PROJETO MULTIDADOS
PESQUISA DE PLANEJAMENTO E ESTRATÉGIA
MARCO AURÉLIO 031-99731-0011
SÉRGIO TORRES 031-99984-1289

MULTIDADOS PESQUISA LTDA
Avenida Raja Gabaglia Nº1710, Conjunto 803, Bairro Gutierrez
Belo Horizonte – Minas Gerais – CEP: 30.441-194
031.3657.9010 * 3144.9010 * 9918.36.870 * 9863.02.475

A Multidados oferece a pesquisa mais completa do
mercado sobre as eleições 2016 com mais de 1200
perguntas em seu banco de dados.
A Multidados também oferece aos seus clientes mais de
20 tipos diferentes de pesquisas sobre as eleições 2016.

As pesquisas Multidados são realizadas na zona urbana e
rural em todos os municípios.

MULTIDADOS:
MAIS QUE UMA PROPOSTA DE
TRABALHO, COMPROMETIMENTO COM
RESULTADOS.

ETAPAS DO PROJETO MULTIDADOS:
Março-abril:
Investimentos nas candidaturas a Prefeito

Maio-junho:
Planejamento de sucesso e alternativas de
crescimento
Julho-agosto:
Estratégia das ações de campanha
Setembro:
Plano eleitoral e consolidação de vitória

CONSULTORIA GRATUITA:
Consultoria gratuita de planejamento e estratégia das
eleições 2016 aos nossos clientes.

ENTREVISTADORES:
A Multidados não terceiriza pesquisas quantitativas em
nenhuma fase do processo.

Os nossos entrevistadores são exclusivos e com
rastreamento de equipe.

ELEIÇÕES 2014:
A Multidados é a única empresa de pesquisa que acertou
a eleição de Governador em Minas Gerais nas eleições
2014.

QUAL O SEU CANDIDATO A PREFEITO?
Pergunta Espontânea
Pergunta Estimulada
Pergunta Estimulada Multidados
Crescimento das Candidaturas
Potencial de Votos

Rejeição Espontânea
Rejeição Estimulada
Eleitores Indecisos

VICE-PREFEITO
Qual o melhor candidato a Vice-prefeito?

CHAPAS ELEITORAIS
Qual a melhor chapa eleitoral de Prefeito e Vice-Prefeito

CONFRONTOS ENTRE SITUAÇÃO E OPOSIÇÃO
Qual o melhor candidato do grupo de situação?
Qual o melhor candidato do grupo de oposição?

CANDIDATO CONHECIDO OU DESCONHECIDO
Qual o candidato a prefeito mais conhecido?
Qual o candidato a prefeito menos conhecido?

COMPARATIVO DE CARACTERÍSTICAS
Qual dos candidatos a Prefeito possui os melhores
PROJETOS e PROPOSTAS?
Qual dos candidatos a prefeito é o mais preocupado com
as pessoas carentes e necessitadas (PREOCUPADO
COM AS PESSOAS MAIS POBRES)?
Qual dos candidatos a Prefeito conhece os PROBLEMAS
DA REGIÃO, fala a língua do eleitor?

Qual dos candidatos a Prefeito VENCERÁ AS ELEIÇOES
2016?

COMPARATIVO DAS QUALIDADES
Qual dos candidatos a Prefeito faz mais PROPAGANDA?
(Rádio, jornal, adesivos, discursos, palestras,
conferências, TV, carro de som, participação em festas,
eventos)
Qual dos candidatos a Prefeito possui MAIOR GRUPO
POLÍTICO?
Qual dos candidatos a Prefeito parece ser o mais
COMPETENTE?

INFLUÊNCIA DO APOIO
Você votaria num candidato a Prefeito devido o apoio
recebido por uma liderança local?

NÍVEL DE INFORMAÇÕES
SOBRE O CANDIDATO A PREFEITO
Você possui informações suficientes para avaliar os
candidatos a Prefeito?

QUAL A IMAGEM DOS CANDIDATO A PREFEITO
De forma geral, qual a imagem, ideia ou visão você possui
dos candidato a Prefeito?

ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
Qual a imagem da Administração Municipal
Quais as características da Administração Municipal
A Administração Municipal é popular?
A Importância do apoio do Prefeito
IMAGEM CÂMARA MUNICIPAL
VEREADORES
Qual o seu candidato a Vereador?
CANDIDATO NOVO ou COM EXPERIÊNCIA POLÍTICA
QUAL A MAIOR TORCIDA: ATLÉTICO ou CRUZEIRO

RESULTADO POR SETOR, SEXO, IDADE,
ESCOLARIDADE E RENDA FAMILIAR
A Multidados apresenta a pergunta estimulada por setor
ou região e perguntas básicas baseadas em dados do
TSE e IBGE.
RESULTADOS EM VOTOS
A Multidados oferece a pergunta espontânea, a pergunta
estimulada e rejeição estimulada em votos.
DEPUTADO FEDERAL E ESTADUAL

Deputado Federal, Estadual e candidatos a Deputado
mais atuante.

DEMANDAS DO MUNICÍPIO
Qual demanda ou necessidade mais urgente da sua região ou
município?
Qual área ou serviço que o seu candidato a Prefeito deverá
fazer investimentos?
Qual área ou serviço que o futuro prefeito ou atual deverá
realizar investimentos em 2017?
Avaliações das áreas de atuação e serviços municipais:
Saúde, Educação, Segurança, Combate as drogas

Coleta de lixo, limpeza de ruas, energia elétrica, água
Emprego, Lazer, Moradia, Transporte, Assistência social
Meio ambiente, Telecomunicações, Saneamento, etc.

PRODUTOS EXCLUSIVOS MULTIDADOS:
DTC: DESEMPENHO TÉCNICO DOS CANDIDATOS

Análise de todos os candidatos a Prefeito com sugestões
de ações estratégias a serem realizadas.
RELATÓRIO FINAL
Resumo dos principais pontos da pesquisa com cálculos
matemáticos de vitória, planejamento de votos, além do
pensamento do eleitor sobre a lei da ficha limpa, reeleição,
apresentamos também os motivos que levaram o eleitor a
escolher um candidato a Prefeito.

COMO É APLICADA A PESQUISA DE OPINIÃO?
METODOLOGIA: O método a ser adotado, será o de entrevistas pessoais
e individuais mediante a aplicação de um questionário estruturado com
perguntas abertas e fechadas.

AMOSTRA: A seleção da amostra é definida através de cotas ou planilhas
de Zona Residencial, Bairros ou Regiões, Sexo, Idade, Escolaridade e
Renda familiar.

MARGEM DE ERRO E INTERVALO DE CONFIANÇA: A margem de
erro do projeto é de 3% e o intervalo de confiança é de 94%.

FORMA DE PAGAMENTO: A primeira parcela corresponde a 50% do
valor total no aceite da proposta de prestação de serviços (início da pesquisa
de campo). A segunda parcela corresponde a 50% do valor total no ato da
entrega do resultado final.
Obrigado pela confiança e preferência
Equipe Multidados Pesquisa Ltda.

