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Pesquisa Eleitoral

Número do protocolo: Data de registro:

MG-00396/2012 06/09/2012

Empresa contratada:

Abrangência:

Origem dos recursos:

Plano amostral:

Metodologia de pesquisa:

Cargos:

VOX OPINIÃO PESQUISA E PROJETOS LTDA Prefeito

LAGOA SANTA/MG

Contratante:

VOX OPINIÃO PESQUISA E PROJETOS LTDA

VOX OPINIÃO PESQUISA E PROJETOS LTDA

Pagante do trabalho:

VOX OPINIÃO PESQUISA E PROJETOS LTDA

Valor (R$):

10.000,00

Estatístico responsável:

Maria Cecilia Sacramento Souza

Registro do estatístico no CONRE:

5ª Região - Nº 8641

Registro da empresa no CONRE:

00

Período de realização:

08/09/2012 a 09/09/2012

Entrevistados:

400

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 Lagoa Santa.

Plano Amostral:

a)	Público pesquisado: eleitores no município de Lagoa Santa.

b)	Metodologia de pesquisa: Pesquisa quantitativa, que consiste na realização de entrevistas domiciliares
pessoais e presenciais, com a aplicação de um questionário estruturado junto aos eleitores de Lagoa Santa.

c)	Tipo de amostra: A amostra é representativa do eleitorado do município de Lagoa Santa e foi selecionada em
dois estágios:

1º estágio: seleção dos setores dentro do município de Lagoa Santa;

2º estágio: seleção dos respondentes dentro dos setores através de uma quota proporcional de Gênero, Idade,
Escolaridade e Renda Familiar, de acordo com o perfil da população em estudo.

As entrevistas foram pessoais e domiciliares.

Fonte de dados: IBGE, Censo 2010.



Sistema interno de controle e verificação:

Dados relativos aos municípios e bairros abrangidos pela pesquisa:

			  TSE, Cadastro de Eleitores 2012.

d)	Tamanho da amostra: 400 entrevistas.

e)	Ponderação: Devido à metodologia amostral adotada as proporções quanto a sexo, idade, escolaridade e
renda familiar da amostra são as mesmas do universo pesquisado, com base no Censo Demográfico de 2010 
IBGE e no Cadastro de Eleitores 2012 do TSE. Portanto, os fatores de ponderação a serem aplicados nas
variáveis sexo, idade, escolaridade e renda familiar assumem valor igual a 1(um).

f)	Área física de realização da pesquisa: A ser informada e fornecida conforme artigo 1º, inciso XI 6º § da
Resolução 23.364 do Tribunal Superior Eleitoral  TSE datada de 17 de novembro de 2011.

g)	Intervalo de Confiança/Margem de Erro: O intervalo de confiança estimado é de 95% e a margem de erro
máxima estimada é de 4,9 pontos percentuais para mais ou para menos sobre os resultados encontrados no
total da amostra.

Para a realização da pesquisa será utilizada uma equipe de entrevistadores e supervisores devidamente
treinada para este trabalho. Após os trabalhos de campo, os questionários são submetidos a uma fiscalização
que consiste no retorno a campo de 20% dos questionários aplicados individualmente pelos entrevistadores,
para verificação das respostas e da adequação dos entrevistados aos parâmetros amostrais.

As informações estão em um arquivo e deverão ser consultadas no sítio do Tribunal Superior Eleitoral.


