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Visualizar Pesquisa Eleitoral - PE-00134/2020

PEDRA - PE

Número de
identificação: PE-00134/2020 Data de

registro: 23/09/2020

Cargo(s): Prefeito, Vereador Data de
divulgação: 29/09/2020

Empresa
contratada/
Nome
Fantasia:

CNPJ: 14861123000121 - NAIPE'S
ASSESSORIA E CONSULTORIA EM
MARKETING LTDA / NAIPES MARKETING
INTELIGENCIA E TECNOLOGIA

Eleição: Eleições
Municipais 2020

Entrevistados: 378
Data de
início da
pesquisa:

22/09/2020

Data de
término da
pesquisa:

24/09/2020 Estatístico
responsável:

Sérgio Laurentino
de Melo
Certificado Digital
A1 PF VS
35611d27df4ebd2e

Registro do
estatístico no
CONRE:

7232 - 5ª Região Valor: R$ 8.000,00

Contratante é
a própria
empresa?

Não

Contratante(s): CPF/CNPJ: 04043420439 - JEMERSON EDIAS DE MELO Origem do Recurso:
(Recursos próprios)

Pagante(s) do
trabalho:

Metodologia de pesquisa:
Pesquisa quantitativa com aplicação de questionários estruturados e padronizados através de entrevistas
pessoais em domicílios, 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:
a) Público Pesquisado: Eleitores do município, com 16 ou mais anos. b) Tipo da Amostra: -Amostra
Probabilística Casual Simples. - A coleta da amostra do eleitorado será realizada em duas etapas: a primeira
consiste na aleatorização da amostra segundo critério de sorteios múltiplos aleatórios em quatro estágios: 1)
Bairro/Localização, 2) Rua, 3) Domicílio e 4) Ponto Amostral (entrevistado). Distribuída da seguinte
maneira: Zona Urbana 57,29%,Zona Rural 40,66% e Povoados 2,05%, tomando como base à cobertura
populacional demográfica do IBGE. ¿ Na segunda etapa será realizado um controle das variáveis: Sexo e
Faixa Etária, ponderado de acordo com os dados obtidos junto ao TSE e TRE-PE, os dados relativos à Sexo
e Faixa Etária são: sexo masculino 49,58%, e feminino 50,42%, idades de 16 a 24 anos 16,72%, de 25 a 34
anos 20,74%, de 35 a 44 anos 18,70%, de 45 a 59 anos 22,28% e de 60 anos ou mais 21,55% e 0,01 de
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eleitores invalidados. Enquanto as variáveis: Grau de Instrução: analfabeto 17,39%, ensino fundamental
completo 2,68%, ensino fundamental incompleto 32,89%, ensino médio completo 16,92%, ensino médio
incompleto 11,26%, ler e escreve 12,14%, não informado 0,02%, ensino superior completo 4,85% e ensino
superior incompleto 1,85%; já a Renda Familiar domiciliar: até 2 salários mínimos 72,12%, mais de 2 a 5
salários mínimos 17,34%, mais de 5 salários mínimos 3,92% e sem renda 6,62%. Está prevista a eventual
ponderação para correção nos tamanhos das variáveis Sexo e Faixa Etária, caso ocorra diferença entre a
previsão da amostra e a coleta dos dados realizada. Para as variáveis: Grau de Instrução e Renda Familiar
serão provenientes da amostra aleatória coletada nas regiões em estudo, sendo assim, o fator previsto para
ponderação é 1 (resultados obtidos em campo). c) Tamanho da Amostra: 378 entrevistas. d) Intervalo de
Confiança/Margem de Erro: O intervalo de confiança estimado é de 95,0% e a margem de erro máxima
estimada é de 5,0% para mais ou para menos, sobre os resultados encontrados no total da amostra,
utilizando o cálculo amostral pela proporção [estimador = p e (1-p)] e considerando a variância máxima (p =
0,5). Ressalta-se que esta Margem de Erro e Grau de Confiabilidade se aplica ao total da amostra, não
devendo ser considerado para os resultados dentro de cada extrato e nem para os resultados gerados pelo
cruzamento de variáveis. FONTE: Censo 2010 / TSE 2020.

Sistema interno de controle e verificação, conferência e fiscalização da coleta de dados e do trabalho de
campo:
Para realização da pesquisa, utiliza-se equipe de campo (coordenador e entrevistadores) da Naipes
Assessoria e Consultoria em Marketing LTDA devidamente treinada para este trabalho. O sistema de
controle dos questionários é de 20,0%, executado in loco pelo coordenador. Internamente, o material é
verificado, codificado, digitado e, antes do processamento final, realiza-se a conferência da digitação a fim
de se manter a consistência dos dados.

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):
No município de Pedra. As entrevistas foram realizadas nas seguintes localidades: Alto boa vista, prateado,
centro, parque de vaquejada, são Jose, Jose Campelo, Belezal, belezinha , poço da ovelha , Veneza, poço do
boi , São Pedro , Tenebre, Santo Antonio, São Francisco, Horizonte Alegre, Lagoa seca , Agrestin , Areia da
Pedra ( Areias) , Bica de cima, Bica de Baixo, Caboclo, Caldeirão.

Notas Fiscais
Nome do arquivo Ações
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