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BRASIL

Número de
identificação: BR-03958/2022 Data de

registro: 07/06/2022

Cargo(s): Presidente Data de
divulgação: 13/06/2022

Empresa
contratada/
Nome
Fantasia:

CNPJ: 11077560000160 - IPRI INSTITUTO DE
PESQUISA DE REPUTACAO E IMAGEM LTDA /
INSTITUTO FSB PESQUISA

Eleição: Eleições
Gerais 2022

Entrevistados: 2000
Data de
início da
pesquisa:

10/06/2022

Data de
término da
pesquisa:

12/06/2022 Estatístico
responsável:

Neale Ahmed
El-Dash

Registro do
estatístico no
CONRE:

8656-A Valor: R$ 128.957,83

Contratante é
a própria
empresa?

Não

Contratante(s): CPF/CNPJ: 30306294000145 - BANCO BTG PACTUAL S.A. / Origem do Recurso:
(Recursos próprios)

Pagante(s) do
trabalho:

Metodologia de pesquisa:
Pesquisa quantitativa telefônica realizada com população brasileira a partir de 16 anos, com título de eleitor,
em um questionário estruturado, para avaliação do cenário político eleitoral. Os entrevistados são
selecionados por sorteio em uma amostra representativa do eleitorado brasileiro com acesso a telefonia fixa
e móvel. Todas as entrevistas são realizadas por um time de pesquisadores experientes com pesquisas de
opinião e treinados especificamente para o projeto.

Plano amostral e ponderação quanto a sexo, idade, grau de instrução e nível econômico do entrevistado;
intervalo de confiança e margem de erro:
Realização de 2.000 entrevistas em uma amostra representativa do eleitorado brasileiro (a partir de 16 anos)
selecionados de modo aleatório a partir do cadastro de todos os telefones fixos e móveis existentes de
acordo com a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel). A técnica de seleção dos entrevistados é a
aleatória estratificada por DDD, em uma amostra com margem de erro estimada de 2 pontos percentuais
para mais ou para menos, considerando um intervalo de confiança de 95%. A amostra é controlada a partir
de cinco variáveis: (a) região; (b) tipo de telefonia (fixo e móvel), (c) sexo, (d) idade e (e) escolaridade. Para
construção da amostra são usados como referência os dados da Pesquisa Nacional por Amostragem de
Domicílios (PNAD) do quarto trimestre de 2021. A distribuição amostral esperada é a seguinte: Centro-



Oeste (7,6%), Nordeste (26,4%), Norte (8,2%), Sudeste (43,2%), Sul (14,5%), Telefonia Fixa (20,0%),
Telefonia Móvel (80,0%), Masculino (48,2%), Feminino (51,8%), 16 a 24 anos (17,6%), 25 a 44 anos
(40,4%), 45 a 59 anos (23,0%), 60 anos ou mais (19,0%), Até Fundamental Completo (38,8%), Ensino
Médio Incompleto e Completo (39,5%), Ensino Superior Incompleto ou mais e ensino superior (21,7%). Ao
final da rodada será aplicado um fator de ponderação nos resultados para correção de eventuais diferenças
entre o planejado na amostra e o observado pelo trabalho de campo, levando em conta todas as variáveis
descritas acima, além de variáveis como pessoas dentro e fora da força de trabalho e renda. A relação
completa dos municípios pesquisados será encaminhada a este tribunal até o sétimo dia seguinte à data de
registro da pesquisa, conforme a Resolução 23.600/2019 do TSE, art.2º §7º

Sistema interno de controle e verificação, conferência e fiscalização da coleta de dados e do trabalho de
campo:
O controle de qualidade e verificação das entrevistas é realizado durante o campo, por equipe de auditoria
responsável pela fiscalização de cerca de 20% dos questionários aplicados durante o trabalho de campo.
Essa etapa é assistida por meio de software que leva em consideração a adequação das entrevistas ao fluxo
do questionário para conferência e fiscalização dos dados coletados durante o campo da 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 relação completa dos municípios pesquisados será encaminhada a este tribunal até o sétimo dia seguinte à
data de registro da pesquisa, conforme a Resolução 23.600/2019 do TSE, art.2º §7º
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