
PARECER TÉCNICO 

 

Em análise da metodologia proposta para a pesquisa eleitoral registrada sob o número 

03549/2020 realizada em Lagoa Dourada, entre os dias 06/11 e 09/11, pela 

MULTIDADOS PESQUISA LTDA - ME / MULTIDADOS PESQUISA 

PROFISSIONAL AVANCADA, constatou-se uma incoerência entre os dados de 

intervalo de confiança, margem de erro máxima e amostra relatados.  

O registro informa as seguintes quantidades: intervalo de confiança = 93%, margem de 

erro máxima estimada = 3,5% e amostra = 251. 

Contudo, para esse tipo de pesquisa a margem de erro máxima estimada considera um 

cenário hipotético no qual adota-se, de maneira conservadora, que não existe 

conhecimento prévio sobre a proporção de intenção de votos para um determinado 

candidato. Esse contexto leva ao cálculo amostral genérico, comumente disseminado e 

utilizado, considerando a maior variabilidade possível para estimar a margem de erro 

em relação a intenção de voto de um dado candidato.  

A fórmula de cálculo adota o p (proporção a ser estimada) como 0,5 (50%) e assim 

obtemos a estimativa geral da margem de erro máxima: 

 

Realizando esse cálculo, chegamos a um número diferente do relatado pela 

MULTIDADOS PESQUISA LTDA - ME / MULTIDADOS PESQUISA 

PROFISSIONAL AVANCADA no registro da pesquisa. 

Considerando a população de 9.715 eleitores – conforme dados do TSE para Lagoa 

Dourada - para esse intervalo de confiança e amostra, a margem de erro máxima 

estimada seria 5,6% Caso a margem de erro e o intervalo de confiança estejam certos, a 

amostra precisaria ser de 627. Caso a amostra e a margem de erro estejam certas, a 

confiança seria de 74% (valor que não é plausível em situações reais) 

Portanto considera-se que os dados foram erroneamente informados, uma vez que não 

está explicitada nenhuma justificava plausível e cientificamente fundamentada para a 

redução da margem de erro nessa magnitude. 
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