Curitiba, 19 de junho de 2017.
Apresentamos a seguir os resultados da pesquisa de opinião pública realizada no Distrito Federal, com o objetivo
de consulta à população sobre time de futebol.
PROCEDIMENTOS UTILIZADOS NA REALIZAÇÃO DA PESQUISA:
O universo desta pesquisa abrange os habitantes do Distrito Federal. Para a realização desta pesquisa foi
utilizada uma amostra de 1.516 habitantes, sendo esta estratificada segundo sexo, faixa etária, grau de escolaridade,
nível econômico e posição geográfica. O trabalho de levantamento de dados foi feito através de entrevistas pessoais com
eleitores com 16 anos ou mais durante os dias 14 a 18 de junho de 2017 sendo checadas simultaneamente à sua
realização em 19,9% das entrevistas. A Paraná Pesquisas encontra-se registrada no Conselho Regional de Estatística
da 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª e 7ª Região sob o nº 3122/17 e é filiada à Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa ABEP desde 2003.
Tal amostra representativa do Distrito Federal atinge um grau de confiança de 95,0% para uma margem estimada
de erro de aproximadamente 2,5% para os resultados gerais.
A amostra foi distribuída pelas regiões administrativas do Distrito Federal. De acordo com a região administrativa,
foram selecionados os setores censitários onde foram aplicadas as entrevistas. Por fim, os entrevistados foram
selecionados aleatoriamente para responder ao questionário, de acordo com cotas de sexo e faixa etária e escolaridade.
Os dados utilizados para definição e seleção da amostra são baseados nos dados mais recentes do TSE e IBGE. O
método de amostragem foi o de estratificação proporcional.
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Para qual time de futebol o Sr(a) mais torce ou simpatiza?
(ESPONTÂNEA)

Não torce para nenhum

32,6%

Flamengo

29,1%

Vasco

6,7%

São Paulo

5,4%

Corinthians (Paulista)

5,0%

Botafogo

4,6%

Palmeiras

4,5%

Fluminense

3,4%

Cruzeiro

2,6%

Santos

1,2%

Atlético Mineiro

1,1%

Internacional

0,8%

Grêmio

0,7%

Outros times citados

2,3%

