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Visualizar Pesquisa Eleitoral - MG-03581/2020

ITATIAIUÇU - MG

Número de identificação: MG-
03581/2020 Eleição: Eleições Municipais

2020
Data de registro: 26/10/2020 Data de divulgação: 01/11/2020
Data de início da pesquisa: 27/10/2020 Data de término da pesquisa: 30/10/2020
Cargo(s): Prefeito Entrevistados: 253

Valor: R$ 2.700,00 Estatístico responsável: Elmo Henrique de
Moraes

Registro do estatístico no
CONRE: 7683 Data limite para editar detalhes de

bairro/município: 02/11/2020

Contratante é a própria
empresa? Sim

Contratante(s): MULTIDADOS PESQUISA LTDA - ME
Pagante(s) do trabalho: MULTIDADOS PESQUISA LTDA - ME

Metodologia de pesquisa:
MUNICÍPIO DE ITATIAIUÇU- MINAS GERAIS. Pesquisa quantitativa, que consiste na realização de
entrevistas pessoais, com a aplicação de questionários estruturados e padronizados junto a uma amostra
representativa do eleitorado do município de ITATIAIUÇU- MINAS GERAIS. O conjunto do eleitorado
com 16 anos ou mais foi tomado como universo da pesquisa.

Plano amostral e ponderação quanto a sexo, idade, grau de instrução e nível econômico do entrevistado;
intervalo de confiança e margem de erro:
Plano Amostral: MUNICÍPIO DE ITATIAIUÇU, ESTADO DE MINAS GERAIS. A. PÚBLICO
PESQUISADO: Eleitores da cidade de ITATIAIUÇU, ESTADO DE MINAS GERAIS, onde a localidade
foi dividida em regiões geográficas baseadas através do índice populacional do IBGE através do Censo
2010, PNAD do IBGE, cadastro eleitoral do TSE ¿ TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL de setembro de
2020, totalizando 10.061 eleitores. B. TIPO DE AMOSTRA: A amostra é estratificada por cotas e
representativa para o conjunto dos eleitores do município de ITATIAIUÇU, ESTADO DE MINAS
GERAIS. A amostra foi selecionada através de setores censitários ou bairros dentro do município. A seleção
dos respondentes é feita dentro dos setores censitários, regiões ou bairros do município através de quotas
proporcionais de sexo, idade, escolaridade e renda familiar de acordo com o perfil da população em estudo
no município. No município de ITATIAIUÇU, ESTADO DE MINAS GERAIS ficou a seguinte distribuição
a ser realizada: A distribuição de SEXO foi dividida entre entrevistados do Sexo Masculino com 50,4% das
entrevistas, já os entrevistados do Sexo Feminino representam 49,6% das entrevistas. Está prevista eventual
ponderação para correção da variável de SEXO, com base nos percentuais anteriormente mencionados, caso
ocorram diferenças superiores a 3 pontos percentuais entre o previsto na amostra e a coleta de dados
realizada. A distribuição da IDADE foi dividida entre entrevistados de 16 a 24 anos com 13,2%das
entrevistas, os entrevistados de 25 a 34 anos representam 20,1% das entrevistas, os entrevistados de 35 a 44
anos representam 20,1%das entrevistas, os entrevistados de 45 a 59 anos representam 25,3%das entrevistas,
os entrevistados com mais de 60 anos representam 21,3%das entrevistas. Está prevista eventual ponderação
para correção da variável de IDADE, com base nos percentuais anteriormente mencionados, caso ocorram
diferenças superiores a 3 pontos percentuais entre o previsto na amostra e a coleta de dados realizada. A
distribuição da ESCOLARIDADE foi dividida em entrevistados analfabetos, que lêem e escrevem com
15,3%das entrevistas, já os entrevistados de ensino fundamental representam 41,8% das entrevistas, já os
entrevistados de ensino médio representam 37,0%das entrevistas, já os entrevistados de ensino superior
representam 5,9%das entrevistas. Está prevista eventual ponderação para correção da variáve lde
ESCOLARIDADE, com base nos percentuais anteriormente mencionados, caso ocorram diferenças
superiores a 5 pontos percentuais entre o previsto na amostra e a coleta de dados realizada. Já no nível
econômico do(a) entrevistado(a), a empresa utilizou a distribuição da RENDA INDIVIDUAL que foi
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dividida da seguinte maneira: Entrevistados que possuem renda de até 1Salário Mínimo com 41,6%das
entrevistas, entrevistados que possuem renda de 1 a 2 Salários Mínimos, representam 33,1% das entrevistas,
já os entrevistados que possuem renda de 2 a 5 Salários Mínimos, representam 21,9%das entrevistas
finalizando os entrevistados com mais de 5 Salários Mínimos, representam 3,4% das entrevistas. Está
prevista eventual ponderação para correção da variável de RENDA INDIVIDUAL, com base nos
percentuais anteriormente mencionados, caso ocorram diferenças superiores a 5 pontos percentuais entre o
previsto na amostra e a coleta de dados realizada. C.TAMANHO DA AMOSTRA:253 entrevistas.
D.PONDERAÇÃO: Os fatores de ponderação a serem aplicados nas variáveis de sexo, idade, escolaridade e
renda individual possuem o valor igual a 1(um). E. INTERVALO DE CONFIANÇA/MARGEM DE ERRO:
O intervalo de confiança estimado é de 93% e a margem de erro máxima estimada é de 3,5%pontos
percentuais para mais ou para menos sobre os resultados.

