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RESUMO 

 

Em ano de reforma política e período de insatisfação geral, este trabalho se 

propõe a estudar a associação entre a escolha de um candidato à eleição e variáveis 

de avaliação do governo, imagem do candidato e perfil do eleitor, na última eleição do 

município de Niterói. Com base nos estudos do cientista político Alberto Carlos Al-

meida, que indicam uma predisposição do eleitor a votar pela reeleição, foram testa-

dos modelos logísticos que ajudassem a explicar a perda da reeleição do partido do 

PDT. Foi usado o banco de dados de uma pesquisa quantitativa feita em 2012 através 

de questionário estruturado pelo Instituto de Pesquisas GPP, em uma amostra de 

1148 eleitores. O modelo de regressão logístico concluiu que a imagem negativa do 

candidato à reeleição foi um forte motivo para que os eleitores tenham decidido pela 

mudança de partido no poder. 

Palavras-chaves: Eleição, Modelo de Regressão Logístico, Imagem do candidato, Po-

lítica. 
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ABSTRACT 

In a year of political reform and general dissatisfaction period, this study aims 

to study the association between the choice of a candidate for election and varibles of 

assessment of the government, candidate's image and voter profile, in the last election-

tion of the city Niteroi. Based on studies of political scientist Alberto Carlos Almeida, 

indicating a voter's willingness to vote for re-election, they were tested logistic models 

that help to explain the loss of the re-election of PDT. It was used the database of a 

quantitative survey in 2012 through a structured questionnaire by Research Institute 

GPP in a sample 1148 voters. The logistic regression model found that the negative 

image of re-election candidate was a strong reason for voters to have decided by the 

change of ruling party. 
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1 Introdução 
 

 

 

No Brasil, as eleições ocorrem a cada dois anos (TSE, 2014). Isso significa que 

em todo ano par os brasileiros se veem diretamente envolvidos com o futuro político 

de sua cidade, estado ou país. Dentre as diversas formas de informação que o eleitor 

tem sobre o andamento das eleições, as pesquisas eleitorais são as mais exploradas 

e utilizadas para nortear, inclusive, jornalistas e cientistas políticos que as analisam e 

disponibilizam suas conclusões para a população. 

As pesquisas eleitorais são contratadas, em sua esmagadora maioria, por 

meios de comunicações e partidos políticos, com o mesmo objetivo de obter toda e 

qualquer informação, qualitativa ou quantitativa, sobre o cenário eleitoral. Uma grande 

parte da campanha eleitoral de um candidato é baseada em informações geradas por 

pesquisas eleitorais. E isso inclui também conhecer seu oponente: perguntas sobre 

os principais concorrentes sempre constam nos questionários. 

Não apenas no período de eleição as pesquisas são importantes. Elas são ins-

trumento essencial para os partidos em período de pré-campanha: quando os partidos 

analisam qual filiado será melhor recebido se candidato (e em qual domicílio eleitoral) 

e que áreas do eleitorado precisam de maior atenção. E continuam tendo importância 

após serem efetivadas as eleições: para avaliação de governo, análise de pontos fra-

cos e fortes de governantes, descobrimento de áreas de maior ou menor receptivi-

dade, chances de reeleição, etc. (Ferreira Neto, 2013). 

Não é de se estranhar que as pesquisas eleitorais sejam um universo tão pro-

fícuo para análises estatísticas. Todas as suas etapas exigem que as técnicas e me-

todologias escolhidas sejam criteriosamente seguidas. Pesquisas eleitorais só podem 

ser divulgadas se registradas no TSE, seguindo normas rígidas e com a assinatura de 

responsabilidade técnica de um estatístico credenciado ao CONRE.  

Como documentado pelo IBOPE, “a legislação eleitoral garante aos partidos 

políticos e às coligações devidamente registrados na Justiça Eleitoral o acesso aos 

resultados da pesquisa divulgada. Portanto, ainda que o contratante opte pela não 
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divulgação da pesquisa, o resultado é disponibilizado à Justiça Eleitoral”. Portanto, 

após o registro e consequente divulgação da pesquisa, seus resultados são criterio-

samente analisados por seus concorrentes e qualquer sinal de divergências é sinali-

zado. Ninguém quer correr o risco de não ter a informação certa e, por isso, todos 

monitoram todas as pesquisas registradas. Aliás, ter a informação certa, ou, neste 

caso, a mais precisa possível, é o grande trunfo, tanto para o contratante (que de-

pende das informações), quanto para o contratado (já que os institutos de pesquisa 

dependem da confiabilidade de suas informações para conseguir fechar mais contra-

tos).  No caso das pesquisas eleitorais, no final, não se tem como disfarçar nenhum 

erro: a urna mostra um resultado final e sai na frente quem chegou mais perto. 

 

 

1.2 Revisão Bibliográfica 

 

No Brasil, a reeleição para cargos do Poder Executivo teve início em 1998, 

segundo a Ementa Constitucional nº 16, de 4 de junho de 1997. A partir de então, foi 

aceita a reeleição dos presidentes, governadores e prefeitos (ou quem os houver su-

cedido ou substituído durante o mandato) para um único período subsequente 

(Ementa Constitucional,1997). 

A adoção da reeleição foi uma imensa reforma política que não 

levou esse nome. Ela alterou os incentivos na direção certa, facilitou a 

vida do eleitor e permitiu que políticas que exigem mais tempo para 

dar resultados passassem a ser adotadas com entusiasmo. Nem 

mesmo os eventuais aspectos negativos da reeleição foram suficien-

tes para anular seus efeitos positivos para o sistema. Alguns conside-

ram que a reeleição permite o uso desmedido da máquina pública, de 

maneira a criar uma grande assimetria em favor de quem a disputa. 

Todavia, de nada adianta ter a chance de se reeleger se a avaliação 

do governo não for suficientemente boa para fazer do governante o 

favorito. (Almeida, 2014a) 

Romero (2014) comenta: “Nos Estados Unidos, são comuns as pesquisas que 

procuram verificar as chances de ocupantes de cargos executivos a partir da avaliação 
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de seus governos. No Brasil, quem está fazendo isso pela primeira vez é o cientista 

político Alberto Carlos de Almeida, fundador do Instituto Análise”. 

Almeida (2014a, 2014b, 2014c) escreveu vários artigos nos quais explica a in-

fluência da avaliação “ótima” e “boa” na reeleição do governo.  

Em Almeida (2014a), o autor comenta o poder da reeleição: “Os dados de pes-

quisas eleitorais revelam que, quando um governante disputa a reeleição, a taxa de 

conversão entre avaliação positiva e voto no governo é bem maior do que quando 

esse mesmo governante indica e apoia um sucessor”. 

Desde 1936, somente três presidentes americanos que dispu-

taram uma reeleição foram derrotados. (...) Ou seja, em mais de 73% 

das disputas nas quais alguém disputava a reeleição, venceu aquele 

que ocupava o cargo. Essa enorme assimetria está devidamente in-

corporada nos modelos estatísticos de previsão de resultados eleito-

rais, conferindo-se maior probabilidade de vitória a quem disputa a re-

eleição. (Almeida, 2014a)  

Em Almeida (2014b), o cientista político diz: “As análises de resultados eleitorais 

esbarram frequentemente numa realidade simples e eloquente: governos mal avalia-

dos tendem a ser derrotados, e governos bem avaliados tendem a sair vitoriosos”. 

Neste artigo, ele define que um governo é favorito quando soma mais de 50% de 

avaliação “ótima” e “boa” e o ocupante do cargo disputa a reeleição, e quando soma 

abaixo de 40% tende a ser derrotado. Vários exemplos são citados, como os das elei-

ções presidenciais de 1998, 2002, 2006 e 2010, e em todos eles sua teoria é confir-

mada. Almeida ainda lembra situações, como na eleição presidencial de 2010, em que 

os eleitores mudaram seu voto ao perceberem, através das campanhas de rádio e 

televisão, que seu candidato era de oposição a um governo bem avaliado.  

De acordo com Almeida (2014c), o Instituto Análise fez um estudo com 104 elei-

ções no período de 1994 a 2010. Uma das conclusões importantes a que se chegou 

foi que todos os candidatos a governador que ganharam a reeleição tinham avaliação 

de governo “ótima” e “boa”, somando 46% ou mais. Outra conclusão é que, com me-

nos de 34% de “ótimo” e “bom”, nenhum governador conseguiu a reeleição. Segundo 

o cientista político, essa avaliação de governo (34%) é considerada muito ruim.   
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No texto ele conclui que as análises de governos federais e estaduais são mais 

comparáveis, devido a distância entre os cargos ocupados e o eleitorado. Já análises 

de prefeituras envolveriam questões mais pessoais, por causa do conhecimento que 

a população possui de detalhes da vida particular dos candidatos. Assim, acontece de 

prefeitos muito bem avaliados (como com 60% de “ótimo” e “bom”) não conseguirem 

reeleição e prefeitos com avaliações ruins, menos de 34%, saírem vitoriosos. 

 

 

1.3 Justificativa 

 

Esse tema foi escolhido devido à grande aplicabilidade da estatística em pes-

quisas eleitorais. O resultado da urna garante o resultado concreto de previsões e nos 

ajudam a apurar os modelos utilizados. 

Como o cientista político Alberto Carlos Almeida explica em seus artigos, a re-

eleição pode ser explicada através da avaliação do governo. Porém, estudos em âm-

bito municipal não foram conclusivos utilizando apenas a avaliação de governo. Por-

tanto, neste trabalho serão usadas outras variáveis (como avaliações de áreas admi-

nistrativas e imagem dos candidatos), para tentar criar um modelo preditor da eleição 

municipal, usando como banco de dados uma pesquisa eleitoral feita em Niterói, em 

2012. 

Esse tipo de análise colabora com o entendimento da importância da opinião 

pública no planejamento político e social. Além disso, nos ajudam a entender melhor 

o momento eleitoral e trazer mais discussões acerca do futuro da nossa cidade. 

