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Visualizar Pesquisa Eleitoral - MG-08013/2018
MINAS GERAIS

Número de
identificação:

MG-08013/2018

Data de
registro:

11/07/2018

Cargo(s):

Governador, Senador

Data de
divulgação:

17/07/2018

Empresa
contratada/
Nome
Fantasia:

CNPJ: 01269029000136 - BOAS E BOAS
CONSULTORIA E PESQUISAS LTDA - ME / DOXA
INSTITUTO DE PESQUISAS

Eleição:

Eleições
Gerais
2018

Entrevistados:

2500

Data de
início da
pesquisa:

05/07/2018

Data de
término da
pesquisa:

08/07/2018

Estatístico
responsável:

Matheus
Laini Leão

Registro do
estatístico no
CONRE:

CONRE 6ª REGIÃO Nº 9689

Valor:

R$
60.000,00

Contratante é a
própria
empresa?

Não

Contratante(s):

CPF/CNPJ: 18268961000147 - PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA / PDT
Origem do Recurso: (Outros: DOAÇÕES)

Pagante(s) do
trabalho:
Metodologia de pesquisa:
Metodologia: Pesquisa quantitativa - Survey, que consiste na realização de entrevistas pessoais e
domiciliares com a aplicação de questionários estruturados e padronizados junto a uma amostra
representativa do eleitorado de MINAS GERAIS. Aplicação do questionário em plataforma digital (tablet).
Período de realização: 05 a 08/07/2018.
Plano amostral e ponderação quanto a sexo, idade, grau de instrução e nível econômico do entrevistado;
intervalo de confiança e margem de erro:
Foi determinada uma amostra de (2.500) entrevistas, distribuídas proporcionalmente pelas Mesorregiões do
Estado, ponderadas quanto ao sexo, idade, escolaridade, renda e distribuição espacial. Sexo: Masculino
(49%) e Feminino (51%). Idade: 16-24 anos: (18 %), 25-29 anos (11%), 30-39 anos (20%), 40- 49 anos (18
%), 50 - 59 anos (16 %), + de 60 anos (17%). Escolaridade: Sem instrução e fundamental incompleto (40
%), Fundamental completo e médio incompleto (21 %), Médio completo e superior incompleto ( 29 %),
Superior completo ( 10 %). O nível econômico dos entrevistados (renda familiar mensal): Até 1 SM (21 %),
De 1 a 2 SM (24 %), De 2 a 5 SM (35%), De 5 a 10 SM (13%) e + De 10 SM (7%); Prevista ponderação
para correção das variáveis sexo, idade, grau de instrução e nível econômico, caso ocorra diferenças com
base nos percentuais acima mencionados. Área física de realização: Sorteio de MUNICÍPIOS conforme
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proporcionalidade das regiões/setores censitários do Estado de Minas Gerais (IBGE 2010). Fonte - CD
Mapas dos setores censitários urbanos. Intervalo de confiança: (95 %), Margem de erro (+/- 2,0 %). FONTE
DOS DADOS: Censo IBGE 2010, TSE 2018, entre outras.
Sistema interno de controle e verificação, conferência e fiscalização da coleta de dados e do trabalho de
campo:
A coleta de dados é realizada por entrevistadores orientados por coordenadores de campo e supervisionados
por um coordenador geral. Os entrevistadores aplicam as entrevistas individuais domiciliares em setores
censitários do IBGE previamente sorteados pelo Instituto. O coordenador geral, no recebimento do material
observará o cumprimento correto das proporcionalidades, a correta aplicação do questionário e sorteará 20%
dos questionários aplicados para checagem presencial e por telefone onde será confirmada a existência do
entrevistado, verificada sua correta aplicação e o cumprimento das cotas determinadas na planilha.
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 §6º. do art. 2º. da Resolução-TSE nº.
23.549/2017, Até o sétimo dia seguinte ao registro da pesquisa, será ele complementado com os dados
relativos aos bairros abrangidos; na ausência de delimitação do bairro, será identificada a área em que foi
realizada):
Conforme §6º. do art. 2º. da Resolução-TSE nº. 23.549, o pedido de registro será complementado pela
entrega destes dados ao Tribunal Eleitoral até o sétimo dia seguinte ao registro da pesquisa. Serão enviados
os dados relativos aos bairros abrangidos, na ausência de delimitação dos bairros, será identificada a área
em que foi realizada.
Notas Fiscais
Nome do arquivo
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