Sistema interno de controle e verificação, conferência e fiscalização da coleta de dados e do trabalho de
campo:
As regiões da cidade de ITATIAIUÇU, ESTADO DE MINAS GERAIS são verificadas em relação a
consistência dos dados, analisando individualmente cada entrevista realizada. Todo trabalho é feito em
tabletes ou questionários automáticos e o programa utiliza número fixos para todas as perguntas
apresentadas. O sistema também utiliza quatro códigos extras: Resposta 96: Significa quando o entrevistado
não conhece o assunto apresentado ou não conhece o candidato; Resposta 97: Significa eleitores que
responderam ¿nenhum, ninguém, voto nulo ou branco¿; Resposta 98: Significa eleitores indecisos ou que
não responderam a pergunta apresenta ao entrevistado(a); Resposta 99: Significa eleitores que responderam
outras respostas ou outras opções na pergunta apresentada ao entrevistado. Os códigos extras podem ser
aplicados a qualquer pergunta, exceto nas perguntas básicas como: Número do questionário, região,
município, sexo, idade, escolaridade e renda individual. O próprio questionário padrão já apresenta os
códigos que podem ser aplicados a cada pergunta. O programa do questionário não permite duas respostas
numa mesma pergunta. Checagem: Logo após a realização da coleta de dados, é feito o trabalho de
checagem das entrevistas junto aos respondentes. O objetivo é, sobretudo, garantir que as entrevistas foram
realmente realizadas e verificadas. Há perguntas do questionário que são reproduzidas para certificarmos de
sua correta aplicação e há outras questões que se referem exclusivamente ao desempenho do
entrevistador(a). Para a realização da pesquisa será utilizada uma equipe de entrevistadores devidamente
treinada para este trabalho. Após os trabalhos de campo, os questionários são submetidos a uma fiscalização
que consiste na checagem de 20% dos questionários aplicados individualmente pelos entrevistadores, para
verificação das respostas e da adequação dos entrevistados aos parâmetros amostrais.

Dados relativos aos municípios e bairros abrangidos pela pesquisa. Na ausência de delimitação do bairro,
será identificada a área em que foi realizada a pesquisa(conforme §7º. do art. 2º. da Resolução-TSE nº.
23.600/2019, Até o sétimo dia seguinte ao registro da pesquisa, será ele complementado com os dados
relativos aos bairros abrangidos; na ausência de delimitação do bairro, será identificada a área em que foi
realizada):
A área de abrangência da coleta é a cidade de ITATIAIUÇU, ESTADO DE MINAS GERAIS. A relação das
regiões selecionadas para aplicação da amostra será apresentada até o dia seguinte da liberação para
divulgação dos resultados da pesquisa eleitoral, conforme expresso no art. 7º da resolução 23.600 do TSE de
12 de dezembro de 2019.


