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Metodologia
Pesquisa Eleitoral - Manaus - Registrada no TSE - AM-02801/2020
A PERSPECTIVA registrou no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), no dia 13 de novembro, o seu 2º projeto de pesquisa eleitoral no 2º turno na cidade de
Manaus, em 2020.
Pesquisa Registrada no TSE sob o código de número AM-2801/2020

Metodologia e período de realização da pesquisa:
Pesquisa do tipo quantitativo, por amostragem, com aplicação de questionário estruturado e abordagem pessoal em pontos de fluxo.
Plano amostral e ponderação quanto a sexo, idade, grau de instrução e nível econômico do entrevistado; intervalo de confiança e margem de erro:
a) PÚBLICO PESQUISADO: eleitores residentes na área urbana da cidade de Manaus;
b) TIPO DE AMOSTRA: aleatória, com cotas por três variáveis de controle em diversos pontos (shopping centers, supermercados, lojas, ruas de comercio e
afins) nos bairros previamente selecionados;
c) TAMANHO DA AMOSTRA: foram realizadas 1.000 (mil) entrevistas;
d) PONDERAÇÃO: a distribuição da amostra pela variável SEXO será de 52,9% feminino e 47,1% masculino, e na variável IDADE, a distribuição será a
seguinte: 16-24 anos (16,9%), 25-34 anos (24,3%), 35-44 anos (23,3%) e acima de 45 anos (35,5%). A ponderação será igual a 1 (um) para essas duas
variáveis, conforme a proporção dos números oficiais do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Quanto à variável GRAU DE INSTRUÇÃO, a distribuição seria a
seguinte pelo TSE: Ensino Fundamental (24,8%), Ensino Médio (52,3%) e Ensino Superior (22,9%). Entretanto, considerando-se que essa base do Tribunal
não é atualizada ano após ano, à natural mobilidade existente entre os níveis educacionais, com uma quantidade maior de pessoas que ascendem do
médio para o superior e do fundamental para o médio, a Perspectiva acredita que os números mais próximos à realidade da capital amazonense são os
seguintes: Ensino Fundamental (21%), Ensino Médio (52%) e Ensino Superior (27%), onde realizamos 50 mil entrevistas neste ano que apontam para esta
proporção e pelo volume de entrada de novos alunos nas quase trinta instituições de ensino superior. E por último, no que se refere à variável NÍVEL
ECONÔMICO, excepcionalmente neste ano, nossos questionários não conterão a pergunta relativa à questão da renda, por motivo da pandemia do novo
coronavírus ter afetado bruscamente a economia nacional, tendo como consequência, sobretudo, o aumento da taxa de desemprego e perda de renda, o
que fez “derreter” todos os índices econômicos brasileiros mais recentes, especialmente os do IBGE e do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea),
impedindo-nos de mensurar a proporção mais correta para que a amostra possa espelhar o seu universo. A Perspectiva considera que a aplicação
indiscriminada dessa ponderação com certeza produziria distorções nos resultados;
e) ÁREA FÍSICA DE REALIZAÇÃO DA PESQUISA: a pesquisa será realizada nas seis zonas administrativas da área urbana da cidade de Manaus,
contemplando mais de 90% dos bairros oficiais segundo o atual plano Diretor;
f) INTERVALO DE CONFIANÇA/MARGEM DE ERRO: a margem de erro máxima estimada é de 3,1%, para mais ou para menos, com um grau de
confiabilidade de 95%, o que significa dizer que se fossem feitas 100 entrevistas com a mesma metodologia, 95 estariam dentro da margem de erro
prevista.
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g) DATA DA COLETA: De 17 e 18 de novembro;

h) CONTRATANTE(S): Perspectiva Mercado de Opinião Ltda;
Pesquisa Registrada no TSE sob o código de número AM-2801/2020

i) PAGANTE(S) DO TRABALHO: Perspectiva Mercado de Opinião Ltda;
Sistema interno de controle e verificação, conferência e fiscalização da coleta de dados e do trabalho de campo:
As equipes envolvidas neste projeto serão devidamente treinadas pela empresa e toda a operação será feita com a utilização de equipamentos mobile.
Após a coleta de dados, realiza-se uma auditoria em, no mínimo, 30% das entrevistas aplicadas, bem como é feita a análise da consistência dos dados
coletados.

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, Até o sétimo dia seguinte ao registro da pesquisa, será ele complementado com
os dados relativos aos bairros abrangidos; na ausência de delimitação do bairro, será identificada a área em que foi realizada):
Zona Norte - Cidade Nova - 68, Novo Aleixo - 54, Cidade de Deus - 39, Nova Cidade - 33, Monte das Oliveiras - 25, Colônia Terra Nova - 23, Santa Etelvina 15, Colônia Santo Antônio - 10, Novo Israel - 9, Lago Azul - 4.
Zona Leste - Jorge Teixeira - 64, São José Operário - 38, Gilberto Mestrinho - 32, Coroado - 29, Tancredo Neves - 28, Zumbi dos Palmares - 20, Armando
Mendes - 16, Mauazinho - 13, Colônia Antônio Aleixo - 10.
Zona Sul - Japiim - 30, Petrópolis - 23, Centro - 19, Cachoeirinha - 9, São Francisco - 9, Educandos - 9, Crespo - 9, Raiz - 8, São Lázaro - 7, Morro da
Liberdade - 7, Betânia - 6, Praça 14 de Janeiro - 6, Colônia Oliveira Machado - 5, Presidente Vargas - 4, Nossa Senhora Aparecida - 4, Santa Luzia - 4.
Zona Oeste - Compensa - 42, Tarumã - 16, São Jorge - 12, Lírio do Vale - 12, Santo Antônio - 11, Nova Esperança - 10, Santo Agostinho - 9, São Raimundo 9, Tarumã-Açu - 7, Vila da Prata - 6, Glória - 5, Ponta Negra - 3.
Zona Centro-sul - Flores - 27, Parque 10 de Novembro - 23, Aleixo - 12, Nossa Senhora das Graças - 8, Chapada - 6, Adrianópolis - 5, São Geraldo - 5.

