
Participação informada: os efeitos de um tratamento de 

informação na não-resposta em inquéritos de painel

Ricardo Santos

Sam Jones



Atrição (não-resposta):
um problema na recolha de dados primários

• Não-resposta é uma das maiores preocupações para quem realiza recolha de dados primários (Fowler et al. 
2016; Marek et al. 2017; Pew Research 2017, 2019).

• A não-resposta reduz a confiança nas estimativas dos inquéritos (Peytchev, 2013).

• A atrição, que corresponde a uma sequência de não-respostas num inquérito de painel, é, potencialmente, 
fonte de enviesamentos significativos (Williams and Brick, 2018)

• Groves and Peytcheva (2008) assinalam que uma alta taxa de resposta reduz estes riscos, embora não seja 
condição suficiente.

• Stoop et al. (2010) propõem uma taxa mínima de resposta de 70% para o European Social Survey, embora 
reconheçam que esta taxa não é alcançada em alguns países.



Tendência no Norte Global é preocupante, enquanto
pouco se sabe sobre o que acontece no Sul Global

• Desde 1981 até agora as taxas de resposta têm vindo a cair nos países do hemísfério norte (Steeh, 1981; Smith, 
1995; Battaglia et al. 2007; Burkell 2003; Curtin et al. 2005; Fowler et al. 2016; Pew Research 2019; Williams 
and Brick 2018).

• Na única revisão de inquéritos realizados no hemisfério sul, Gibson et al. (2017) resumem 10 inquéritos 
telefónicos:

– Em Africa (Liberia, Mali, Sudão do Sul e Tanzânia), na América Latina (Brasil, Honduras e Peru), no Médio 
Oriente (Lebanon), Sub-Continente Indiano (Bangladesh).

– Em 7 desses inquéritos deram incentivos em crédito telefónico (entre US$1 e US$5)

– As taxas de resposta ficaram entre 99 e 35 por cento, mas só em metade dos inquéritos ficou acima dos 
70 por cento recomendados por Stoop et al. (2010).



Respostas à atrição

• Não-resposta correlaciona-se com vários tipos de factores: características dos participantes; dos 
entrevistadores; tipologia das perguntas; medidas preventivas.

• Dilman (2000) propõe uma estratégia com 3 frentes: (1) estabelecer uma relação de confiança; (2) aumentar as 
recompensas esperadas pela participação; (3) reduzir os custos sociais da participação.

• Schoeni et al (2013) revê uma lista completa de instrumentos: incentivos monetários e não monetários; 
comunicação com os participantes entre rondas; actuar ao nível do desenho do inquérito; actuar durante o 
trabalho de campo; actuar ao nível dos entrevistadores.



Inquérito à Transição Escola-Emprego dos Estudantes Universitários:
Inquérito de Base

Fonte: Jones et al. (2018) 

Presencial em 6 campus 
universitários:

• Em Maputo: UEM; UP; 
Apolitécnica; USTM.

• Na Beira: UCM; 
UNIZAMBEZE. 

Abril a
Novembro de 2017



Inquérito à Transição Escola-Emprego dos Estudantes Universitários: 
Inquérito de Seguimento

Fonte: Jones, Santos & Xirinda (2019) 

• Por telefone.

• Dos 2.174 participantes no 
inquérito de base, 2.100 
aceitaram ser contactados no 
seguimento.

Março de 2018
a Setembro de 2019

Acima dos 70%



Respostas à atrição: no nosso inquérito

• Os participantes foram devidamente informados dos objectivos e procedimentos do inquérito, tendo havido 
tempo para perguntas e respostas antes dos participantes assinarem os formulários de consentimento; 

• Foi dado um incentivo à participação correspondente a um crédito de 50 MT após completar-se a entrevista, em 
cada ronda; 

• Foram pedidos quatro números de contacto incluindo um familiar e um/a amigo/a para o caso de terem trocado 
de número; 

• No início de cada ronda enviámos SMS aos participantes a avisar que seriam contactados

• Fizeram-se até 10 contactos por pessoa, usando os números principal e secundário

• … e, realizámos uma experiência de informação.



Questão de pesquisa

• No nosso estudo sobre transição escola-emprego implementámos uma experiência de informação.

