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Divulgação

Esta pesquisa foi registrada junto à Justiça Eleitoral e

protocolada sob o número PA - 04870/2020,

no dia 30 de outubro de 2020.

Desta forma, fica expressamente vedada sua

divulgação por qualquer meio de comunicação social

antes do dia 05 de novembro de 2020.
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Pesquisa quantitativa: especificações técnicas

Coleta de dados

30 de outubro a 03 de 
novembro de 2020.

Método

Pesquisa quantitativa, com 
entrevistas pessoais e 

domiciliares, realizadas 
com o uso de tablets,  

seguindo os protocolos da 
Secretaria de Vigilância 

Sanitária.

Público-alvo

População residente e 
eleitora em Canaã dos 
Carajás, com 16 anos 

ou mais.

Amostra

400 entrevistas, 
estratificadas por cotas de 
sexo, idade, escolaridade e 

renda. 
A margem estimada de erro 
é de 4,9 pp, em um intervalo 

de confiança de 95%.
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NOTAS

• A resposta "outros", que pode ser encontrada no relatório, refere-se ao total de respostas

que obtiveram índices muito baixos de citação e, que, portanto, não serão considerados para

efeito de análise.

• Os gráficos, por vezes, poderão fechar em mais (ou menos) de 100% devido ao

arredondamento dos números no processamento dos resultados.

• Categorias que apresentam 0% significam que o percentual de respostas é inferior a 0,5%

do total de respostas da tabela.
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Eleição para prefeito 2020
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Voto espontâneo para prefeito
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Voto espontâneo para prefeito 
(por sexo e idade) 
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Voto espontâneo para prefeito 
(por escolaridade e renda) 
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Voto espontâneo para prefeito 
(por religião e raça) 
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Voto estimulado para prefeito 
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Voto estimulado para prefeito 
(por sexo e idade) 
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Voto estimulado para prefeito 
(por escolaridade e renda) 
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Voto estimulado para prefeito 
(por religião e raça) 
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Rejeição 
(Em qual destes candidatos você não votaria de jeito nenhum para prefeito?) 

16



Rejeição 
(por sexo e idade) 
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Rejeição 
(por escolaridade e renda) 
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Rejeição 
(por religião e raça) 
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Continuidade ou mudança
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Continuidade ou mudança na prefeitura de Canaã dos Carajás 

Mudança: 39%

Continuidade: 53%
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Voto estimulado por continuidade ou mudança na prefeitura de Canaã dos Carajás 
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Continuidade ou mudança na prefeitura de Canaã dos Carajás 
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Continuidade ou mudança na prefeitura de Canaã dos Carajás 
(por religião e raça)



Avaliação do prefeito
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Avaliação do desempenho do prefeito Jeová Andrade  
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Voto estimulado por Avaliação do desempenho do prefeito Jeová Andrade
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Avaliação do desempenho do prefeito Jeová Andrade
(por demográficas)
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Avaliação do desempenho do prefeito Jeová Andrade
(por religião e raça)
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Avaliação do Governador e do Presidente 
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Avaliação de desempenho do governador Hélder Barbalho   
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Avaliação de desempenho do governador Hélder Barbalho   
(por demográficas)
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Avaliação de desempenho do governador Hélder Barbalho   
(por religião e raça)
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Avaliação do desempenho do presidente Jair Bolsonaro  
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Avaliação do desempenho do presidente Jair Bolsonaro  
(por demográficas)



Avaliação do desempenho do presidente Jair Bolsonaro  
(por religião e raça)
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Principal meio para se informar sobre política e eleições
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Principal meio para se informar sobre política e eleições
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Principal meio para se informar sobre política e eleições 
(1º lugar por sexo e idade)
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Principal meio para se informar sobre política e eleições
(1º lugar por escolaridade e renda)
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Principal meio para se informar sobre política e eleições
(1º lugar por religião e raça)
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Perfil dos entrevistados
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Perfil dos entrevistados
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Perfil dos entrevistados
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Praça da Bandeira, 170 - Mangabeiras | CEP: 30.130 - 050 

Belo Horizonte - MG

Tel.: +55 (31) 3014-5000 | E-mail: contato@voxdobrasil.com


