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Prezados,

A partir do dia 1º de agosto de 2022, iniciará a coleta de da-

dos do Censo Demográfico 2022. Os agentes de pesquisa, 

denominados recenseadores, visitarão todos os domicílios 

do país para que os moradores forneçam as respostas para 

as perguntas do questionário da pesquisa.
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Para que se obtenha o êxito pretendido, também é 

necessário promover ações de mobilização e divulgação 

para informar à sociedade sobre a realização do Censo e 

a importância de atender o recenseador e responder cor-

retamente às perguntas do questionário. Tradicionalmente 

contamos com o apoio de parceiros, dada a elevada im-

portância da operação para toda a sociedade brasileira.

Assim, diversas iniciativas são desenvolvidas para pro-

dução e distribuição de material informativo e de divul-

gação para que a população seja incentivada a atender o 

recenseador e responder com exatidão às perguntas do 

questionário. 
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Algumas das formas de apoio que o Censo recebe é a di-

vulgação de mensagens nos canais parceiros. A seguir al-

gumas peças de divulgação do Censo 2022 bem como as 

indicações de aplicação.

As peças estão disponíveis para download no site do Cen-

so 2022, na aba Divulgação.

 

https://censo2022.ibge.gov.br/pecas-de-divulgacao/pecas-de-divulgacao.html
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Banner para ser hospedado em 
sites de internet

Formato 300x250 pixels



6

Banner para ser hospedado em 
sites de internet

Formato 900x150 pixels

Divulgacão informações do CENSO 2022  
e checagem do recenseador na localidade
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Cards para redes sociais 

Formato 1080x1080 pixels
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Cards para redes sociais 

Formato 1080x1080 pixels
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Cards para redes sociais 

Formato 1200x628 pixels
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Imagens para compartilhar via WhatsApp

Formato 
1080x1920 pixels

Divulgacão informações do CENSO 2022
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As peças aqui apresentadas são sugestões de parceria para 

divulgação do CENSO em sites e redes sociais.

Os tamanhos das imagens podem ser adapatados às  plata-

formas digitais de divulgação. 

Estes formatos podem ser solicitados diretamente com o 

envio das especificações por mensagem eletrônica para os 

nossos seguintes contatos:
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 Clique e saiba mais em nosso portal.

https://www.ibge.gov.br/
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