 

1.4 Estrutura do TCC 

 

Além da introdução, o trabalho foi dividido em mais 4 capítulos. O capítulo 2 

mostra os objetivos do trabalho. O capítulo 3 apontam a metodologia dos Componen-

tes Principais e do Modelo de Regressão Logística. O capítulo 4 apresenta os resul-

tados da estimação, da análise e o diagnóstico do modelo. O capítulo 5 conclui. 
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2 Objetivos 
 

 

 

O objetivo geral do trabalho será analisar a relação entre as variáveis de avali-

ação de áreas administrativas, a avaliação do governo, e a imagem dos principais 

candidatos à prefeitura de Niterói nas eleições de 2012 na perda da reeleição do par-

tido que estava no governo. Para tanto será utilizado um banco de dados, elaborado 

e cedido pelo Instituto de Pesquisas GPP, com entrevistas realizadas nos dias 28 e 

29 de julho de 2012, com amostra inicial de 1395 eleitores, para conhecimentos de 

detalhes da situação da eleição para prefeito em Niterói em 2012 e possíveis compa-

rações com o resultado final da urna. 

Para melhorar a qualidade da análise do banco de dados, foram eliminadas as 

variáveis com alto índice de não respostas. Além disso, foram considerados apenas 

as entrevistas nas quais todas as variáveis selecionadas estavam totalmente respon-

didas. O banco de dados final teve tamanho n = 1148 eleitores.  

Dentre as áreas administrativas avaliadas no questionário, foram selecionadas 

para integrar a análise as seguintes: saneamento básico, limpeza urbana, coleta de 

lixo, pavimentação e asfalto, obras de infraestrutura, obras de urbanização, transporte 

coletivo, trânsito, segurança, abastecimento de água, conservação e manutenção da 

cidade, áreas de lazer e praças, e manutenção da qualidade de vida. 

A eleição de 2012 para prefeitura de Niterói teve como candidatos: Felipe 

(PDT), Flavio Serafini (PSOL), Heitor Fernandes (PSTU), Rodrigo Neves (PT) e Sérgio 

Zveiter (PSD). Felipe (PDT) foi escolhido a se candidatar pela reeleição do partido, já 

que a prefeitura se encontrava no comando de Jorge Roberto Silveira (PDT). 

 

2.1 Objetivos Específicos 

 

Como objetivos específicos, esse trabalho irá: 

 Analisar o perfil dos eleitores de Niterói em 2012 
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 Utilizar a técnica de componentes principais como forma de redução e 

melhor aproveitamento das variáveis de avaliação de áreas administra-

tivas 

 Estimar modelo de regressão logística, considerando como variável res-

posta o voto no candidato Felipe do PDT, indicando reeleição do partido, 

(Yi = 0) e em outro candidato (mudança) (Yi = 1) e, como variáveis expli-

cativas, o perfil do eleitor, a avaliação do governo, a imagem dos candi-

datos e a avaliação das áreas administrativas 

 A partir do modelo estimado, verificar qual variável mais contribui para 

explicar o voto do eleitor: avaliação do governo ou imagem do candidato 
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3 Materiais e Métodos 

 

 

 

3.1 Componentes Principais 

 

Neste trabalho foi utilizada a técnica de componentes principais para reduzir o número 

de variáveis do banco de dados relativas à avaliação de áreas administrativas: 

A técnica denominada de análise de componentes principais, 

popularmente chamada de PCA, foi introduzida por Karl Pearson em 

1901 e está fundamentada no artigo de Hotelling de 1933. Seu objetivo 

principal é o de explicar a estrutura de variância e covariância de um 

vetor aleatório, composto de p-variáveis aleatórias, através da cons-

trução de combinações lineares das variáveis originais. Essas combi-

nações lineares são chamadas de componentes principais e são não 

correlacionadas entre si. No entanto, em geral deseja-se obter “redu-

ção do número de variáveis a serem avaliadas e interpretação das 

combinações lineares construídas”, ou seja, a informação contida nas 

p-variáveis originais é substituída pela informação contida em k (k<p) 

componentes principais não correlacionadas. Desta forma, o sistema 

de variabilidade do vetor aleatório composto das p-variáveis originais 

é aproximado pelo sistema de variabilidade do vetor aleatório que con-

tém as k componentes principais. A qualidade da aproximação de-

pende do número de componentes mantidas no sistema e pode ser 

medida através da avaliação da proporção de variância total explicada 

por essas. (Mingoti, 2005, p.59) 

O banco de dados contém variáveis para avaliação das áreas de saneamento 

básico, limpeza urbana, coleta de lixo, pavimentação, obras de infraestrutura, obras 

de urbanização, transporte coletivo, trânsito, segurança, abastecimento de água, con-

servação e manutenção da cidade, área de lazer e praças, e manutenção da quali-

dade de vida. Essas variáveis forma avaliadas com notas de 1 a 5, de forma que a 

escala foi: 1 = péssimo, 2 = ruim, 3 = regular, 4 = bom e 5 = ótimo. 
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Sendo (𝑋1, … , 𝑋13) as variáveis explicativas e ai o vetor de autovetores corres-

pondentes ao autovalor λi, então o i-ésimo componente principal é dado por:  

 𝑌𝑖 = 𝑎𝑖1𝑋1 + 𝑎𝑖2𝑋2 +⋯+ 𝑎𝑖13𝑋13 (2.1) 

 

Os fatores resultantes da análise de componentes principais, feita no software 

SPSS, estão na tabela a seguir: 

Component Matrixa 

 Component 

 1 2 3 4 

P9 - Saneamento Básico ,704 -,227 ,097 ,207 

P10 - Limpeza urbana ,721 -,407 ,336 ,020 

P11 - Coleta de lixo ,701 -,411 ,360 -,063 

P12 - Pavimentação e As-

falto 
,739 -,219 -,210 ,246 

P13 - Obras de infraestrutura ,794 -,086 -,381 ,231 

P14 - Obras de urbanização ,801 -,065 -,372 ,186 

P15 - Transporte Coletivo ,626 ,269 ,152 ,125 

P16 - Trânsito ,436 ,612 ,192 ,357 

P19 - Segurança ,585 ,427 ,213 ,062 

P21 - Abastecimento de 

Água 
,591 ,043 ,372 -,275 

P23 - Conservação e manu-

tenção da cidade 
,738 ,116 -,161 -,325 

P24 - Áreas de lazer e Pra-

ças 
,622 ,107 -,274 -,506 

P29 - Manutenção da quali-

dade de vida 
,702 ,229 -,060 -,259 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

a. 4 components extracted. 

Tabela 1: Fatores 

 

Foi verificado que dois fatores principais explicam, juntos, 55,23% da variabili-

dade total. Para esses fatores foram concluídas as seguintes interpretações, feitas 

com a ajuda do gráfico de dispersão: 
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1º fator: Fator de dimensão liga todos as variáveis uma vez que as correlações 

são todas positivas. (Variância = 6,025) 

2º fator: Separa as variáveis bem avaliadas (Transporte coletivo, trânsito, se-

gurança, abastecimento de água, conservação e manutenção da cidade, áreas de 

lazer e praças e manutenção da qualidade de vida) das mal avaliadas (Saneamento 

básico, limpeza urbana, coleta de lixo, pavimentação e asfalto, obras de infraestrutura 

e obras de urbanização). (Variância = 1,155) 

 

Segundo Mingoti (2005), “uma vez determinadas as componentes principais, os 

seus valores numéricos, denominados de escores, podem ser calculados para cada 

elemento amostral. Deste modo, os valores de cada componente podem ser analisa-

dos, usando-se técnicas estatísticas usuais como análise de variância e análise de 

regressão, dentre outras”. Desta forma, para as próximas análises deste trabalho, uti-

Gráfico 1: Gráfico de dispersão 
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lizaremos a variável de ordem de qualidade como substituta correspondente às variá-

veis de avaliação de áreas administrativas. Julgamos o fator 2 suficiente para o obje-

tivo do trabalho e, portanto, o fator 1 não será usado. 

 

 

3.2 Modelo linear generalizado (MLG) 

 

O Modelo linear generalizado, segundo Dobson (2002), é definido como um 

conjunto de variáveis aleatórias independentes (Y1,...,Yn) com distribuição de proba-

bilidade pertencente à família exponencial e que sigam as seguintes propriedades: 

1) A distribuição de cada variável aleatória independente deve ter forma canô-

nica e depender de um único parâmetro. 

2) Todas as variáveis aleatórias independentes (Y1,...,Yn) devem seguir a 

mesma distribuição. 

 

O modelo linear generalizado possui três componentes: 

1) As variáveis aleatórias independentes devem ter a mesma distribuição (per-

tencente à família exponencial) 

2) Um vetor de parâmetros β e de variáveis explicativas definidas como: 

 𝑿 = [
𝑋1
𝑇

⋮
𝑋𝑁
𝑇
] = [

𝑥11 … 𝑥1𝑝
⋮ ⋱ ⋮
𝑥𝑁1 … 𝑥𝑁𝑝

] (2.2) 

3) Uma função de ligação monótona g, definida como: 

 𝑔(𝐸(𝑌𝑖|𝑥)) = 𝑋𝑖
𝑇𝜷 (2.3) 
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3.3 Regressão logística 

 

As fontes bibliográficas dessa seção são: Hosmer et. al. (1989), Long e Freese 

(2001), Dobson (2002), Kutner et. al. (2005) e Meyer (2000). 

 

3.3.1 Especificação do modelo 

 

Para algumas aplicações de regressão, a variável resposta possui apenas duas 

possíveis saídas qualitativas e, por isso, pode ser representada por uma variável bi-

nária que assume valores 0 ou 1. Este é o caso deste trabalho, em que a variável 

resposta Y será definida inicialmente por: 

𝑌𝑖 = {
1, 𝑠𝑒 𝑜 𝑒𝑙𝑒𝑖𝑡𝑜𝑟 𝑣𝑜𝑡𝑎 𝑛𝑜 𝑐𝑎𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎𝑡𝑜 𝑎 𝑟𝑒𝑒𝑙𝑒𝑖çã𝑜        
0, 𝑠𝑒 𝑜 𝑒𝑙𝑒𝑖𝑡𝑜𝑟 𝑣𝑜𝑡𝑎 𝑛𝑜 𝑐𝑎𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎𝑡𝑜 𝑑𝑎 𝑜𝑝𝑜𝑠𝑖çã𝑜      

           𝑖 = 1,2,… , 𝑛 

Nosso objetivo é estimar a média condicional, dada por:  

 𝐸(𝒀𝑖|𝑿𝑖) =  𝛽0 + 𝛽1𝑋1𝑖 +⋯+ 𝛽𝑘𝑋𝑘𝑖 = 𝑿𝑖𝜷 (2.4) 

 

Onde β é o vetor de parâmetros e Xi é o vetor de variáveis explicativas para a 

i-ésima observação. 

