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EXECUTORA, CONTRATANTE E REGISTRO: 

Ins�tuto Ranking Brasil Pesquisa - Registro: MS-01291/2020

NÚMERO DE ENTREVISTADOS: 

Foram realizadas 700 entrevistas 

PÚBLICO PESQUISADO: 

Pesquisa sobre a eleição suplementar no município de Sidrolândia. 
Moradores, com 16 anos ou mais.

DATA: 

Dados colhidos entre os dias 08 A 11 de junho de 2021. 

METODOLOGIA:
A amostra é selecionada em dois estágios, sendo que no primeiro faz-se 
uma divisão da amostra proporcionalmente ao número de habitantes 
acima de 16 anos de idade dentro de cada área geográfica intra-
municipal. No segundo estágio, para cada área geográfica, os 
respondentes são selecionados respeitando-se quotas proporcionais 
controladas por região geográfica, sexo e faixa etária, de acordo com o 
perfil da população em estudo e obedecendo ao regime de quotas do 
TSE.

BASE DE DADOS:
Coeficiente de confiança e margem de erro - A amostra a nível 
municipal tem uma margem de erro de 4,40% para um intervalo e 
confiança de 95%. As ponderações em relação a sexo, idade, grau de 

instrução e nível econômico, estão descritas no ques�onário refle�ndo 
esta�s�camente a proporção do eleitorado consultado. Dados /Censo 
2010/ TSE esta�s�ca do eleitorado do município de Sidrolândia- MS. 
Sexo: masculino 49,06%, feminino 50,94%. Faixa etária: de 16 a 24 anos 
15,79%; de 25 a 34 anos 21,14%; de 35 a 44 anos 20,75%; de 45 a 59 
anos 25,08%; mais de 60 anos 17,24%. Grau de instrução: analfabeto/lê 
e escreve 13,30%; ensino fundamental 38,80%; ensino médio 36,20%; 
ensino superior 11,70%. Renda: até 01 salário mínimo: 27,20%; de 1 a 2 
salários mínimos 27,47%; de 2 a 5 salários mínimos 34,54%; acima de 5 
salários mínimos 10,79%.

LOCAIS PESQUISADOS:
Centro da cidade, Casca�nha 1 e 2, Distrito de Capão Seco, Distrito de 
Quebra Cocô, Jardim Jandaia, Jardim Sul, Morada da Serra, Paraiso, Pé 
de Cedro, Petrópolis, Pindorama, Santa Marta, São Bento, Aldeias: 
Tereré, dez de Maio, Córrego do Meio e Lagoinha, Assentamentos: 
Barra Nova, Capão Bonito 1 e 2, Eldorado, Estrela, Geraldo Garcia, 
Gibóia,  Mutum, São Pedro, Alambari, Santa Lúcia e Santa Terezinha.

SISTEMA INTERNO DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO: 
Para a realização da pesquisa, u�liza-se uma equipe de entrevistadores 
e supervisores devidamente treinados para esse �po de projeto. Após a 
coleta de dados, 100% dos ques�onários passam por uma verificação 
da consistência das respostas aos parâmetros amostrais.

COMPROMISSO:
O Ins�tuto Ranking cumpriu o plano amostral neste instrumento 
tomando as devidas precauções no que se refere às quotas nos seus 
diversos estratos, inclusive por área geográfica. 

plano amostral



INTENÇÃO DE VOTO PARA PREFEITO(A)
DE SIDROLÂNDIA - ESPONTÂNEA

700 entrevistas REALIZADAS em SIDROLÂNDIA entre os  dias 08 e 11 DE junho de 2021 - REGISTRO: MS-01291/2020

VANDINHA CAMILO

B/N/I/N/NÃO RESP.

OUTROS

ENELVO FELINI 40.86%

0.86%

46.14%

12.14%



INTENÇÃO DE VOTO PARA PREFEITO(A)
DE SIDROLÂNDIA - EStimulada

700 entrevistas REALIZADAS em SIDROLÂNDIA entre os  dias 08 e 11 DE junho de 2021 - REGISTRO: MS-01291/2020

VANDINHA CAMILO

B/N/I/N/NÃO RESP.

ENELVO FELINI 44.00%

7.86%

48.14%



INTENÇÃO DE VOTO PARA PREFEITO(A) DE SIDROLÂNDIA 
Estimulada - votos válidos

700 entrevistas REALIZADAS em SIDROLÂNDIA entre os  dias 08 e 11 DE junho de 2021 - REGISTRO: MS-01291/2020

VANDINHA CAMILO

ENELVO FELINI 47.75%

52.25%



rejeição DE VOTO PARA PREFEITO(A) DE SIDROLÂNDIA
rejeição EStimulada

700 entrevistas REALIZADAS em SIDROLÂNDIA entre os  dias 08 e 11 DE junho de 2021 - REGISTRO: MS-01291/2020

ENELVO FELINI

B/N/I/N/NÃO RESP.

