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Visualizar Pesquisa Eleitoral - TO-08346/2020

CARRASCO BONITO - TO

Número de
identificação: TO-08346/2020 Data de

registro: 08/11/2020

Cargo(s): Prefeito Data de
divulgação: 14/11/2020

Empresa
contratada/
Nome Fantasia:

CNPJ: 29669927000109 - RODRIGO DIAS PEREIRA
01931119180 / RPP LOGISTICA, REPRESENTACOES E
SERVICOS

Eleição:
Eleições
Municipais
2020

Entrevistados: 245
Data de
início da
pesquisa:

11/11/2020

Data de
término da
pesquisa:

12/11/2020 Estatístico
responsável:

Caio
Felipe de
Brito
Andrade

Registro do
estatístico no
CONRE:

10374 Valor: R$
4.000,00

Contratante é a
própria
empresa?

Sim (Nota fiscal não exigida)

Contratante(s):  CNPJ: 29669927000109 - RODRIGO DIAS PEREIRA 01931119180
Pagante(s) do trabalho:  CNPJ: 29669927000109 - RODRIGO DIAS PEREIRA 01931119180

Metodologia de pesquisa:
Pesquisa quantitativa realizada no município de Carrasco Bonito - TO. Público alvo: Eleitores do município
com 16 anos ou mais. A amostra foi realizada em três estágios: No primeiro estágio foi selecionado o
subdistrito existente no município; no segundo estágio foram selecionados aleatoriamente setores dentro do
subdistrito, englobando dois bairros e Setores Rurais. No terceiro estágio é feita estratificação por cotas com
base nos dados populacionais e dos eleitores. Os respondentes são abordados tanto na rua, em pontos de fluxo,
quanto em domicílios (sistematicamente) para garantir a que a amostra tenha representatividade, sempre
obedecendo os locais sorteados. Todos os estágios da amostra foram baseados em dados oficiais divulgados
pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Todos os
cálculos e sorteios necessários foram feitos com auxílio do software "R" e as sementes de aleatoriedade
definidas.

Plano amostral e ponderação quanto a sexo, idade, grau de instrução e nível econômico do entrevistado;
intervalo de confiança e margem de erro:
Número de entrevistas: 245; Margem de erro: 6 pontos percentuais para mais ou para menos; Nível de
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confiança: 95% - o que significa que, a cada 100 pesquisas realizadas utilizando a mesma metodologia, espera-
se que 95 tenham resultados dentro da margem de erro. Caracterização de perfil (cotas) da amostra: Sexo:
Masculino (49%), Feminino (51%) / Faixa etária: 16 a 24 anos (23%), 25 a 39 anos (34%), 40 a 59 anos (27%),
60 anos ou mais (16%) / Grau de instrução: Até ensino médio incompleto (70%), Ensino médio completo ou
ensino superior incompleto (24%), Ensino superior completo (6%). A variável de renda familiar será
autoponderada (peso 1) para o perfil da amostra sendo garantida pelas cotas de sexo, idade, escolaridade e
aleatoriedade de setores onde a pesquisa será realizada. Espera-se o resultado de campo autocalibrado a partir
das cotas. Caso haja necessidade, será feita calibração utilizando o método 'raking'.

Sistema interno de controle e verificação, conferência e fiscalização da coleta de dados e do trabalho de campo:
As entrevistas serão realizadas por profissionais devidamente instruídos e treinados, todos identificados. Os
entrevistadores serão acompanhados diariamente e questionados sobre o andamento da coleta de dados a fim de
verificar possíveis ocorrências. Além disso, haverá checagem e auditoria. Pelo menos 20% das entrevistas são
auditadas para confirmar a veracidade da pesquisa e qualidade de preenchimento do questionário por conta da
empresa que realiza a pesquisa.

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 listagem de bairros/setores estão disponíveis no arquivo pdf em anexo.