A variável Yi tem distribuição Bernoulli com parâmetro 𝜋𝑖, onde 𝜋𝑖 é a probabi-

lidade de ocorrência do evento. No caso desse estudo, a variável resposta Yi é repre-

sentada pela variável indicadora de intenção de voto, e 𝜋𝑖 é a probabilidade de o can-

didato a reeleição ser votado. Se temos n variáveis aleatórias (Y1,...,Yn) independen-

tes com P(Yi = 1) = 𝜋𝑖 e P(Yi = 0) = 1 − 𝜋𝑖, então sua probabilidade conjunta é 

 
𝑃(𝑌 = 𝑦 | 𝑥) =∏𝜋𝑖

𝑥𝑖

𝑛

𝑖=1

(1 − 𝜋𝑖)
(1−𝑥𝑖) 

 

(2.5) 

que pertence à família exponencial. 

Além disso, pela definição de valor esperado (MEYER, 2000), obtém-se:  

 𝐸(𝑌𝑖|𝑿) = 1 ∗ 𝜋𝑖 + 0 ∗ [1 − 𝜋𝑖] = 𝜋𝑖 (2.6) 
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Trabalhando essa função, tem-se que a função de ligação que relaciona o pre-

ditor linear 𝜋(𝑖) ao valor esperado da variável resposta é:  

 𝑙𝑛 [
𝑃(𝑌𝑖 = 1)

𝑃(𝑌𝑖 = 0)
] = 𝑙𝑛 [

𝜋𝑖
1 − 𝜋𝑖

] = 𝛽0 + 𝛽1𝑋𝑖1 +⋯+ 𝛽𝑘𝑋𝑘𝑖 = 𝑿𝑖
′𝜷 (2.7) 

   

 

Onde:  

𝑿𝑖
′ é o vetor de variáveis explicativas para a i-ésima observação. 

𝜷 é o vetor de parâmetros a ser estimado. 

A função acima é a função de ligação logit, utilizada no modelo de regressão 

logística. Com essa função de ligação, o modelo de regressão logística é um caso 

particular do Modelo Linear Generalizado.  

Ao relacionar a variável Y com uma variável X usando a função de ligação logit, 

temos o seguinte formato da função logística acumulada: 

 

Gráfico 2: Gráfico de dispersão da função logística acumulada 
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Como podemos observar no gráfico acima que nos serve de exemplo, o modelo 

logit não é um modelo linear. O que difere o modelo logit do probit graficamente é o 

fato do probit se aproximar do eixo x e da reta Y=1 mais rapidamente do que o logit. 

A inclinação de ambos é a mesma. Porém a interpretação dos parâmetros do modelo 

logit é mais fácil devido ao uso da razão de chances. Por isso, muitas vezes o logit é 

usado.  

Partindo de (2.5) e colocando a razão de chances em evidência, teremos:  

 
𝑃(𝑌𝑖 = 1)

𝑃(𝑌𝑖 = 0)
=

𝜋𝑖
1 − 𝜋𝑖

= 𝑒𝑿𝑖𝜷 (2.8) 

 

Isolando 𝜋𝑖 na equação (2.6), teremos:  

 𝜋𝑖 =  𝑃(𝑌𝑖 = 1) =
𝑒𝑿𝑖𝜷

1 + 𝑒𝑿𝑖𝜷
 (2.9) 

   

Podemos também expressar 𝐸(𝑌𝑖|𝑿) como 𝑌𝑖 = 𝜋𝑖 + 𝜀. A quantidade 𝜀 pode 

assumir dois valores: 𝜀 = 1 − 𝜋𝑖, com probabilidade 𝜋𝑖, quando y=1, e 𝜀 = −𝜋𝑖, com 

probabilidade 1 − 𝜋𝑖, quando y=0. Assim, 𝜀 tem distribuição Binomial, com média 0, 

variância 𝜋(𝑖)[1 − 𝜋𝑖] e probabilidade igual a 𝜋𝑖. 

 

 

3.3.2 Estimação dos parâmetros 

 

Para ajustar o modelo logístico precisamos estimar os parâmetros desconheci-

dos 𝜷 . No modelo de regressão linear, esses parâmetros são estimados usando o 

método de mínimos quadrados, que não pode ser usado no modelo logístico. Por isso, 

o método de estimação usado é o da máxima verossimilhança. De um modo geral, o 

método da máxima verossimilhança gera valores para o parâmetro desconhecido que 

maximize a probabilidade de obter os dados observados. Os estimadores de máxima 

verossimilhança são obtidos através da maximização da função de log-verossimi-

lhança. Essa função é expressa como: 
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 𝐿(𝜷) = ln[𝑙(𝜷)] = ∑{𝑦𝑖

𝑛

𝑖=1

ln[𝜋𝑖] + (1 − 𝑦𝑖)ln [1 − 𝜋𝑖]} (2.10) 

 

Derivando essa equação em relação a 𝜷 e igualando a zero cada uma das 

expressões resultantes, obtém-se as seguintes equações de verossimilhança:  

 

{
 
 
 

 
 
 ∑[𝑦𝑖 − 𝜋𝑖] = 0

𝑛

𝑖=1

∑𝑥𝑖[𝑦𝑖 − 𝜋𝑖] = 0

𝑛

𝑖=1

 (2.11) 

 

 

A solução desse sistema de equações são os estimadores de máxima verossi-

milhança para 𝜷, denotados �̂�. Como as equações não são lineares por causa de 𝜋𝑖 

(equação 2.7), o método de resolução do sistema será iterativo. Por isso, não teremos 

�̂� expressos de forma explícita. 

 

 

3.3.3 Interpretação dos parâmetros 

 

 

Tem-se que a função de ligação que relaciona o preditor linear ao valor espe-

rado da variável resposta é: 

 
𝑙𝑛 [

𝑃(𝑌𝑖 = 1)

𝑃(𝑌𝑖 = 0)
] = 𝑙𝑛 [

𝜋𝑖
1 − 𝜋𝑖

] = 𝛽0 + 𝛽1𝑋𝑖1 +⋯+ 𝛽𝑘𝑋𝑘𝑖 

 

(2.12) 

também chamada de função de ligação logit.  

 A vantagem de se usar o modelo logit é a interpretação dos parâmetros atra-

vés da razão de chances, calculada da seguinte forma: 
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 Ω =
𝜋𝑖

1 − 𝜋𝑖
=
𝑃(𝑌𝑖 = 1 | 𝑋𝑖)

𝑃(𝑌𝑖 = 0 | 𝑋𝑖)
 (2.13) 

 

 Note que, se Ω=2, significa que é duas vezes mais provável ter o atributo 

(Yi=1) do que não ter (Yi=0). Por outro lado, se Ω=1/2 significa que é duas vezes 

mais provável não ter o atributo (Yi=0) do que ter (Yi=1). Podemos interpretar tam-

bém em termos de probabilidade, da seguinte forma:  

 

a) quando a variável X for quantitativa 

 No banco de dados utilizado, temos a variável quantitativa X = idade. Pode-

mos supor o parâmetro estimado de a. Então:  

Ω = 𝑒𝑎.1 = 𝑏 significa que o aumento de um ano de idade aumenta a probabilidade 

de votar no candidato a reeleição em aproximadamente a, mantendo as outras variá-

veis constantes.  

Ω = 𝑒𝑎.10 = 𝑐𝑏 significa que o aumento de 10 anos de idade aumenta/diminui em c 

vezes a chance de votar no candidato a reeleição.  

 

 

b) quando a variável X for binária 

 A fórmula de calcular é a mesma, sendo que X=1 agora representa a catego-

ria binária, que pode ser sexo = mulher, imagem do candidato = positiva, etc. Então 

utilizaremos a fórmula: 

 Ω = 𝑒(�̂�−1) (2.14) 
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3.3.4 Teste de hipóteses do Modelo 

 

 

a) Teste Qui-quadrado – Testando a significância do modelo 
 

Depois de ajustar um modelo de regressão logística, é preciso avaliar o modelo. 

Para isso, o primeiro passo é testar a significância das variáveis do modelo.  

O teste de razão de verossimilhança compara os valores observados da variá-

vel resposta com os valores preditos obtidos por modelos com e sem as variáveis 

testadas. O teste utiliza a estatística Deviance (D), definida a partir do logaritmo da 

razão das funções verossimilhança do modelo completo e do modelo com número de 

variáveis reduzidas: 

 𝐷 = 2

[
 
 
 
 ln (

�̂�𝑚𝑎𝑥
𝑌 )

ln (
�̂�
𝑌) ]

 
 
 
 

 (2.15) 

 

 

De forma completa:  

  

 
𝐷 = 2∑[𝑌𝑖𝑙𝑛 (

𝑌𝑖
�̂�𝑖
) + (𝑚𝑖 − 𝑌𝑖)𝑙𝑛 (

𝑚𝑖 − 𝑌𝑖
𝑚𝑖 − �̂�𝑖

)] ~ 𝜒𝑛−𝑝
2

𝑛

𝑖=1

 (2.16) 

 

Para esse teste as hipóteses são:  

 

{
  
 

  
 
𝐻0: 𝛽 =  𝛽0 = (

𝛽1
⋮
𝛽𝑞

)

𝐻1: 𝛽 =  𝛽1 = (

𝛽1
⋮
𝛽𝑞

)

 (2.17) 

 

Rejeita-se H0 se 𝐷 > 𝜒𝑛−𝑝,1−𝛼
2 , com nível de significância de α%.  
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b) Teste de Wald – Teste individual do coeficiente 

 

O teste de Wald é usado para verificar a significância de cada parâmetro esti-

mado no modelo. As hipóteses desse teste são: 

{
𝐻0: 𝛽𝑝 = 0

𝐻1: 𝛽𝑝 ≠ 0
 

A hipótese nula pode ser testada com a estatística de teste Z. Se 𝐻0é verda-

deira, Z tem distribuição Normal com média zero e variância 1, para grandes amostras: 

 
𝑍 =

𝛽�̂�

√𝑉𝑎�̂�(𝛽�̂�)

 ~ 𝑁(0,1) 
(2.18) 

 

 

Ou alternativamente:  

 𝑊 =
𝛽𝑝
2
𝑗

̂

𝑉𝑎�̂�(𝛽�̂�)
 ~ 𝜒1

2 (2.19) 

 

Assim, a região crítica é definida como: 𝑅𝐶 = {𝑊𝜖ℝ|𝑤𝑜𝑏𝑠 ≥ 𝜒𝛼,1
2 } e caso 𝑤𝑜𝑏𝑠 

pertença a região crítica, rejeita-se a hipótese nula ao nível de significância α, ou seja, 

�̂�𝑗 não contribui para explicar o modelo. 