VANDINHA CAMILO 24.87%

43.70%

31.43%



APRESENTAÇÃO DA EMPRESA

O Ins�tuto Ranking Brasil Pesquisa é uma empresa 
formada por profissionais experientes  que atuam na 
área desde 2002. Com sede na cidade de Campo 
Grande, estado do Mato Grosso do Sul, disponibiliza 
soluções em serviços de pesquisas de  uma forma 
completa.

A empresa tem realizado levantamento de dados para 
agências de publicidade, emissoras de rádio, 
televisão, sites de no�cias, mercadológicas, eleitorais, 
avaliação governamental, mídias sociais, dentre 
outras.

O Ins�tuto Ranking Pesquisa possui vasta experiência 
em planejamento, execução e análise de pesquisas 
quan�ta�vas e qualita�vas. 

Atua na realização de estudos estratégicos para 
par�dos polí�cos, candidatos a cargos do poder 

execu�vo e legisla�vo, órgãos da administração 
pública, en�dades de classe, sindicatos e associações.
Competência, credibilidade comprovada, equipe 
técnica qualificada, experiência, relação de dedicação 
e respeito aos clientes. Diferenciais esses que dão 
sustentação à produção de pesquisas que atendam de 
forma personalizada às necessidades dos clientes.

A missão é desenvolver pesquisas e fornecer 
diagnós�cos precisos para tomada de decisão, 
buscando a sa�sfação.

A equipe do Ins�tuto Ranking Brasil Pesquisa é 
composta por profissionais devidamente capacitados 
para cada momento do projeto a ser realizado, bem 
como anal istas técnicos e esta�s�cos para 
planejamento das coletas de dados e análises dos 
resultados, sua codificação, tabulação até chegar ao 
relatório final.



COERÊNCIA

O Ins�tuto Ranking Brasil Pesquisa mantém uma 
relação de comprome�mento com seus clientes. Isto 
resulta em uma sinergia em seus trabalhos.

Ÿ Precisão e compromisso com os dados colhidos.
Ÿ Sigilo no tratamento das informações.
Ÿ Execução de projetos em prazos reduzidos.
Ÿ Rigoroso sistema de segurança de dados.
Ÿ Isenção ideológica.
Ÿ Conhecimento do universo polí�co.
Ÿ Amplo acervo de informações eleitorais.
Ÿ Relacionamento com os clientes.
Ÿ Mapeamento dos eleitores e influenciadores.
Ÿ Iden�ficação de anseios de uma população.
Ÿ Sondagens sobre questões temá�cas.
Ÿ Sondagem sobre diretrizes e planos de governo.
Ÿ Mapeamento de influenciadores e lideranças.
Ÿ Busca de perfil ideal de candidato.
Ÿ Análise sobre o panorama dos influenciadores.
Ÿ Análises para definição de alianças eleitorais.

Ÿ Avaliação de potenciais candidatos e coligações.
Ÿ Pesquisa de intenção de votos sobre candidatos.
Ÿ Análise e simulação de candidatos.
Ÿ Análise avançada dos cenários de coligações.
Ÿ Monitoramento e projeção de resultados.
Ÿ Monitoramento de intenção de voto.
Ÿ Pesquisa para estratégia de campanha.
Ÿ Monitoramento dos eleitores na internet.
Ÿ Avaliação da eficiência da comunicação.
Ÿ Pesquisa sobre impactos inesperados.
Ÿ Tracking (dados con�nuos) ranking.
Ÿ Pesquisa de boca de urna.
Ÿ Monitoramento das mudanças e tendências.
Ÿ Pesquisa pós-votação.



QUEM SOMOS

www.santacatarinanews.com

Seriedade na informação 

www.diariomsnews.com.br

www.bn1.com.br

DIÁRIO MS NEWS
Com o compromisso de levar agilidade, qualidade e 
seriedade na informação, organizamos as no�cias 
mais importantes do Mato Grosso do Sul, do Brasil 
e do Mundo. 

BRASIL NEWS 1
Pra�camos o jornalismo na intenção de aproximar 
a população de todas as esferas da sociedade por 
meio de conteúdos expostos de forma clara e 
obje�va. Um site que facilita a comunicação e o 
acesso a informação de qualidade a todos os 
brasileiros.

SANTA CATARINA NEWS
É um canal de comunicação que ressalta a 
capacidade empresarial do Estado de Santa 
Catarina, além de suas riquezas naturais, humanas 
e tecnológicas.

CONSULTORIA
Prestamos serviços especializados em consultoria, 
diagnós�co e assessoria empresarial, polí�ca, 
administra�va, comunicação e em diversos campos 
de atuação. 



Augusto da Silva Rocha
Estatístico - Conre 3ª região 7655 

Antonio José Ueno
Cientista político 

ESTATÍSTICO E CIENTISTA POLÍTICO 



WWW.RANKINGPESQUISA.COM.BR


