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INSTRUMENTO DE INFORMAÇÃO

PARA TOMADA DE DECISÃO:

A PESQUISA DE OPINIÃO



O Instituto Brasil Consultoria e Pesquisas de Opinião foi fundado em 1992 na cidade de 
Umuarama, Estado do Paraná. Atua no segmento de pesquisas de opinião pública em 
três áreas principais:

A estatística não muda o mundo.
As pessoas mudam o mundo.

A estatística mostra as mudanças.

Há duas maneiras de se conduzir uma campanha eleito-
ral: uma sem rumo, no escuro, muitas vezes na contra-
mão da realidade; outra, orientada por informação 
segura que possibilita o correto direcionamento do 
trabalho. Certamente, as chances de vitória não são as 
mesmas nos dois casos.

O desconhecimento da realidade sempre atualizada, 
poderá ocasionar planejamento equivocado, trabalho 
improdutivo e gastos desnecessários. Por outro lado, 
poderá ocorrer que, por falta de um pouco mais de 
investimento, a disputa termine derrotada. São situa-
ções que podem ser evitadas com o acompanhamento 
da evolução de uma campanha eleitoral, através de 
pesquisas de opinião realizadas periodicamente. Até 
um boato maldoso, se “pegar”, pode mudar o resultado 
de uma eleição.

Por isso, a necessidade de aferições periódicas, funda-
mentais para a definição de estratégias a serem adota-
das em determinados momentos de uma campanha 
eleitoral. Com a pesquisa, os resultados de uma eleição 
podem ser conhecidos antecipadamente, com pequena 
margem de erro. Tudo isso comprova que a boa pesqui-
sa constitui o mais importante instrumento de orienta-
ção numa campanha eleitoral.

São inúmeras as incertezas no dia a dia de um gestor. 
Qual a hora certa de expandir? Quando lançar um novo 
produto no mercado? Qual o grau de satisfação dos 
nossos clientes? Qual a notoriedade da nossa marca? 
Será que nossas campanhas publicitárias são as mais 
adequadas? Existe mercado para o negócio que deseja-
mos investir?

Não fique com dúvidas, é possível conhecer a potencia-
lidade de mercado dos produtos e serviços da sua 
empresa, com resultados seguros e confiáveis. Empre-
sas grandes ou pequenas fazem uso de pesquisa de 
mercado para descobrir o que os consumidores 
realmente querem.

A pesquisa ajuda executivos de negócios a tomarem 
decisões seguras, como, por exemplo, reduzir custos e 
limitar riscos com produtos que os consumidores não 
vão comprar. É indispensável também para indicar 
melhorias necessárias em uma organização.

A pesquisa tornou-se parte integrante do marketing, 
ou seja, sem a pesquisa o marketing moderno seria 
impossível.

PESQUISA Eleitoral PESQUISA DE Marketing
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Estatísticas mostram que de modo geral somente 20% da população se manifesta, 80% mantém-se 
aparentemente indiferente. Não se manifesta, mas pensa e tem amplo poder de decisão. A pesquisa 
vai descobrir a opinião dessa maioria silenciosa, porém, pensante, fortemente disputada.

Quer obter sucesso na sua administração? Então, man-
tenha-se bem informado. Não governe no escuro. Você 
pode, sem perceber, estar administrando na contra-
mão da vontade popular. E, se isto acontecer, as conse-
quências aparecerão, aí não haverá mais tempo para 
reverter a situação.

O gestor público pode e deve acompanhar a evolução 
da opinião da população do seu Município e Estado, em 
relação a sua administração, através de avaliações 
periódicas por meio de pesquisas de opinião pública.

É de fundamental importância, também, consultar a 
população sobre as prioridades administrativas. A 
experiência tem mostrado que nem sempre é preciso 
grandes obras para corresponder a expectativa dos 
munícipes. Muitas vezes, pequenas ações alcançam 
grandes resultados.

Portanto, está claro que é possível satisfazer os 
anseios da população, pelo menos na sua maioria. Para 
isso, é necessário conhecê-los de forma eficiente. Com 
a pesquisa de opinião pública, será possível avaliar 
todos os setores da administração municipal, do 
prefeito até secretarias, além de mandatos de deputa-
dos e governadores.

Metodologia
DAS PESQUISAS

O Instituto Brasil possui uma equipe 
altamente especializada, com trabalho 
orientado e planejamento por estatísti-
co responsável, registrado no Conselho 
Regional de Estatística - CONRE da 3ª 
Região, além da gestão por professores 
mestres e doutores, docentes da área de 
pesquisa no ensino superior.

Mediante metodologia científica de 
análise probabilística e recursos estatís-
ticos o Instituto Brasil está preparado 
para executar pesquisas Quantitativas e 
Qualitativas, com uma pequena margem 
de erro em relação a amostra calculada 
cientificamente para um intervalo de 
confiança de 95%.

Com esse profissionalismo, é possível 
gerar resultados seguros e confiáveis 
com o diferencial de apresentar os 
números desdobrados por sexo 
(gênero), faixa etária, grau de 
instrução e renda familiar, facili-
tando assim o processo de 
tomada de decisão.

PESQUISA DE Administração Pública

Conheça mais sobre o Instituto Brasil no site: www.institutobrasil.com.br



Com o objetivo de orientar candidatos, administradores 
públicos, dirigentes de empresas, veículos de comunica-
ção e lançamentos de produtos e serviços, todos os dias 
empresas de pesquisa acionam milhares de entrevista-
dores para descobrir as opiniões, as preferências e os 
desejos das pessoas em todo o mundo. Com o Instituto 
Brasil não é diferente.

O segredo para a realização de uma boa pesquisa está na 
escolha do Instituto. Caso contrário, você pode ser mal 
informado.

Se você prefere um trabalho altamente profissional, 
planejado e orientado por estatístico e professores da 
área, desenvolvido por um Instituto que possua experi-
ência, seriedade e confiabilidade, estamos em condições 
de atendê-lo.

www.institutobrasil.com.br
Fones: (44) 3622-1862 -        (44) 99967-6000

Av. Rio Branco, 4392 - CEP 87501-130 - Umuarama - PR

REGISTRADO NO CONSELHO REGIONAL DE
ESTATÍSTICA SOB Nº J3014 DESDE 1994

QUEM ANALISA
CONTRATA O INSTITUTO BRASIL

      Nunca tome uma
decisão por ser a mais 
fácil, a mais barata
ou a mais agradável. 
Tome uma decisão por 
ser a mais correta.

Theodore Hesburgh