 

3.3.5 Resíduos 

 

Resíduos são a diferença entre a probabilidade encontrada pelo modelo e o 

valor observado para cada observação da amostra. Portanto, analisar resíduos e ou-

tliers é uma maneira importante de verificar o ajuste de um modelo de regressão.  

Porém, a análise de resíduos não consegue fornecer informação suficiente para 

que se conclua que o modelo está ajustando conforme o esperado. Entretanto é de 

extrema relevância que seja feita, pois essa análise pode detectar falha na modela-

gem e nos resultados encontrados. Dessa forma, apesar dos resíduos não garantirem 
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o ajuste do modelo, ele auxilia na identificação de possíveis problemas na modela-

gem. Observações que não se ajustam corretamente (ou seja, têm resíduo grande) 

são conhecidos como outliers.  

A probabilidade de ocorrência de um certo evento em um conjunto de variáveis 

independentes é definida como:  

 �̂�(𝑖) = 𝑃(𝑌�̂� = 1|𝑋𝑖) (2.20) 

 

Logo, os desvios 𝑌𝑖 − 𝜋(𝑖) são heterocedásticos com 𝑉𝑎𝑟(𝑌𝑖 − 𝜋(𝑖)|𝑋𝑖) =

𝜋(𝑖)(1 − 𝜋(𝑖)). Isso implica que a variância de uma variável independente binária é 

máxima quando 𝜋(𝑖) = 0,5 e mínima conforme 𝜋(𝑖) se aproxima de 0 ou 1. Isso sugere 

os resíduos de Pearson, que dividem o resíduo por seu desvio padrão:   

 𝑟(𝑖) =
𝑌𝑖 − �̂�(𝑖)

√�̂�(𝑖)(1 − �̂�(𝑖))
 (2.21) 

 

Valores grandes de r sugerem uma falha no modelo ao ajustar uma dada ob-

servação.  

A variância de r não é única, já que 𝑉𝑎𝑟(𝑌𝑖 − �̂�(𝑖)|𝑋𝑖) ≠ �̂�(𝑖)(1 − �̂�(𝑖)), e por-

tanto é usado o resíduo de Pearson padronizado: 

 
𝑟(𝑖)𝑆𝑡𝑑 =

𝑟(𝑖)

√1 − (�̂�(𝑖)(1 − �̂�(𝑖)𝑋𝑖𝑉𝑎�̂�(�̂�)𝑿𝑖

 
(2.22) 

 

Enquanto 𝑟(𝑖)𝑆𝑡𝑑é preferido à 𝑟(𝑖) por ter variância constante, alguns autores 

comentam que os dois resíduos são frequentemente similares na prática. 
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3.3.6 Medidas de qualidade do ajuste 

 

a) Log Verossimilhança 
 

A função objetivo do modelo é dada por 2.9. Essa função no ponto ótimo é dada 

por:  

𝐿(𝑀𝐶𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑡𝑜) = 𝐿(𝜷) = ln[𝑙(𝜷)] = ∑{𝑦𝑖

𝑛

𝑖=1

ln[𝜋𝑖] + (1 − 𝑦𝑖)ln [1 − 𝜋𝑖]} (2.23) 

 

Podemos também calcular essa função objetivo apenas usando a constante 

𝜷0:  

 𝐿(𝑀𝐶𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒) = 𝐿(𝜷0) = ln[𝑙(𝜷0)] (2.24) 

 

Essas medidas são utilizadas no cálculo das medidas de qualidade do ajuste 

que serão apresentadas a seguir. 

 

 

b) R2 de McFadden 

 

R2 de McFadden compara um modelo com apenas o intercepto com um modelo 

com todos os parâmetros. É definido como:  

 𝑅𝑀𝑐𝐹
2 = 1 −

𝑙𝑛�̂�(𝑀𝐶𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑡𝑜)

𝑙𝑛�̂�(𝑀𝐶𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒)
 (2.26) 

 

 

Se o modelo 𝑀𝐶𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒= 𝑀𝐶𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑡𝑜, 𝑅𝑀𝑐𝐹
2  se iguala a zero, mas 𝑅𝑀𝑐𝐹

2  nunca pode 

ser exatamente 1. 

Como 𝑅𝑀𝑐𝐹
2  sempre aumenta à medida que novas variáveis são inseridas, uma 

versão ajustada também é considerada:  
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 �̅�𝑀𝑐𝐹
2 = 1 −

𝑙𝑛�̂�(𝑀𝐶𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑡𝑜) − 𝐾
∗

𝑙𝑛�̂�(𝑀𝐶𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒)
, (2.27) 

 

𝑜𝑛𝑑𝑒 𝐾∗ é 𝑜 𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟â𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 (𝑒 𝑛ã𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑎𝑟𝑖á𝑣𝑒𝑖𝑠 𝑖𝑛𝑑𝑒𝑝𝑒𝑛𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠). 

 

c) AIC (Critério de Informação Akaike) 
 

O critério de informação Akaike, AIC (Akaike’s Information Criterion), foi tam-

bém proposto por Akaike (1974). A função a ser minimizada é dada por:  

 𝐴𝐼𝐶 =
−2ln�̂�(𝑀𝐶𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑡𝑜) + 2𝑃

𝑁
 (2.30) 

, onde P é o número de parâmetros.   

A estatística AIC é bastante empregada para a comparação de modelos "não-

encaixados", levando em consideração a log-verossimilhança e o número de parâme-

tros (p) do modelo estimado. 

Um modelo para a variável resposta Y é considerado melhor que outro se tiver 

um AIC mais baixo (o que favorece modelos com SQRE menor, mas também com 

menos parâmetros). 

Nos modelos de exclusão e/ou inclusão sequencial, cada passo pode ser efe-

tuado com base no critério AIC. Assim, por exemplo, um algoritmo de exclusão se-

quencial pode consistir em: 

 Ajustar o modelo completo e calcular o respectivo AIC. 

 Ajustar cada modelo com menos uma variável e calcular o respectivo 

AIC. 

Se nenhum dos AICs obtidos excluindo uma variável for inferior ao AIC do mo-

delo anterior, o algoritmo termina sendo o modelo anterior ao modelo final. Caso al-

guma das exclusões reduza o AIC, efetua-se a exclusão que provoca a maior redução 

no AIC e regressa-se ao ponto anterior. 
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Em cada passo de exclusão, o submodelo com menor AIC será aquele que 

tiver excluído a variável cujo teste dá menor significância (maior p-valor), ou seja, 

aquele que provocar menor aumento no SQRE. 

Ele, porém, não garante a identificação do “melhor submodelo”. Apenas identi-

fica, de forma que não é computacionalmente muito pesada, submodelos que se pre-

sumem serem “bons”. Assim, deve ser usado com bom senso e cruzados com outras 

considerações. 

 

d) Contagem do Y predito corretamente 

 

Uma medida da capacidade preditiva do modelo ajustado é a contagem ou per-

centual de y estimado corretamente pelo modelo. 

Sabe-se que yi observado é 0 ou 1 e que 𝜋�̂� = 𝑃(𝑌 = 1|𝑥𝑖). Considere yi predito 

ou previsto por:  

 𝑌�̂� = {
0 𝑠𝑒 �̂�𝑖 ≤ 0,5
1 𝑠𝑒 �̂�𝑖 > 0,5

 (2.31) 

Construindo uma tabela que campara o número de y’s observados e previstos 

ou preditos pela equação (2.31), inferimos a capacidade preditiva do modelo ajustado. 
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4 Resultados 
 

 

 

4.1 Tratamento dos dados 

 

O banco de dados foi criado a partir das respostas de 1395 entrevistados em 

julho de 2012. O questionário aplicado na pesquisa continha 45 perguntas, entre perfil 

do candidato (região, bairro, sexo, idade, grau de instrução, renda familiar e religião), 

intenção de voto (em quem pretende votar, certeza de voto e segunda opção de voto), 

avaliações gerais dos governos de 2012 do estado e município, avaliações das áreas 

do município (hospitais e emergências, postos de saúde, educação, saneamento bá-

sico, limpeza urbana, coleta de lixo, pavimentação e asfalto, obras de infraestrutura, 

obras de urbanização, transporte coletivo, trânsito, ajuda aos pobres, valorização e 

apoio ao funcionário público, segurança, combate às enchentes, abastecimento de 

água, geração de empregos, conservação e manutenção da cidade, áreas de lazer e 

praças, atuação junto à população de rua, limpeza das praias, área de cultura, plane-

jamento urbano e manutenção da qualidade de vida), imagem e características posi-

tivas dos candidatos e satisfação com o trânsito.  