Zona Centro-oeste - Alvorada - 36, Redenção - 20, Dom Pedro I - 10, Planalto - 9, Da Paz - 8.

3

Metodologia
Pesquisa Eleitoral - Manaus - Registrada no TSE - AM-02801/2020

Pesquisa Registrada no TSE sob o código de número AM-2801/2020

Observação técnica
A soma dos percentuais pode não totalizar 100% devido ao critério de arredondamento dos percentuais, visto que não utilizamos em nossos relatórios os
dados com casas decimais. Nestes arredondamentos, podemos ter casos que somam 99% (ou menos) ou 101% (ou mais).
O arredondamento é um conceito matemático básico, que determina que entre 0,0% e 0,4% são arredondados para 0%, enquanto os valores superiores a
0,5% são arredondados para 1%. Categorias que apresentam 0% significam que o percentual de respostas é inferior a 0,5% do total de respostas da
tabela. Categorias que apresentam “-” (traço) são aquelas em que não houve nenhuma citação.
As respostas únicas estão identificada com “RU” e as respostas múltiplas com “RM”.
O recenseamento mais recente realizado pelo IBGE foi há 10 anos, e, desde então, houve um crescimento populacional em determinados bairros de
Manaus, que duplicaram o seu número de moradores, enquanto outros estagnaram. Por essa razão, para que não houvesse muitas diferenças nas
variáveis de controle, a Perspectiva decidiu manter a distribuição dos bairros conforme o Censo de 2010 do IBGE. O correto seria utilizar dados
atualizados, porém, infelizmente, esses números populacionais por bairro não existem em nenhum órgão da Prefeitura de Manaus ou do Governo do
Amazonas, principalmente os da zona Norte da cidade.
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A QUANTAS INTENÇÕES DE VOTOS EQUIVALE 1% EM UMA PESQUISA ELEITORAL EM MANAUS?
EVOLUÇÃO DO ELEITORADO DE MANAUS
Pesquisa Registrada no TSE sob o código de número AM-2801/2020

A estimativa utilizada pela Perspectiva para indicar a
quantidade de votos que um pré-candidato a prefeito de
Manaus poderá ter nas eleições de 15 de novembro de
2020 se baseia na média da abstenção obtida no 1º turno
das eleições de 2012 e 2016, que é de 11,6%.
No 1º turno do dia 15 de novembro de 2020 o
eleitorado de Manaus apto a votar é de 1.331.613 conforme
TSE - jul/2020.
Ao aplicarmos o percentual de abstenção média
sobre esse total de eleitores, temos o possível número de
ausentes no dia da eleição de 154.371.
Ou seja, em números estimados, o comparecimento
às urnas deverá ser de 1.177.242 eleitores, o que significa
dizer que cada 1% obtido por qualquer pré-candidato nesta
pesquisa equivale a 11.772 votos.
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Cruzamento da pergunta, Estimulada para Prefeito no 2º turno
pelas Variáveis de controle “ZONA,SEXO, FAIXA ETÁRIA E ESCOLARIDADE”
Em votos válidos
19
AMAZONINO
MENDES

70
DAVID
ALMEIDA

Norte

40%

60%

Leste

46%

54%

Sul

40%

60%

Oeste

42%

58%

Centro-Sul

48%

52%

Centro-Oeste

47%

53%

Masculino

44%

56%

Feminino

42%

58%

De 16 a 24 anos

40%

60%

De 25 a 34 anos

47%

53%

De 35 a 44 anos

41%

59%

Mais de 45 anos

43%

57%

Ensino Fundamental

51%

49%

Ensino Médio

43%

57%

Ensino Superior

38%

62%

43%

57%

ZONA

SEXO

FAIXA ETÁRIA

ESCOLARIDADE
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INTENÇÃO DE VOTO ESTIMULADA E A TENDÊNCIA DOS ENTREVISTADOS
INDECISOS E OS QUE DISSERAM NULO E BRANCO

Destes candidatos, se a eleição do
2º turno fosse hoje, em qual deles
você votaria para prefeito?
ESPONTÂNEA (RESPOSTA ÚNICA)
Somente para os que disseram
INDECISO na 1ª pergunta.
Considere que você está indo agora
para o seu colégio eleitoral para
votar. Qual o nome mais provável
que votaria?
Somente para os que disseram
NULO/BRANCO na 1ª pergunta.
Considere que você está indo agora
para o seu colégio eleitoral para
votar. Você mantem a sua decisão
ou pode escolher um candidato?
Quem seria?
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Somente
para os
nulos/
branco

TOTAL

Votos
válidos

CANDIDATOS

Estimulada

Somente
para os
indecisos

19 - AMAZONINO MENDES

37,1%

1,1%

0,1%

38,3%

43%

70 - DAVID ALMEIDA

48,9%

0,6%

1,2%

50,7%

57%

NULO/BRANCO

11,4%

0,3%

10,1%

10,4%

INDECISO

2,6%

0,6%

-

0,6%
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