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Regras de Atualização dos Valores Repassados para os Estados 



Definição dos Coeficientes de Participação no FPE 

Sendo: 
CP = Coeficiente Individual de Participação 
RDPC = Rendimento Domiciliar Per Capita da PNADC 
POPBR = População do Brasil 
POPUF = População da UF 

 onde 
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Um Domicílio é visitado 5 vezes com intervalo de 2 meses 
entre uma visita e outra, ou seja, uma única vez no 
trimestre, sendo 5 trimestres. 

Rotação da Amostra da PNAD Contínua 
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Os temas da pesquisa podem ser investigados: 

 em um único trimestre (211.344 domicílios); ou 

 ao longo de um ano civil, acumulando 20% da amostra de cada 
trimestre (aproximadamente 169.075 domicílios no ano),  

 Atualmente, os rendimentos são captados em todas as 5 entrevistas 
da PNAD Contínua.  

 A partir de 2015, apenas os rendimentos do trabalho serão levantados 
em todas as entrevistas, permitindo a investigação por trimestre e por 
acumulação no ano.  

 Os demais rendimentos serão levantados na 1ª e 5ª entrevistas, 
possibilitando a acumulação dos rendimentos domiciliares ao longo 
do ano. 

Alocação dos temas 
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Trabalho Principal, Trabalho Secundário, Outros Trabalhos: 

 Rendimento habitual em dinheiro; 

 Rendimento habitual em produtos e mercadorias; 

 Rendimento efetivo em dinheiro; 

 Rendimento efetivo em produtos e mercadorias; 

Rendimentos Provenientes de Trabalho 
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Quesitos 1:  Aposentadoria do INSS, de estados, municípios e do governo federal  

Quesitos 2:  Outro tipo de aposentadoria (complementação e suplementação de entidades 

seguradoras e fundos de pensão)  

Quesitos 3:  Pensão do INSS, de estados, municípios e do governo federal  

Quesitos 4:  Outro tipo de pensão (complementação e suplementação de entidades seguradoras e 

fundos de pensão)  

Quesitos 5:  Pensão alimentícia  

Quesitos 6:  Aluguel ou arrendamento  

Quesitos 7:  Doação em dinheiro  

Quesitos 8: Seguro-desemprego e assistência financeira concedida aos:  

 trabalhadores formais demitidos sem justa-causa  

 pescadores artesanais durante o período de proibição da pesca (defeso)  

 trabalhadores resgatados de regime de trabalho escravo ou em condições de 

trabalho escravocrata 

Rendimentos Provenientes de Outras Fontes 
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Quesitos 9: Benefício Assistencial de Prestação continuada – BPC/LOAS 
 Programa de transferência de renda que garante um salário mínimo pago 
 mensalmente a:  

 pessoas de 65 anos ou mais que comprovem pertencer a famílias com renda inferior a 
¼ do salário mínimo por pessoa, ainda que não tenham realizado contribuições ao 
INSS  

 pessoas portadoras de deficiência impossibilitadas de prover a sua manutenção;  

 

Quesitos 10: Bolsa-família ou PETI;  
 
Quesitos 11: Outro programa social público ou privado;  
 
Quesitos 12: Rendimentos de caderneta de poupança, juros de aplicação 
         financeira ou dividendos; 
 
Quesitos 13: Outros rendimentos  

 direitos autorais,  
 exploração de patentes,  
 auxílio doença, bolsa-estudo,  
 rendimento de sócio cotista etc.  

Rendimentos Provenientes de Outras Fontes 



Distribuição e Estimativas do Rendimento Domiciliar Per Capita 

 Curvas de distribuição do acumulado por entrevista e por trimestre de 2013 

 Estimativas de Rendimento Médio e Mediano e seus coeficientes de variação 

para Brasil e UFs 

 Composição da Massa de Rendimento acumulado de 2013 para Brasil e UFs. 

 Domicílios com Rendimento Zero 

 Média e CV da média do RDPC ao nível de domicílio e pessoas da 1ª e da 5ª 

entrevistas por diferentes definições 

Rendimentos da PNAD Contínua 
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Para atender ao FPE, definiu-se pelo: 

 Rendimento anual ou  trimestral.  

 Rendimento anual (acumulado por entrevista ou média de 4 trimestres). 

 Rendimento anual da 1ª entrevista ou da 5ª entrevista. 

 Rendimento efetivo ou habitual. 

 Rendimento médio ou mediano. 

 Rendimento médio ao nível de pessoa ou domicílio. 

 Rendimento médio incluindo todas as pessoas de um mesmo domicílio 

ou excluindo uma parte delas. 

 Razão entre o total dos rendimentos efetivos e o total de pessoas, 
sem excluir ninguém, pelo acumulado da 1ª entrevista da PNAD 
Contínua.  
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Obrigado! 
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