A metodologia usada foi do tipo quantitativa realizada através de levantamento 

estatístico por amostragem estratificada pelas seguintes Regiões: 

Regiões Pesos (%) Amostra 

Praias da Baía I 21 200 

Praias da Baía II 12 200 

Praias da Baía III 8,8 200 

Região Norte I 17,7 200 

Região Norte II 13,6 200 

Região Pendotiba 12,8 200 

Região Oceânica 14,1 200 

Total 100 1.400 

 

Tabela 2: Regiões Niterói 

 

As regiões acima são compostas pelos seguintes bairros:  
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Praias da Baía I: Icaraí, São Francisco, Charitas, Cachoeiras e Jurujuba 

Praias da Baía II: Gragoatá, São Domingos, Boa Viagem, Ingá, Centro, Fátima, 

Ponta da Areia e Morro do Estado 

Praias da Baía III: Vital Brasil, Santa Rosa, Pé Pequeno e Viradouro 

Região Norte I: Cubango, Fonseca, Viçoso Jardim, Baldeador, Caramujo e 

Santa Bárbara 

Região Norte II: Barreto, Santana, São Lourenço, Engenhoca, Ilha da Concei-

ção e Tenente Jardim 

Região Pendotiba: Várzea das Moças, Rio do Ouro, Maria Paula, Muriqui, Vila 

Progresso, Badu, Matapaca, Cantagalo, Ititioca, Largo da Batalha, Sapê e Maceió. 

Região Oceânica: Engenho do Mato, Itaipu, Santo Antônio, Maravista, Serra 

Grande, Itacoatiara, Jacaré, Jardim Imbuí, Piratininga, Camboinhas e Cafubá 

A amostra foi distribuída de forma igual por regiões (200 em cada). Dentro de 

cada região a amostra foi distribuída por bairros ou grupamento de bairros de forma 

proporcional ao número de eleitores existentes de cada local. Dentro dos bairros foram 

sorteadas quadras. Nas quadras sorteadas, os domicílios foram selecionados por 

amostragem sistemática. Nas regiões de grande concentração de prédios, foram en-

trevistados passantes, moradores das quadras selecionadas (pontos de fluxo no úl-

timo estágio). 

Os bairros pesquisados foram: São Francisco, Preventório, Icaraí, Morro do 

Cavalão, Grota, São Domingos, Morro do Estado, Ponta D'Areia, Bairro de Fátima, 

Centro, Ingá, Favela Palácio, Boa Viagem, Santa Rosa, Pé Pequeno, Souza Soares, 

Vital Brasil, Jardim Icaraí, Beltrão, Viradouro, Fonseca, Vila Ipiranga, Santa Bárbara, 

Caramujo, Cubango, Riodades, Baldeador, Viçoso Jardim, Favela Caixa D'Água, Te-

nente Jardim, Buraco do Boi, Engenhoca, Coronel Leôncio, Ilha da Conceição, Bar-

reto, São Lourenço, Boa Vista (Morro), Morro do Holofote, Maceió, Cantagalo, Várzea 

das Moças, Largo da Batalha, Sapê, Badú, Maria Paula, Ititioca, Rio do Ouro, Vila 

Progresso, Favela Largo da Batalha, Piratininga, Camboinhas, Cafubá, Maravista, En-

genho do Mato, Serra Grande, Morro do Jacaré e Itaipú. 
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O universo da pesquisa foi a população eleitora do município de Niterói a partir 

dos 16 anos e a abordagem foi domiciliar. Vale lembrar que foi realizada apenas uma 

entrevista por residência com o morador, eleitor do município, apto a responder à pes-

quisa. 

Esta amostra de 1395 entrevistas permite inferências sobre o universo pesqui-

sado com margem máxima de erro de 2,6 pontos percentuais, para mais ou para me-

nos, para um intervalo de confiança de 95%. 

Para a análise proposta neste trabalho, foi preciso fazer um tratamento nos 

dados com o objetivo de eliminar as não respostas. O banco passou a ter 1148 obser-

vações. 

Devido ao grande número de não respostas, foi fixado um critério: as variáveis 

com 4% ou mais de não respostas foram eliminadas. Assim, as variáveis de avaliação 

de áreas administrativas do município, que eram inicialmente 21, foram reduzidas a 

13 (saneamento básico, limpeza urbana, coleta de lixo, pavimentação e asfalto, obras 

de infraestrutura, obras de urbanização, transporte coletivo, trânsito, segurança, abas-

tecimento de água, conservação e manutenção da cidade, áreas de lazer e praças e 

manutenção da qualidade de vida). 

Além disso, todas as observações que não estivessem 100% completas tam-

bém foram eliminadas (questionário com alguma resposta pulada ou com recusa de 

resposta). Assim, o banco de dados final trabalhado continha 1148 observações. 
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4.1.1 Análise dos dados excluídos 

 

Durante o tratamento dos dados, os questionários que apresentavam alguma 

não resposta foram excluídos. Na tabela a seguir, vemos o perfil dos entrevistados 

que forma retirados do banco de dados: 

 

  Respostas N %   Respostas N % 

REGIÃO 

Praias da Baía I 35 14,23% 

GRAU DE 
INSTRUÇÃO 

Analfabeto  10 4,07% 

Praias da Baía II 45 18,29% Primário Completo 31 12,60% 

Praias da Baía III 43 17,48% 1º Grau Completo 33 13,41% 

Região Norte I 30 12,20% 2º Grau Completo 87 35,37% 

Região Norte II 27 10,98% Superior Completo 82 33,33% 

Região Pendotiba 30 12,20% Não respondeu 3 1,22% 

Região Oceânica 36 14,63% Total 246 100,00% 

Total 246 100,00% 

FAIXA DE 
IDADE 

16 a 24 anos 25 10,16% 

SEXO 

Feminino 131 53,25% 25 a 34 anos 38 15,45% 

Masculino 115 46,75% 35 a 44 anos 48 19,51% 

Total 246 100,00% 45 a 59 anos 77 31,30% 

FAIXA DE 
RENDA  

FAMILIAR 

Até 1 salário mínimo 10 4,07% 60 anos ou mais 58 23,58% 

De 1,01 a 2 salários mínimos 38 15,45% Total 246 100,00% 

De 2,01 a 5 salários mínimos 50 20,33% 

RELIGIÃO 

Não tem 53 21,54% 

De 5,01 a 10 salários mínimos 34 13,82% Católica 111 45,12% 

De 10 a 20 salários mínimos 24 9,76% Evangélica 49 19,92% 

Mais de 20 salários mínimos 24 9,76% Espírita 20 8,13% 

Não respondeu 66 26,83% Outra 4 1,63% 

Total 246 100,00% Não respondeu 9 3,66% 

    Total 246 100,00% 

Tabela 3: Análise dos dados excluídos 
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4.2 Resultado da análise do perfil dos eleitores 

 

Conforme proposto nos objetivos deste trabalho, foi feita uma análise descritiva 

das variáveis de perfil dos eleitores de Niterói: 

 

  Respostas N %   Respostas N % 

REGIÃO 

Praias da Baía I 161 14,0% 

GRAU DE 
INSTRU-

ÇÃO 

Analfabeto  54 4,7% 

Praias da Baía II 171 14,9% Primário Completo 165 14,4% 

Praias da Baía III 156 13,6% 1º Grau Completo 164 14,3% 

Região Norte I 168 14,6% 2º Grau Completo 460 40,1% 

Região Norte II 157 13,7% Superior Completo 305 26,6% 

Região Pendotiba 170 14,8% Total 1148 100,0% 

Região Oceânica 165 14,4% 

FAIXA DE 
IDADE 

16 a 24 anos 112 9,8% 

Total 1148 100,0% 25 a 34 anos 212 18,5% 

SEXO 

Feminino 509 44,3% 35 a 44 anos 226 19,7% 

Masculino 639 55,7% 45 a 59 anos 366 31,9% 

Total 1148 100,0% 60 anos ou mais 232 20,2% 

FAIXA DE 
RENDA 

FAMILIAR 

Até 1 salário mínimo 125 10,9% Total 1148 100,0% 

De 1,01 a 2 salários mínimos 265 23,1% 

RELIGIÃO 

Não tem 205 17,9% 

De 2,01 a 5 salários mínimos 300 26,1% Católica 562 49,0% 

De 5,01 a 10 salários mínimos 222 19,3% Evangélica 251 21,9% 

De 10 a 20 salários mínimos 148 12,9% Espírita 111 9,7% 

Mais de 20 salários mínimos 88 7,7% Outra 19 1,7% 

Total 1148 100,0% Total 1148 100,0% 

Tabela 4: Análise descritiva - Perfil 

 

Vemos que a maioria do eleitorado de Niterói tem idade entre 45 e 59 anos 

(31,9%), possui o ensino médio completo (40,1%), soma de 1 a 5 salários mínimos de 

renda familiar (49,2%) e se declara católica (49,0%). 
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4.3 Avaliação do governo 

 

“Governos mal avaliados tendem a ser derrotados”, segundo Almeida (2014b). 

A tabela a seguir apresenta a avaliação do governo pelos eleitores de Niterói. 

Áreas Ótima/Boa Regular Ruim/Péssima Total 

Saneamento Básico 19,9% 32,3% 47,7% 100,0% 

Limpeza urbana 37,6% 30,5% 31,9% 100,0% 

Coleta de lixo 56,5% 22,9% 20,6% 100,0% 

Pavimentação e Asfalto 28,5% 31,5% 40,0% 100,0% 

Obras de infraestrutura 17,4% 34,8% 47,7% 100,0% 

Obras de urbanização 19,2% 35,5% 45,3% 100,0% 

Transporte Coletivo 30,4% 24,7% 44,9% 100,0% 

 Trânsito 5,8% 13,4% 80,7% 100,0% 

Segurança 10,5% 25,2% 64,4% 100,0% 

Abastecimento de Água 60,4% 22,4% 17,2% 100,0% 

Conservação e manu-
tenção da cidade 

22,6% 38,8% 38,7% 100,0% 

Áreas de lazer e Praças 23,2% 29,7% 47,1% 100,0% 

Manutenção da quali-
dade de vida 

18,4% 41,2% 40,4% 100,0% 

Avaliação Prefeitura Ni-
terói 

11,9% 21,9% 66,2% 100,0% 

 

Tabela 5: Avaliação do Prefeito Jorge Roberto Silveira por área (% válidos) 

 

Com o objetivo de reduzir o número de variáveis referentes à avaliação de 

áreas administrativas do município, foi feita uma análise de Componentes Principais. 

