JUSTIÇA ELEITORAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL / BA
Pesquisa Eleitoral
Número do protocolo:

Data de registro:

BA-00004/2014

22/05/2014

Empresa contratada:

Cargos:

IBOPE INTELIGÊNCIA PESQUISA E
CONSULTORIA LTDA.

Governador, Senador

Abrangência:
BAHIA
Origem dos recursos:
EMPRESA BAIANA DE JORNALISMO S.A., com
sede na Rua Aristides Novis, 123- Federação,
Salvador BA, CEP 40210-630, inscrito no CNPJ
14.583.041/0001-62
Valor (R$):
67.000,00
Registro do estatístico no CONRE:
6208-A
Período de realização:
15/05/2014 a 19/05/2014

Contratante:
EMPRESA BAIANA DE JORNALISMO S.A., com
sede na Rua Aristides Novis, 123- Federação,
Salvador BA, CEP 40210-630, inscrito no CNPJ
14.583.041/0001-62
Pagante do trabalho:
EMPRESA BAIANA DE JORNALISMO S.A., com
sede na Rua Aristides Novis, 123- Federação,
Salvador BA, CEP 40210-630, inscrito no CNPJ
14.583.041/0001-62
Estatístico responsável:
Márcia Cavallari Nunes
Registro da empresa no CONRE:
4375-94
Entrevistados:
1008

Metodologia de pesquisa:
Pesquisa quantitativa, que consiste na realização de entrevistas pessoais, com a aplicação de questionário
estruturado junto a uma amostra representativa do eleitorado em estudo.
Plano amostral:
Representativa do eleitorado da área em estudo, elaborada em três estágios. No primeiro estágio faz-se um
sorteio probabilístico dos municípios, onde as entrevistas serão realizadas, pelo método PPT (Probabilidade
Proporcional ao Tamanho), tomando o eleitorado como base para tal seleção. No segundo estágio faz-se um
sorteio probabilístico dos setores censitários, onde as entrevistas serão realizadas, pelo método PPT
(Probabilidade Proporcional ao Tamanho), tomando a população de 16 anos ou mais residente nos setores
como base para tal seleção. No terceiro e último estágio, dentro dos setores sorteados, os respondentes são
selecionados através de quotas amostrais proporcionais em função de variáveis significativas, a saber: IDADE:
16-24 (masculino) 23% (feminino) 21%; 25-34 (masculino) 26% (feminino) 25%; 35-44 (masculino) 20%
(feminino) 20%; 45-54 (masculino) 15% (feminino) 15%; 55 e+ (masculino) 17% (feminino) 18%; INSTRUÇÃO:
Até Ensino Médio (masculino) 90% (feminino) 87%; Ensino Superior (masculino) 10% (feminino) 13%; NÍVEL
ECONÔMICO: Economicamente ativo (masculino) 78% (feminino) 52%; Não Economicamente ativo
(masculino) 22% (feminino) 48%. Está prevista eventual ponderação para correção das variáveis sexo e idade,
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. Para as variáveis de grau de instrução e
nível econômico do entrevistado, o fator previsto para ponderação é 1 (resultados obtidos

em campo). O nível de confiança estimado é de 95% e a margem de erro máxima estimada considerando um
modelo de amostragem aleatório simples, é de 3 (três) pontos percentuais para mais ou para menos sobre os
resultados encontrados no total da amostra. FONTE DOS DADOS: Censo 2010 | PNAD 2012 | TSE 2012

Sistema interno de controle e verificação:
Para a realização da pesquisa, utiliza-se uma equipe de entrevistadores e supervisores contratados pelo
IBOPE INTELIGÊNCIA PESQUISA E CONSULTORIA LTDA. devidamente treinados para o trabalho. Após os
trabalhos de campo, os questionários são submetidos a uma fiscalização de 20% (vinte por cento) dos
questionários aplicados pelos entrevistadores; para verificação das respostas e da adequação dos
entrevistadores aos parâmetros amostrais.
Dados relativos aos municípios e bairros abrangidos pela pesquisa:
A área de abrangência da coleta é no Estado da Bahia. A relação dos municípios selecionados para aplicação
da amostra será apresentada até o 7º dia seguinte ao registro da pesquisa, conforme expresso no art. 2º, §5º
da Resolução 23.400/2013 do TSE.

