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Visualizar Pesquisa Eleitoral - SP-04589/2020

MOGI GUAÇU - SP

Número de
identificação: SP-04589/2020 Data de

registro: 30/10/2020

Cargo(s): Prefeito Data de
divulgação: 05/11/2020

Empresa
contratada/ Nome
Fantasia:

CNPJ: 13098271000173 - POLO
PESQUISAS E ASSESSORIA LTDA - ME Eleição:

Eleições
Municipais
2020

Entrevistados: 440 Data de início
da pesquisa: 03/11/2020

Data de término da
pesquisa: 03/11/2020 Estatístico

responsável:
VERA LÚCIA
CANDIANI

Registro do
estatístico no
CONRE:

5826-A Valor: R$ 12.000,00

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

Contratante(s):  CNPJ: 13098271000173 - POLO PESQUISAS E ASSESSORIA LTDA - ME
Pagante(s) do trabalho:  CNPJ: 13098271000173 - POLO PESQUISAS E ASSESSORIA LTDA - ME

Metodologia de pesquisa:
Pesquisa quantitativa com 440 entrevistas, realizada com eleitores moradores de MOGI GUAÇU/SP
maiores de 16 anos. Utiliza entrevistas pessoais e domiciliares, com aplicação de questionário estruturado
junto a uma amostra representativa do eleitorado em estudo.

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 dois estágios. No primeiro estágio é feito um
sorteio probabilístico dos setores censitários, onde as entrevistas serão realizadas, pelo método PPT
(Probabilidade Proporcional ao Tamanho). No segundo e último estágio, dentro dos setores sorteados, os
respondentes são selecionados através de cotas amostrais proporcionais em função de variáveis
significativas: SEXO: masculino (48%) feminino (52%); IDADE: 16-24 (11%), 25-34 (20%), 35-44 (21%),
45-59 (26%) e 60 e mais anos (22%); GRAU de INSTRUÇÃO: Até Ensino Médio (82%); Ensino Superior
(18% ); NÍVEL ECONÔMICO: Até 2 SM (76%) e acima de 2SM (24%). Está prevista eventual ponderação
para correção das variáveis sexo e idade, com base nos percentuais anteriormente mencionados, caso
ocorram diferenças superiores a 4 pontos percentuais entre o previsto na 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 5 (cinco) pontos
percentuais para mais ou para menos sobre os resultados encontrados no total da amostra. FONTE DOS
DADOS: Censo 2010 | TSE 2020.

Sistema interno de controle e verificação, conferência e fiscalização da coleta de dados e do trabalho de
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campo:
Corresponde aos padrões comuns utilizados em Pesquisa de Opinião Pública: leitura de todos os
questionários aplicados e verificação de 20% do material preenchido na base de dados por cada um dos
entrevistadores.

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):