Pelo resultado dessa análise, as 13 variáveis serão representadas por um único fator 

que pode ser interpretado como a avaliação geral das áreas e será denominada Fator 

geral das áreas administrativas. Abaixo vemos uma análise descritiva dessa nova va-

riável: 
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fator 1 – Fator geral das áreas       
administrativas 

  

Média -0,003 

Erro padrão 0,003 

Mediana 0,009 

Modo -0,210 

Desvio padrão 0,102 

Variância da amostra 0,010 

Curtose -0,417 

Assimetria -0,266 

Intervalo 0,507 

Mínimo -0,210 

Máximo 0,298 

Soma -3,480 

Contagem 1148 

 

Tabela 6: Análise descritiva - Fator 1 
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4.4 Estimação do modelo de eleição 

 

Iniciando a estimação do modelo, a análise descritiva das variáveis em estudo 

ajuda no entendimento dos próximos passos. Abaixo, segue uma tabela de frequência 

de todas as variáveis abertas pela situação de eleição: 

 

Variáveis Respostas 

Como vota na eleição? 

Y=0 (Quer reelei-
ção do partido) 

Y=1 (Quer 
mudança) 

Total 

Região 

Praias da Baía I 27,3% 72,7% 100,0% 

Praias da Baía II 14,0% 86,0% 100,0% 

Praias da Baía III 29,5% 70,5% 100,0% 

Região Norte I 18,5% 81,5% 100,0% 

Região Norte II 20,4% 79,6% 100,0% 

Região Pendotiba 25,3% 74,7% 100,0% 

Região Oceânica 39,4% 60,6% 100,0% 

Sexo 
Feminino 23,2% 76,8% 100,0% 

Masculino 26,1% 73,9% 100,0% 

Faixa de Idade 

16 a 24 anos 25,9% 74,1% 100,0% 

25 a 34 anos 27,8% 72,2% 100,0% 

35 a 44 anos 26,1% 73,9% 100,0% 

45 a 59 anos 25,4% 74,6% 100,0% 

60 anos ou mais 19,4% 80,6% 100,0% 

Grau de instru-
ção 

Analfabeto / Primário Incompleto 22,2% 77,8% 100,0% 

Primário Completo / 1º Grau Incompleto 20,0% 80,0% 100,0% 

1º Grau Completo / 2º Grau Incompleto 25,6% 74,4% 100,0% 

2º Grau Completo / Superior Incompleto 25,9% 74,1% 100,0% 

Superior Completo 25,9% 74,1% 100,0% 

Faixa de renda 
familiar 

Até 1 salário mínimo 20,8% 79,2% 100,0% 

De 1,01 a 2 salários mínimos 19,2% 80,8% 100,0% 

De 2,01 a 5 salários mínimos 27,0% 73,0% 100,0% 

De 5,01 a 10 salários mínimos 27,5% 72,5% 100,0% 

De 10 a 20 salários mínimos 31,8% 68,2% 100,0% 

Mais de 20 salários mínimos 21,6% 78,4% 100,0% 

Religião 

Não tem 22,4% 77,6% 100,0% 

Católica 26,5% 73,5% 100,0% 

Evangélica 18,3% 81,7% 100,0% 

Espírita 35,1% 64,9% 100,0% 

Outra 26,3% 73,7% 100,0% 
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Variáveis Respostas 

Como vota na eleição? 

Y=0 (Quer reelei-
ção do partido) 

Y=1 (Quer 
mudança) 

Total 

Avaliação atual 
da Prefeitura de 
Niterói (Prefeito 
Jorge Roberto 

Silveira) 

Péssimo 22,7% 77,3% 100,0% 

Ruim 26,9% 73,1% 100,0% 

Regular 25,1% 74,9% 100,0% 

Bom  30,6% 69,4% 100,0% 

Ótimo 31,0% 69,0% 100,0% 

Como avalia o 
Saneamento 

Básico 

Péssimo 24,1% 75,9% 100,0% 

Ruim 24,6% 75,4% 100,0% 

Regular 24,3% 75,7% 100,0% 

Bom  26,6% 73,4% 100,0% 

Ótimo 33,3% 66,7% 100,0% 

Como avalia a 
Limpeza urbana 

Péssimo 19,3% 80,7% 100,0% 

Ruim 27,9% 72,1% 100,0% 

Regular 23,4% 76,6% 100,0% 

Bom  27,7% 72,3% 100,0% 

Ótimo 32,6% 67,4% 100,0% 

Como avalia a 
Coleta de lixo 

Péssimo 16,8% 83,2% 100,0% 

Ruim 23,2% 76,8% 100,0% 

Regular 24,0% 76,0% 100,0% 

Bom  26,6% 73,4% 100,0% 

Ótimo 33,3% 66,7% 100,0% 

Como avalia a 
Pavimentação e 

Asfalto 

Péssimo 22,3% 77,7% 100,0% 

Ruim 25,0% 75,0% 100,0% 

Regular 22,9% 77,1% 100,0% 

Bom  30,3% 69,7% 100,0% 

Ótimo 21,2% 78,8% 100,0% 

Como avalia as 
Obras de infra-

estrutura 

Péssimo 23,0% 77,0% 100,0% 

Ruim 26,2% 73,8% 100,0% 

Regular 23,0% 77,0% 100,0% 

Bom  30,6% 69,4% 100,0% 

Ótimo 29,4% 70,6% 100,0% 

Como avalia as 
Obras de urba-

nização 

Péssimo 24,6% 75,4% 100,0% 

Ruim 21,3% 78,7% 100,0% 

Regular 23,8% 76,2% 100,0% 

Bom  28,5% 71,5% 100,0% 

Ótimo 45,0% 55,0% 100,0% 

Como avalia o 
Transporte Co-

letivo 

Péssimo 23,5% 76,5% 100,0% 

Ruim 19,5% 80,5% 100,0% 

Regular 26,4% 73,6% 100,0% 

Bom  26,4% 73,6% 100,0% 

Ótimo 35,5% 64,5% 100,0% 
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Variáveis Respostas 

Como vota na eleição? 

Y=0 (Quer reelei-
ção do partido) 

Y=1 (Quer 
mudança) 

Total 

Como avalia o 
Trânsito 

Péssimo 24,9% 75,1% 100,0% 

Ruim 23,8% 76,2% 100,0% 

Regular 25,3% 74,7% 100,0% 

Bom  24,6% 75,4% 100,0% 

Ótimo 30,0% 70,0% 100,0% 

Como avalia a 
Segurança 

Péssimo 24,7% 75,3% 100,0% 

Ruim 23,0% 77,0% 100,0% 

Regular 23,5% 76,5% 100,0% 

Bom  32,1% 67,9% 100,0% 

Ótimo 28,6% 71,4% 100,0% 

Como avalia o 
Abastecimento 

de Água 

Péssimo 22,0% 78,0% 100,0% 

Ruim 33,3% 66,7% 100,0% 

Regular 19,5% 80,5% 100,0% 

Bom  25,9% 74,1% 100,0% 

Ótimo 30,6% 69,4% 100,0% 

Como avalia a 
Conservação e 
manutenção da 

cidade 

Péssimo 26,0% 74,0% 100,0% 

Ruim 23,1% 76,9% 100,0% 

Regular 23,4% 76,6% 100,0% 

Bom  27,2% 72,8% 100,0% 

Ótimo 31,3% 68,8% 100,0% 

Como avalia a 
Áreas de lazer e 

Praças 

Péssimo 24,8% 75,2% 100,0% 

Ruim 25,1% 74,9% 100,0% 

Regular 22,3% 77,7% 100,0% 

Bom  26,0% 74,0% 100,0% 

Ótimo 45,8% 54,2% 100,0% 

Como avalia a 
Manutenção da 

qualidade de 
vida 

Péssimo 23,1% 76,9% 100,0% 

Ruim 23,0% 77,0% 100,0% 

Regular 25,4% 74,6% 100,0% 

Bom  27,6% 72,4% 100,0% 

Ótimo 26,7% 73,3% 100,0% 

 Imagem Felipe 
Peixoto (candi-
dato a reelei-

ção) 

Positiva 42,5% 57,5% 100,0% 

Negativa 3,3% 96,7% 100,0% 

Não conhece/ Não sabe avaliar 2,6% 97,4% 100,0% 

Imagem Rodrigo 
Neves 

Positiva 21,0% 79,0% 100,0% 

Negativa 38,1% 61,9% 100,0% 

Não conhece/ Não sabe avaliar 22,7% 77,3% 100,0% 

Imagem Sérgio 
Zveiter 

Positiva 19,6% 80,4% 100,0% 

Negativa 34,8% 65,2% 100,0% 

Não conhece/ Não sabe avaliar 21,0% 79,0% 100,0% 

Imagem Jorge 
Roberto Silveira 
(Prefeito atual - 
não candidato) 

Positiva 29,4% 70,6% 100,0% 

Negativa 23,9% 76,1% 100,0% 

Não conhece/ Não sabe avaliar 23,1% 76,9% 100,0% 

Tabela 7: Tabela de frequência das variáveis do modelo 
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Começamos a estimação com um modelo que continha todas as variáveis do 

banco de dados. Os resultados deste modelo inicial estão na tabela a seguir: 

Variáveis B Sig. Exp(B) 

Sexo 

Masculino -0,213 0,150 0,808 

Feminino - - - 

Região 

Regiões da Baía II 0,862 0,000 2,367 

Outras regiões de Niterói - - - 

Idade 

Idosos 0,568 0,003 1,764 

Adultos - - - 

Grau de Instru-
ção 

Primário Completo / 1º Grau Incom-
pleto 

0,176 0,457 1,192 

Outros graus de instrução - - - 

Faixa de Renda 
familiar 

Até 2 salários mínimos 0,351 0,040 1,421 

Mais de 2 salários mínimos - - - 

Religião 

Evangélica 0,518 0,006 1,679 

Outras religiões / Sem religião - - - 

Avaliação atual 
da Prefeitura de 
Niterói (Prefeito 
Jorge Roberto 

Silveira) 

Péssima -0,186 0,714 0,831 

Ótima/ Boa/ Regular/ Ruim - - - 

Imagem Felipe 
Peixoto 

Negativa 2,548 0,000 12,776 

Positiva / Não conhece - - - 

Imagem Rodrigo 
Neves 

Positiva 0,600 0,000 1,823 

Negativa / Não conhece - - - 

Imagem Jorge 
Roberto Silveira 
(não candidato) 

