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Visualizar Pesquisa Eleitoral - MG-00134/2020

PATOS DE MINAS - MG

Número de
identificação: MG-00134/2020 Data de

registro: 09/10/2020

Cargo(s): Prefeito Data de
divulgação: 15/10/2020

Empresa contratada/
Nome Fantasia:

CNPJ: 00654576000172 - INSTITUTO
VERITA LTDA - EPP / VERITA Eleição:

Eleições
Municipais
2020

Entrevistados: 404 Data de início
da pesquisa: 12/10/2020

Data de término da
pesquisa: 15/10/2020 Estatístico

responsável:

Guilherme
Alvarenga
Laia

Registro do
estatístico no
CONRE:

10699 Valor: R$ 11.716,00

Contratante é a
própria empresa? Sim (Nota fiscal não exigida)

Contratante(s):  CNPJ: 00654576000172 - INSTITUTO VERITA LTDA - EPP
Pagante(s) do trabalho:  CNPJ: 00654576000172 - INSTITUTO VERITA LTDA - EPP

Metodologia de pesquisa:
Pesquisa quantitativa, que consiste na realização de entrevistas pessoais e presenciais, com a aplicação de
questionário estruturado junto a uma amostra representativa do eleitorado em estudo. Em caso de
impedimento da aplicação das entrevistas de forma presencial, por parte de órgãos estaduais e municipais de
saúde ou de segurança, em função da pandemia de Covid-19, a realização será por telefone seguindo todos
os métodos e critérios da pesquisa domiciliar.

Plano amostral e ponderação quanto a sexo, idade, grau de instrução e nível econômico do entrevistado;
intervalo de confiança e margem de erro:
Representativo do eleitorado da área em estudo, elaborada, em vários estágios, da seguinte forma: 1.
Divisão do município em estratos, onde serão realizadas entrevistas em quantidade proporcional ao número
de habitantes contidos em cada um destes, o que é conhecido como método PPT (Probabilidade
Proporcional ao Tamanho). 2. após esta divisão, dentro de cada região escolhida, os respondentes são
selecionados através de quotas amostrais proporcionais em função de variáveis significativas, a saber:
SEXO / FAIXA ETÁRIA - FEMININO E MASCULINO 16 A 24 ANOS 6,68% E 6,17%, 25 A 34 ANOS
9,86% E 9,64%, 35 A 44 ANOS 9,98% E 8,86%, 45 A 59 ANOS 14,14% E 12,54%, 60 ANOS OU MAIS
12,08% E 10,04%. GRAU DE INSTRUÇÃO - FEMININO Analfabeto até Ensino Fundamental 29,8%,
Ensino médio incompleto e completo 40,3%, Ensino superior 29,8% MASCULINO Analfabeto até Ensino
Fundamental 33,3%, Ensino Médio incompleto e completo 40,9%, Ensino superior 25,8%. NÍVEL
ECONÔMICO - FEMININO Não PEA 36% PEA 64% MASCULINO Não PEA 20% PEA 80% Está
prevista eventual ponderação para correção das variáveis sexo e idade, com base nos percentuais
anteriormente mencionados, caso ocorram diferenças superiores a 3 pontos percentuais entre o previsto na
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amostra e a coleta de dados realizada. Para as variáveis de grau de instrução e nível econômico do
entrevistado, o fator previsto para ponderação é 1 (resultados obtidos em campo). O nível de confiança
estimado é de 95% e a margem de erro máxima estimada considerando um modelo de amostragem aleatório
simples, é de 4,9 pontos percentuais para mais ou para menos sobre os resultados encontrados no total da
amostra. FONTE DOS DADOS: Censo 2010, PNAD 2018 TSE 2020, dentre outras.

Sistema interno de controle e verificação, conferência e fiscalização da coleta de dados e do trabalho de
campo:
Para a realização da pesquisa, utiliza-se uma equipe de entrevistadores e supervisores contratados pelo
INSTITUTO VERITÁ LTDA. devidamente treinados para o trabalho. Após os trabalhos de campo, os
questionários são submetidos a uma fiscalização de cerca de 20% (vinte por cento) dos questionários
aplicados pelos entrevistadores; para verificação das respostas e da adequação dos entrevistadores 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, A partir do dia em que a pesquisa puder ser divulgada e até o dia seguinte, o registro deverá
ser complementado, sob pena de ser a pesquisa considerada não registrada; na ausência de delimitação do
bairro, será identificada a área em que foi realizada):
A partir do dia em que a pesquisa puder ser divulgada e até o dia seguinte, o registro deverá ser
complementado, sob pena de ser a pesquisa considerada não registrada; na ausência de delimitação do
bairro, será identificada a área em que foi realizada.


