ESCLARECIMENTOS ADICIONAIS SOBRE AS PODERAÇÕES DE ESCOLARIDADE E NÍVEL
ECONÔMICO DO ELEITORADO DE MONTEIRO-PB REFERENTE A PESQUISA ELEITORAL
REGISTRADA NO PORTAL PESQELE DO TSE SOB Nº PB-01710/2020

Número de identificação da Pesquisa:
Data de registro:
Cargo(s):

PB-01710/2020

04/10/2020

Prefeito

Data prevista para divulgação a partir de: 10/10/2020
Empresa contratada/ Nome Fantasia:

CNPJ: 10956929000142 - DATAVOX

PESQUISAS DE OPINIAO PUBLICA E ESTATISTICAS LTDA / DATAVOX
Eleição:

Eleições Municipais 2020

Entrevistados:

400

Data de início da pesquisa: 05/10/2020
Data de término da pesquisa:
Estatístico responsável:

05/10/2020

Bruno Agra Ferreira

Registro do estatístico no CONRE:

CONRE 8179 5ª Região –

Certificado A1 SERIE: 695929F066937FC3 EMISSOR: AC CNDL RFB v3 Bruno
Agra Ferreira CPF (02785658400).
Valor: R$ 7.000,00 - Contratante é a própria empresa?
Contratante(s):

Não

CPF/CNPJ: 10574821000195 - PB AGORA SERVICOS DE

INTERNET E COMUNICACOES LTDA / PB AGORA Origem do Recurso: (Recursos
próprios)
O intervalo de confiança estimado é de 95,0% e a margem de erro máxima estimada é de
4,9 pontos percentuais para mais ou para menos sobre os resultados encontrados no total
da amostra, não devendo considerar este Grau de Confiança e Margem de Erro para os
resultados dentro de cada extrato e nem muito menos para os resultados gerados pelos
cruzamentos de variáveis. Utilizando o cálculo amostral pela proporção [estimador = p e
(1-p)].

ESCLARECIMENTOS ADICIONAIS DO PLANO AMOSTRAL REFERENTE
AS PONDERAÇÕES DE GRAU DE INSTRUÇÃO( analfabetos, ler e escreve) E
NÍVEL ECONÔMICO
1.

Quanto as ponderações de escolaridade de ensino fundamental ( completo e

incompleto e/ou do 1º ao 9º ), o plano amostral, previu um percentual completo, incluindo:
os dos analfabetos e dos que sabem ler e escreve que somam 25%( extraído do próprio TSE
2020 - vide ilustração abaixo) e dos que frequentaram escola do 1º ao 9º ( que concluíram ou
não os estudos, ou seja, fundamental completo e incompleto) que somam um percentual de
30,43%, e que ao total, se chegou estatisticamente a 55% que é o somatório dos que são
analfabetos, sabem ler e escreve( 25%), com os dos que frequentaram escola do 1º ao 9º ano
que concluíram ou não o ensino fundamental( 30,43%).
2.

Vejamos ilustração e que pode ser confirmados esses dados através do

seguinte link do TSE http://inter04.tse.jus.br/ords/dwtse/f?p=2001:102:::NO:::
:

3.

Já com relação as ponderações de nível econômico em relação a quem recebe até 1

R$ 1.045,00, destacamos que não foram utilizados parâmetros do IBGE de 2010, pois ao
realizar os cálculos estatísticos utilizando aqueles parâmetros defasados verificou-se que
poderia haver aumento na margem de erro e redução do índice de confiança, motivo pelo
qual se previu os percentuais de nível econômico no plano amostral da forma apresentada,
inclusive se prevendo que poderia ou não se aplicar o valor de ponderação 1( resultados
colhidos em campo), respeitando todas as outras variáveis,

em caso de haver

comprometimento no cálculo estatístico ao ser utilizados fatores de ponderação defasados
de 2010 ou de estudos outros que não fosse condizente com a realidade do eleitorado de
Monteiro-PB.
4.

Ademais, esclarecemos que qualquer cidadão, partido ou coligação pode consultar

todos os parâmetros de sexo, escolaridade e grau de instrução referente ao Município de
Monteiro-PB que será facilmente observado que não há previsão de eleitorado quanto a nível
econômico em banco de dados recentes( 2012-2020) nem no TSE, nem no TRE-PB,
tampouco no IBGE e que os dados do IBGE de 2010 não são relativos a eleitorado e sim
de toda a população, ou seja, das pessoas acima de 0 ano de idade, portanto, eleitor ou não,
motivo pelo qual o plano amostral previu a possibilidade de usar ou não dados defasados do
IBGE ou se aplicaria o fator de ponderação 1, dados colhidos em campo com a obediência
fiel a todas as outras variáveis.
No mais, estamos a disposição para estes e quaisquer outros esclarecimentos.

João Pessoa-PB , 24 de outubro de 2020

Assessoria Jurídica do Instituto DATAVOX PESQUISAS DE OPINIAO PUBLICA E
ESTATISTICAS LTDA