Negativa / Não conhece 0,191 0,342 1,210 

Positiva - - - 

Como avalia a 
Coleta de lixo 

Péssima 0,547 0,172 1,728 

Ótima/ Boa/ Regular/ Ruim - - - 
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Variáveis B Sig. Exp(B) 

Como avalia a 
Pavimentação e 

Asfalto 

Péssima -1,722 0,022 0,179 

Ótima/ Boa/ Regular/ Ruim - - - 

Como avalia as 
Obras de infraes-

trutura 

Péssima -1,057 0,365 0,347 

Ótima/ Boa/ Regular/ Ruim - - - 

Como avalia as 
Obras de urbani-

zação 

Péssima 1,566 0,071 4,789 

Ótima/ Boa/ Regular/ Ruim - - - 

Como avalia o 
Transporte Cole-

tivo 

Péssima 0,204 0,668 1,226 

Ótima/ Boa/ Regular/ Ruim - - - 

Como avalia o 
Trânsito 

Péssima 0,620 0,523 1,859 

Ótima/ Boa/ Regular/ Ruim - - - 

Como avalia a 
Segurança 

Péssima -0,057 0,939 0,944 

Ótima/ Boa/ Regular/ Ruim - - - 

Como avalia o 
Abastecimento 

de Água 

Péssima 0,369 0,183 1,446 

Ótima/ Boa/ Regular/ Ruim - - - 

Como avalia a 
Conservação e 
manutenção da 

cidade 

Péssima -0,112 0,871 0,894 

Ótima/ Boa/ Regular/ Ruim - - - 

Como avalia a 
Áreas de lazer e 

Praças 

Péssima 0,656 0,180 1,928 

Ótima/ Boa/ Regular/ Ruim - - - 

Como avalia a 
Manutenção da 

qualidade de vida 

Péssima -0,383 0,610 0,682 

Ótima/ Boa/ Regular/ Ruim - - - 

Como avalia o 
Saneamento Bá-

sico 

Péssima 0,865 0,270 2,376 

Ótima/ Boa/ Regular/ Ruim - - - 

Como avalia a 
Limpeza urbana 

Péssima -0,314 0,571 0,731 

Ótima/ Boa/ Regular/ Ruim - - - 

Constant   -0,920 0,460 0,399 

Tabela 8: Modelo 1 
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Em um segundo momento, um modelo com o fator 1 no lugar das variáveis de 

avaliação do governo foi estimado: 

Variáveis B Sig. Exp(B) 

Região 
Regiões da Baía II 0,887 0,000 2,428 

Outras regiões de Niterói - - - 

Sexo 
Masculino -0,185 0,206 0,831 

Femilino - - - 

Faixa de Idade 
Idosos 0,516 0,007 1,676 

Adultos - - - 

Faixa de Renda Fami-
liar 

Até 2 salários mínimos 0,346 0,040 1,414 

Mais de 2 salários mínimos - - - 

Grau de Instrução 

Primário Completo / 1º Grau In-
completo 

0,144 0,532 1,155 

Outros graus de instrução - - - 

Religião 
Evangélica 0,565 0,003 1,760 

Outras religiões / Sem religião - - - 

Avaliação Felipe Pei-
xoto 

Negativa 2,546 0,000 12,760 

Positiva / Não conhece - - - 

Avaliação Rodrigo Ne-
ves 

Positiva 0,578 0,000 1,782 

Negativa / Não conhece - - - 

Imagem Jorge Roberto 
Silveira (não candi-

dato) 

Negativa / Não conhece 0,190 0,336 1,209 

Positiva -  -  -  

Fator 1   -0,791 0,318 0,453 

Constant   0,188 0,393 1,207 

Tabela 9: Modelo 2 
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Conforme as tabelas anteriores, o modelo inicial possuía várias variáveis que 

não foram significativas ao nível 5%. O mesmo aconteceu quando estimamos o mo-

delo com a variável criada pelos Componentes Principais (Modelo 2). Após rodar al-

guns ajustes, chegamos ao modelo final a seguir: 

 Variáveis  B Sig. Exp(B) 

Região 
Regiões da Baía II 0,873 0,000 2,395 

Outras regiões de Niterói - - - 

Idade 
Idosos 0,539 0,004 1,715 

Adultos - - - 

Faixa de Renda 
familiar 

Até 2 salários mínimos 0,376 0,017 1,457 

Mais de 2 salários mínimos - - - 

Religião 
Evangélica 0,558 0,003 1,747 

Outras religiões / Sem religião - - - 

Imagem Felipe 
Peixoto 

Negativa 2,594 0,000 13,387 

Positiva / Não conhece - - - 

Imagem Rodrigo 
Neves 

Positiva 0,541 0,000 1,718 

Negativa / Não conhece - - - 

Constant   0,261 0,034 1,298 

Tabela 10: Modelo FInal 

 

No modelo final temos como variáveis significativas: região, idade, faixa de 

renda familiar, religião, imagem do candidato Felipe Peixoto e imagem do candidato 

Rodrigo Neves. Esse resultado nos mostra que essas são as características que ex-

plicam o fato de o eleitor escolher votar no candidato de mudança ou de reeleição. 

Vemos que morar na região “Regiões da Baía II”, que corresponde aos bairros 

de Gragoatá, São Domingos, Boa Viagem, Ingá, Centro, Fátima, Ponta da Areia e 

Morro do Estado, aumenta em 2,395 vezes a chance de votar em mudança (não votar 

no candidato à reeleição). Ser idoso aumenta em 1,725, ganhar até 2 salários mínimos 

aumenta 1,457 e ser evangélico aumenta 1,747 vezes essa chance. Ter uma imagem 

positiva do Rodrigo Neves (candidato que venceu a eleição de 2012) aumenta em 

1,718 vezes a chance de querer mudança.  

O principal resultado desse modelo foi o que indica que ter uma imagem pés-

sima do candidato Felipe Peixoto (indicativo de reeleição) aumenta em 13,387 vezes 

a chance de querer mudança. 
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4.5 Diagnóstico do modelo 

 

Como forma de avaliar a qualidade modelo, comparar cada resultado gerado e 

escolher o melhor modelo final, foram utilizadas as medidas de Porcentagem de esti-

mação de Y estimado corretamente, Estatística de Qui-Quadrado, R2 de McFadden e 

o critério de Akaike. 

O modelo final foi avaliado com essas medidas e considerado muito bom. Na 

tabela a seguir, temos as medidas da qualidade de cada modelo estimado. 

 Modelo 1 Modelo 2 Modelo Final 

% Y=0 Correto 7,40% 3,2% 0,0% 

% Y=1 Correto 99,10% 99,2% 100,0% 

% Y Correto Total  76,3% 75,3%  75,2% 

Qui-Square 118,378 104,429 98,968 

Graus de liberdade 23 10 6 

P-valor 0,00 0,00 0,00 

  L(Modelo) 

Constante 1286,708 1286,708 1286,708 

Completo 1168,330 1182,280 1187,741 

R2 de McFadden  0,092 0,081 0,077 

Critério de Akaike 1,039 1,051 1,056 

Tabela 11: Valores dos diagnósticos dos modelos 
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5 Conclusão 
 

 

 

As pesquisas eleitorais são muito importantes pois mantém todos os envolvidos 

(população e políticos) atualizados sobre a eleição. Por serem registradas e servirem 

para o planejamento estratégico dos partidos, as pesquisas são feitas de forma muito 

criteriosa, o que produz um banco de dados perfeito para análises estatísticas. 

 Conforme análises de Almeida (2014), o voto para eleições de governadores 

pode ser explicado pela avaliação do governo. Em situações em que o candidato no 

poder tenta a reeleição, a avaliação ótima e boa somadas em 46% ou mais, garantem 

vitória. Contudo, suas análises sobre eleições em prefeituras não foram conclusivas. 

No presente trabalho, foi utilizado um banco de dados de uma pesquisa eleitoral 

feita nos dias 28 e 29 de julho de 2012, referente a eleição para prefeito de Niterói 

neste mesmo ano, feito pelo Instituto de Pesquisas GPP. Na época, o prefeito Jorge 

Roberto Silveira não se candidatou a reeleição e seu partido (o PDT) indicou o Felipe 

Peixoto para competir pela prefeitura. Assim, a eleição de 2012 para a prefeitura de 

Niterói teve como candidatos: Felipe Peixoto (PDT) – candidato à reeleição do partido, 

Flavio Serafini (PSOL), Heitor Fernandes (PSTU), Rodrigo Neves (PT) e Sérgio Zvei-

ter (PSD). A pesquisa entrevistou 1395 eleitores, com uma margem de erro de 2,6 

pontos, para mais ou para menos, com um intervalo de confiança de 95%. Devido à 

não resposta de algumas perguntas do questionário, a base de dados utilizada nesse 

trabalho é de 1148 pessoas.  

Como resultado da análise descritiva deste banco, vemos que a maioria do 

eleitorado de Niterói tem idade entre 45 e 59 anos (31,9%), possui o ensino médio 

completo (40,1%), soma de 1 a 5 salários mínimos de renda familiar (49,2%) e se 

declara católica (49,0%). A área administrativa melhor avaliada à época era o abaste-

cimento de água (60,4% de ótimo+bom) e a pior avaliada era o trânsito com (80,7% 

de ruim+péssimo).  

O modelo estimado neste trabalho concluiu que as variáveis que explicam a 

escolha do eleitor para uma mudança de governo são: região, idade, faixa de renda 
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familiar, religião, imagem do candidato Felipe Peixoto (candidato à reeleição pelo par-

tido) e Imagem do candidato Rodrigo Neves (candidato favorito relacionado a mu-

dança). De todas as variáveis que explicam o modelo, a imagem do candidato a ree-

leição se mostrou a mais relevante, ao aumentar em 13,4 vezes a chance de se querer 

uma mudança de governo, quando negativa. 

