, integralmente ou parcialmente, dos afazeres domésticos, 

independentemente de ser ocupada, ou não. Entende-se por afazeres domésticos, a 
realização, no domicílio de residência, de tarefas não econômicas (ou seja, que não 

atendem as condições estabelecidas no conceito de trabalho) de: a) arrumar ou limpar 
toda ou parte da moradia; b) cozinhar ou preparar alimentos, lavar roupa ou louça, 

passar roupa, utilizando, ou não, aparelhos eletrodomésticos para executar estas tarefas 
para si próprio ou para outro(s) morador(es); c) orientar ou dirigir trabalhadores 

domésticos na execução das tarefas domésticas; ou d) cuidar de filhos ou menores 
moradores. e) cuidar de idosos. Os afazeres domésticos compreendem, ainda, o 

exercício de tarefas não econômicas de arrumar ou limpar o quintal ou terreno que 
circunda a residência e tenham caráter exclusivamente doméstico. 



PNAD Contínua
19ª CIET: Fronteira de Produção
Quadro conceitual para estatísticas de trabalho 

Cada forma de trabalho constitui um bloco e, quando tomados em 
conjunto, estes blocos podem ser agregados para chegar ao conceito 
geral de trabalho, de acordo com a fronteira geral de produção. 



PNAD Contínua 2012 - 2015



PNAD Contínua 2012 - 2015



PNAD Contínua 2012 - 2015



PNAD Contínua 2012 - 2015

Principais dificuldades encontradas na captação dos cuidados: 
• Conceito: dificuldades na captação do cuidado passivo; 
• Dificuldade de separar o número de horas dedicadas ao 

cuidado de cada grupo etário; 
• Sobreposição das horas dedicadas a cuidado de pessoas e 

afazeres domésticos 



PNAD Contínua 2016-

Principais mudanças: 
• Melhoria na cobertura 

das atividades; 
• Junção do número de 

horas dedicadas aos 
cuidados e afazeres 
em função das 
dificuldades 
apontadas e dinâmica 
da PNADC

• Da primeira para 
quinta entrevista 



PNAD Contínua 2016-



PNAD Contínua 2016-



PNAD Contínua 2016-



PNAD Contínua 2016-

Jornada 
conjunta 

de 
afazeres e 
cuidados



PNAD Contínua

Problemas da pesquisa em Módulo:

• Não captura atividades simultâneas
• Não é adequada a uma pesquisa que tenha como objetivo 

capturar de forma aprofundada atividades de lazer, 
esportivas ou culturais.

• Não é adequada a uma pesquisa que tenha como objetivo 
capturar a intensidade do uso de mídias.

• Não é adequada a uma pesquisa cujo objetivo seja criar uma 
conta satélite de trabalho não remunerado 

• Formato de questionário só permite analisar os diferencias 
em relação aos tempos médios, não permite analisar como o 
tempo é gasto ao longo do dia.



Plano de Trabalho no âmbito do IBGE
sobre estatísticas de Uso do Tempo e indicadores 
de Gênero
• Representações Brasil/IBGE na área:

• IAEG-UT (revisão ICATUS) e IAEG-GS (UNSD)
• Grupo de Trabalho de Estatísticas de Gênero da CEA/CEPAL

• Grupo de Especialistas em Pesquisas de Uso do Tempo, como 
parte do plano de trabalho do GT da CEA.

• Será publicado, em 2017, na série Estudos e Pesquisas, um capítulo 
sobre Pesquisas de Uso do Tempo (Panorama Nacional e 
Internacional de Indicadores Sociais).

• IBGE firmou compromisso de realizar a Pesquisa Independente de 
Uso do Tempo e criar a Conta Satélite de Trabalho Não Remunerado 
em datas a definir.

• Desafios: PNS/PNDS 2018; Vitimização 2019 e Censo 
Demográfico 2020

• Reativar o CGUT ou recriá-lo como GT para suporte ao 
planejamento da pesquisa de UT
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