• O objectivo principal era estudar os efeitos dessa informação nas expectativas dos graduados e no tempo de 
entrada no mercado de trabalho.

• Como vimos atrás, comunicação entre rondas é um instrumento possível para redução da atrição

• A nossa pergunta de pesquisa foi: será que a informação que oferecemos funcionou, também, como um 
instrumento eficaz de redução da não resposta?



Desenho da experiência

Conduzimos um ensaio controlado aleatorizado (randomized control trial – RCT) com grupo de controlo e três 
tratamentos:

• Mensagem genérica: ex. “Resultados a 1 de Dezembro: entre todos os graduados, 59% estão a trabalhar e o seu
salário médio é igual a 14.000 Mts / mês.”

• Mensagem específica sobre a universidade da pessoa inquirida: ex. “Resultados a 1 de Dezembro: entre todos os
graduados da sua universidade, 52% estão a trabalhar e o seu salário médio é igual a 24.000 Mts / mês.”

• Mensagem específica sobre a área de estudo da pessoa inquirida: ex. “Resultados a 1 de Dezembro: entre todos
os graduados da sua universidade, 50% estão a trabalhar e o seu salário médio é igual a 13.500 Mts / mês.”

Os valores enviados basearam-se na informação obtida na ronda imediatamente anterior.

As mensagens foram enviadas por SMS no início de cada ronda telefónica, excepto a primeira, antes de os 
inquiridos serem contactados para responder.



Estatísticas descritivas
Amostras estatisticamente idênticas nos quatro 

braços do ensaio.



Metodologia – Análise de duração

• Dado o tipo de objecto do nosso estudo, a duração 
de tempo que as pessoas inquiridas se mantém no 
painel, estamos perante um:

– Estudo de Duração, também conhecido 
como Estudo de Sobrevivência

• A fórmula da função empírica é a seguinte:

Hazard: 
Probabilidade de 
sair da amostra, 
em cada ronda t

Componente 
autónoma

Desvio 
paralelo 
devido a 
factores fixos 
no tempo (X).

Desvio devido 
a factores 
variáveis no 
tempo (Z).
g(t) = t



Primeiros resultados indicam que informação incentiva a participação

Inquéritos mais frequentes penalizam participação mas 
não explicam tudo



Resultados de regressão de Cox

Controlando com todas as variáveis pessoais e de processo
(relação causal):
• Probabilidade de abandonar o painel reduz entre 11% e 

33% para aqueles que receberam informação.
• Não existe uma diferença significativa na resposta aos

diferentes tipos de informação.

Outros resultados interessantes (correlação):
• Mulheres com 10% maior probabilidade de abandonar o 

painel.
• Graduados da UniZambeze com 18% menor probabilidade

de abandonar o painel.
• Participantes que deram mais contactos com menor

probabilidade de abandonar o painel.



Resultados de tratamentos de informação são relativamente robustos



Conclusões

• Reduzir a não-resposta é importante para assegurar que inquéritos corram de forma eficiente e com elevada
qualidade. 

• A não-resposta é um problema sério dos inquéritos no hemisfério norte. No entanto, não se sabe muito sobre
taxas de resposta em países do hemisfério sul.

• Conduzimos um inquérito de painel à transição escola-emprego de estudantes universitários com um 
tratamento de informação.

• Esse tratamento permitiu testar se fornecer informação relevante aos participantes entre rondas diminui o 
risco de não-resposta.

• Os resultados do ensaio controlado aleatorizado indicam que a probabilidade de abandonar o painel reduz em 
entre 11% e 30% para aqueles que receberam informação.



Recordando boas práticas

• Informar devidamente os participantes dos objectivos e procedimentos do inquérito;

• Dar tempo para perguntas e respostas antes dos participantes assinarem os formulários de consentimento; 

• Oferecer um incentivo à participação; 

• Pedir vários números de contacto, incluindo de familiares e amigos (para ajudar a retomar contactos); 

• No início de cada ronda enviar aviso de que serão contactados

• Fazer múltiplos contactos por pessoa, usando os números principal e secundário

• Enviar informação relevante aos participantes entre rondas



Obrigado

santos@wider.unu.edu

mailto:santos@wider.unu.edu