E foi como realmente aconteceu. O candidato Rodrigo Neves era visto com 

imagem positiva e teve 39,35% dos votos válidos. Felipe Peixoto, apesar de ser o 

candidato pelo partido que estava no governo, tinha uma imagem negativa e ficou em 

segundo com 32,96% (TSE, 2015). Esse estudo deixa em aberto uma discussão sobre 

a possibilidade de a má avaliação do governo do PDT ter influenciado a imagem do 

Felipe Peixoto.   

Concluímos, assim, que as variáveis de avaliação de áreas administrativas e 

do governo não explicam o voto do eleitor, conforme citado por Almeida (2014b). A 

imagem dos políticos em candidatura sim.  

Contudo, esse estudo dá peso a teoria de que as análises de prefeituras envol-

veriam questões mais pessoais, por causa do conhecimento que a população possui 

de detalhes da vida particular dos candidatos, conforme considerado por Almeida 

(2014c). 

Portanto, o resultado desse trabalho se mostra condizente com objetivo princi-

pal do marketing político, que aposta na imaturidade do eleitor em seguir a imagem 

de um político, ao invés de seus ideais, atitudes na vida pública e do seu trabalho 

realizado.   
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VOCÊ VOTA EM NITERÓI?   (1) Sim         (2) Não  ENCERRE 

DADOS DO ENTREVISTADO:   REGIÃO:_______ BAIRRO: _____________________________ 

SEXO:    (1) MAS     (2) FEM  

IDADE:_______ •    (1) 16/24  (2) 25/34
 (3)  35/44 (4) 45/59
 (5)  60 OU +  

INSTRUÇÃO:       (1) AN/PriI           (2) PriC/1GI
 (3) 1GC/2GI      (4) 2GC/SUPI 
 (5) SUPC    

RENDA FAMILIAR (1)    (2)   (3)   (4)   (5)   (6)   (9) Não sabe   (MOSTRAR CARTÃO) 

RELIGIÃO?  (0) NÃO TEM     (1) CATÓLICA     (2) EVANGÉLICA (3) ESPÍRITA      (4) OUTRA:__________________ 

P1. Em outubro teremos eleição para prefeito. Dentre esses candidatos em qual votaria para prefeito de Niterói 

 SE A ELEIÇÃO FOSSE HOJE? (Estimulada - Cartão PRETO – Resposta Única) 

(1) Felipe Peixoto   (2) Rodrigo Neves  (3) Sérgio Zveiter (4) Flavio Serafini 

(5) Heitor Fernandes  (6) Nulo/ Branco  Pule P4  (7) NS/ NR Pule P4  

 

P2. No dia da eleição você com certeza votará nesse candidato ou até lá ainda poderá mudar o seu voto? 

(1) Votará com certeza  (2) Poderá mudar/ não sabe 

 

P3. E se o candidato que escolheu desistir de disputar a eleição, em qual dos outros candidatos votaria para  

prefeito de Niterói SE A ELEIÇÃO FOSSE HOJE? (2ª OPÇÃO  - Estimulada - Cartão PRETO) 

(1) Felipe Peixoto   (2) Rodrigo Neves  (3) Sérgio Zveiter (4) Flavio Serafini 

(5) Heitor Fernandes  (6) Nulo/ Branco    (7) NS/ NR  

 

P4. Como você avalia o governo Sérgio Cabral, você diria que é ótimo, bom, regular, ruim ou péssimo?  

(1) Ótimo  (2) Bom(3) Regular  (4) Ruim (5) Péssimo (6) Não sabe/ NR 

  

P5. Como você avalia a administração do Prefeito de Niterói Jorge Roberto Silveira? (Ler Opções) 

(1) Ótima  (2) Boa  (3) Regular  (4) Ruim (5) Péssima (6) Não sabe/ NR 
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COMO VOCÊ AVALIA A ADMINISTRAÇÃO DO PREFEITO JORGE R. SILVEIRA NAS SEGUINTES ÁREAS: 

P6. Hospitais e emergências 
(1) Ótima    (2) Boa    (3) Regular   (4) Ruim    (5) Péssima    (6) Não 

sabe 

P7. Postos de Saúde 
(1) Ótima    (2) Boa    (3) Regular   (4) Ruim    (5) Péssima    (6) Não 

sabe 

P8. Educação 
(1) Ótima    (2) Boa    (3) Regular   (4) Ruim    (5) Péssima    (6) Não 

sabe 

P9. Saneamento Básico 
(1) Ótima    (2) Boa    (3) Regular   (4) Ruim    (5) Péssima    (6) Não 

sabe 

P10. Limpeza urbana 
(1) Ótima    (2) Boa    (3) Regular   (4) Ruim    (5) Péssima    (6) Não 

sabe 

P11. Coleta de lixo 
(1) Ótima    (2) Boa    (3) Regular   (4) Ruim    (5) Péssima    (6) Não 

sabe 

P12. Pavimentação e Asfalto 
(1) Ótima    (2) Boa    (3) Regular   (4) Ruim    (5) Péssima    (6) Não 

sabe 

P13. Obras de infraestrutura 
(1) Ótima    (2) Boa    (3) Regular   (4) Ruim    (5) Péssima    (6) Não 

sabe 

P14. Obras de urbanização 
(1) Ótima    (2) Boa    (3) Regular   (4) Ruim    (5) Péssima    (6) Não 

sabe 

P15. Transporte Coletivo 
(1) Ótima    (2) Boa    (3) Regular   (4) Ruim    (5) Péssima    (6) Não 

sabe 

P16. Trânsito 
(1) Ótima    (2) Boa    (3) Regular   (4) Ruim    (5) Péssima    (6) Não 

sabe 

P17. Ajuda os pobres 
(1) Ótima    (2) Boa    (3) Regular   (4) Ruim    (5) Péssima    (6) Não 

sabe 

P18. Valorização e apoio ao funcio-

nário público 

(1) Ótima    (2) Boa    (3) Regular   (4) Ruim    (5) Péssima    (6) Não 

sabe 

P19. Segurança 
(1) Ótima    (2) Boa    (3) Regular   (4) Ruim    (5) Péssima    (6) Não 

sabe 

P20. Combate as enchentes 
(1) Ótima    (2) Boa    (3) Regular   (4) Ruim    (5) Péssima    (6) Não 

sabe 

P21. Abastecimento de Água 
(1) Ótima    (2) Boa    (3) Regular   (4) Ruim    (5) Péssima    (6) Não 

sabe 

P22. Geração de empregos 
(1) Ótima    (2) Boa    (3) Regular   (4) Ruim    (5) Péssima    (6) Não 

sabe 
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P23. Conservação e manutenção da 

cidade 

(1) Ótima    (2) Boa    (3) Regular   (4) Ruim    (5) Péssima    (6) Não 

sabe 

P24. Áreas de lazer e Praças 
(1) Ótima    (2) Boa    (3) Regular   (4) Ruim    (5) Péssima    (6) Não 

sabe 

P25. Atuação junto a população de 

rua 

(1) Ótima    (2) Boa    (3) Regular   (4) Ruim    (5) Péssima    (6) Não 

sabe 

P26. Limpeza das praias 
(1) Ótima    (2) Boa    (3) Regular   (4) Ruim    (5) Péssima    (6) Não 

sabe 

P27. Na área da Cultura 
(1) Ótima    (2) Boa    (3) Regular   (4) Ruim    (5) Péssima    (6) Não 

sabe 

P28. Planejamento urbano / cresci-

mento ordenado da cidade 

(1) Ótima    (2) Boa    (3) Regular   (4) Ruim    (5) Péssima    (6) Não 

sabe 

P29. Manutenção da qualidade de 

vida 

(1) Ótima    (2) Boa    (3) Regular   (4) Ruim    (5) Péssima    (6) Não 

sabe 

 

P30 A P33. (Estimulada – Mostrar Cartão AZUL – RESPOSTA ÚNICA) 

(01) Bom administrador/ Competente  (02) Trabalhador/ Esforçado (03) Realizador de obras 

(04) Próximo das pessoas/ Ajuda quem precisa (05) Corajoso/ Pulso firme (06) Ético/ Honesto 

(07) Moderno/ Renovador    (08) Sincero/ Franco  (09) Atuante/ Dinâmico 

(10) Confiável/ Cumpre o que promete  (11) Simpático/ Carismático (12) Preocupado com cidade 

(13) Bons projetos/ Boas propostas   (14) Não sabe / Nenhuma delas 

 

Dessas características positivas, qual você mais associa ao........? (Cartão Azul) 

P30. Felipe Peixoto? 
(01)     (02)     (03)     (04)     (05)     (06)     (07)     (08)    (09)     (10)     (11)     (12)     (13)    

(14) 

P31. Rodrigo Neves? 
(01)     (02)     (03)     (04)     (05)     (06)     (07)     (08)    (09)     (10)     (11)     (12)     (13)    

(14) 

P32. Sérgio Zveiter? 
(01)     (02)     (03)     (04)     (05)     (06)     (07)     (08)    (09)     (10)     (11)     (12)     (13)    

(14) 

P33. Prefeito que Ni-

terói precisa?  

(01)     (02)     (03)     (04)     (05)     (06)     (07)     (08)    (09)     (10)     (11)     (12)     (13)    

(14) 

 

Pelo que conhece ou ouviu falar, qual a imagem que você tem dos seguintes políticos? 

Políticos Imagem? (ler opções de resposta) 

P34. Felipe Peixoto? (1) Positiva          (2) Negativa          (3) Não Conhece/ Não sabe avaliar 

P35. Rodrigo Neves? (1) Positiva          (2) Negativa          (3) Não Conhece/ Não sabe avaliar 
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P36. Sérgio Zveiter? (1) Positiva          (2) Negativa          (3) Não Conhece/ Não sabe avaliar 

P37. Jorge Roberto Silveira? (1) Positiva          (2) Negativa          (3) Não Conhece/ Não sabe avaliar 

 

P38. Depois das mudanças realizadas, principalmente na Roberto Silveira, você diria que o trânsito melhorou, piorou ou 

ficou igual? 

(1) Melhorou  (2) Piorou  (3)  Igual  (4) Não sabe/ NR  

 

 

Primeiro Nome do entrevistado: __________________________________ • Tel:______________________ 

Endereço: ________________________________________________________________________________ 

ENTREVISTADOR: ___________________________ 

 


