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Visualizar Pesquisa Eleitoral - PB-08816/2022
PARAÍBA

Número de identificação: PB-08816/2022 Data de registro: 29/08/2022

Cargo(s):
Governador, Deputado
Estadual, Deputado
Federal, Senador

Data de divulgação: 04/09/2022

Empresa contratada/
Nome Fantasia:

CNPJ: 26528386000100 -
OPUS CONSULTORIA E
PESQUISA LTDA / OPUS
PESQUISA E OPINIAO

Eleição: Eleições Gerais 2022

Entrevistados: 1000
Data de início da
pesquisa: 29/08/2022

Data de término da
pesquisa: 02/09/2022 Estatístico responsável: Lucia Helena Silva

Cardoso

Registro do estatístico
no CONRE: 7615 Valor: R$ 30.000,00

Contratante é a própria
empresa? Não

Contratante(s): CPF/CNPJ: 18302933000107 - THIAGO VASCONCELOS MORAES / PORTAL DA CAPITAL - ONDE O
ESTADO SE ENCONTRA Origem do Recurso: (Recursos próprios)

Pagante(s) do
trabalho:

Metodologia de pesquisa:

Pesquisa quantitativa, com a realização de entrevistas pessoais, utilizando questionário estruturado junto a uma amostra
representativa do eleitorado do Estado da Paraíba.

Plano amostral e ponderação quanto a sexo, idade, grau de instrução e nível econômico do entrevistado; intervalo
de confiança e margem de erro:

Voltar Imprimir
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Universo: Eleitores do Estado da Paraíba. Tamanho da amostra: A amostra prevista é de 1000 entrevistas. Técnica de
amostragem: A amostra é estratificada por mesorregião, onde em cada estrato, num primeiro estágio, são sorteados com
probabilidade proporcional ao tamanho (PPT) os municípios que farão parte do levantamento. Num segundo estágio, são
sorteados os bairros/locais onde serão aplicadas as entrevistas. Na terceira etapa, a seleção do entrevistado dentro da
localidade, será feita utilizando-se quotas amostrais proporcionais, em função das seguintes variáveis: GÊNERO: Masculino -
47%; Feminino - 53% | FAIXA ETÁRIA: Entre 16 e 24 anos: 16%; Entre 25 e 34 anos: 21%; Entre 35 e 44 anos: 21%; Entre
45 e 59 anos: 24%; 60 anos ou mais: 19% | ESCOLARIDADE: De analfabeto até ensino fundamental completo: 50%; Ensino
médio incompleto ou completo: 36% Ensino superior incompleto ou completo: 14%. |NÍVEL ECONÔMICO: Economicamente
ativo: masculino 63% feminino 43%; Não economicamente ativo: masculino 37% feminino 57%. Está prevista eventual
ponderação para correção das variáveis gênero e faixa etária, com base nos percentuais acima apresentados, caso ocorram
diferenças superiores a 3,0 (três) pontos percentuais entre o previsto na amostra e a coleta realizada. Para as variáveis
escolaridade e nível econômico, o fator de ponderação é igual a 1 (resultados obtidos no campo). O nível de confiança
estimado é de 95% (noventa e cinco por cento) para uma margem de erro estimada, considerando uma técnica de
amostragem aleatória simples, de aproximadamente 3 (três) pontos percentuais para mais ou para menos sobre os
resultados obtidos. 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 estrato e nem para os resultados gerados pelo cruzamento de variáveis.
Fonte de Dados: IBGE (PNADC 2020) e TSE. Área física: A relação completa dos municípios e bairros pesquisados será
encaminhada a esse tribunal posteriormente até o sétimo dia seguinte à data de registro da pesquisa, conforme Resolução
23.600/2019 do TSE, no art.2º §7º.

Sistema interno de controle e verificação, conferência e fiscalização da coleta de dados e do trabalho de campo:
As entrevistas serão realizadas por uma equipe de entrevistadores e supervisores devidamente qualificada pelo Instituto
Opus, com experiência e treinamento em pesquisas de opinião pública. No decorrer do trabalho de coleta de dados, os
questionários aplicados, serão auditados em no mínimo 20% (vinte por cento) para verificação quanto ao cuidado na sua
aplicação, bem como a adequação do entrevistado às variáveis das quotas amostrais.

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 pesquisa será realizada no Estado da Paraíba, a relação dos municípios selecionados para a pesquisa será apresentada
até o dia seguinte à data a partir da qual a pesquisa puder ser divulgada, conforme §7º do art. 2º da Resolução-TSE nº.
23.600/2019

Notas Fiscais

Nome do arquivo Ações
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Visualizar questionário completo aplicado ou a ser aplicado (formato PDF)

Visualizar arquivo com detalhamento de bairros/municípios (formato PDF)

Visualizar arquivo com assinatura digital (formato PDF)


