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MATO GROSSO DO SUL

Número de
identificação: MS-03730/2022 Data de

registro: 28/07/2022

Cargo(s): Senador, Governador Data de
divulgação: 03/08/2022

Empresa
contratada/
Nome Fantasia:

CNPJ: 11849437000110 - IPESPE INST DE
PESQUISAS SOCIAIS POLITICAS E
ECONOMICAS

Eleição: Eleições Gerais
2022

Entrevistados: 800
Data de
início da
pesquisa:

29/07/2022

Data de término
da pesquisa: 02/08/2022 Estatístico

responsável:

Joaquim André
Harmes
Figueiredo

Registro do
estatístico no
CONRE:

5255 da 5a Região Valor: R$ 33.600,00

Contratante é a
própria
empresa?

Não

Contratante(s): CPF/CNPJ: 05145077000173 - PRTB PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA
BRASILEIRO DO ESTADO DE MS / PRTB Origem do Recurso: (Recursos próprios)

Pagante(s) do
trabalho:

Metodologia de pesquisa:
Pesquisa quantitativa, telefônica, através de entrevistas a pessoas às quais é aplicado um questionário
estruturado. Essas pessoas constituem uma amostra representativa dos eleitores do estado do Mato Grosso
do Sul com acesso a telefone celular e/ou rede telefônica fixa (na residência ou no trabalho). As entrevistas
serão realizadas por equipes de pesquisadores, com bastante experiência nesse tipo de trabalho, e
especialmente treinados para esta pesquisa.

Plano amostral e ponderação quanto a sexo, idade, grau de instrução e nível econômico do entrevistado;
intervalo de confiança e margem de erro:
Serão realizadas 800 entrevistas no estado do Mato Grosso do Sul. Sendo 39% na capital e 61% no interior.
No plano de amostragem utilizado para a estratificação são considerados os municípios, os sexos e as faixas
etárias dos entrevistados. Inicialmente as unidades amostrais são os municípios e no estágio seguinte são os
eleitores residentes nos municípios. Para a seleção dos entrevistados será utilizado o sistema de cotas
amostrais segundo Sexo e Grupos de idade. O número de entrevistas foi estabelecido com base em uma
amostragem aleatória simples com um nível estimado de 95,45 % de confiança e uma margem de erro
estimada de 3,5 pontos percentuais sobre os resultados encontrados no total da amostra. A distribuição
amostral esperada é masculino 48%, feminino 52%; 16 a 24 anos 13%, 25 a 44 anos 42 % ,45 a 59 anos
25% e 60 anos e mais 20%; até ensino fundamental 42%, ensino médio 37% e ensino superior 21%; renda



familiar de até 2 salários mínimos 34%, de mais de 2 a 5 salários mínimos 41% e de mais de 5 mínimos
25%. Está prevista eventual ponderação para correção das variáveis demográficas e econômicas, com base
nos percentuais anteriormente mencionados, caso ocorram diferenças superiores a 3 pontos percentuais
entre o previsto na amostra e a coleta de dados realizada. Fontes dos Dados: IBGE, PNAD 2015, e TSE.

Sistema interno de controle e verificação, conferência e fiscalização da coleta de dados e do trabalho de
campo:
Após as entrevistas, os questionários serão submetidos a uma fiscalização de cerca de 20% (vinte por cento)
dos questionários aplicados pelos entrevistadores, para verificação das respostas e da adequação dos
entrevistados aos parâmetros 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 área física de realização da pesquisa é o Estado do Mato Grosso do Sul. Os municípios nos quais serão
realizadas as entrevistas serão informados após a conclusão do levantamento de campo.

Notas Fiscais
Nome do arquivo Ações
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