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1. INTRODUÇÃO
Este documento apresenta o plano de trabalho elaborado pela CP2 Pesquisas para a
execução da Avaliação da cobrança pelos usuários de Recursos Hídricos da Bacia
Hidrográfica do Rio Araguari, atendendo ao que estabelece o contrato de prestação de
serviços 003/2017 decorrente do Ato Convocatório ABHA Nº 043/2016.
Este produto foi dividido em 6 (seis) seções, quais sejam: (1) uma breve introdução
dos objetivos da pesquisa; (2) considerações metodológicas sobre a pesquisa quantitativa e o
plano amostral; (3) planejamento de campo, treinamento de entrevistadores, execução da
coleta de dados e monitoramento de produtividade; (4) análise de dados; (5) cronograma de
execução da pesquisa; (6) produtos a serem entregues durante a prestação de serviços.
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2. APRESENTAÇÃO DA EMPRESA
A CP2 Consultoria, Pesquisa e Planejamento Ltda. é um instituto de pesquisas sediado
em Belo Horizonte/MG. Ao longo de três décadas, a empresa atua em projetos de pesquisa
de opinião pública, mercado e avaliação de políticas públicas em todo o território nacional,
empregando técnicas de investigação quantitativas e qualitativas, chanceladas pelas boas
práticas de pesquisa científica. A CP2 tem como sócio-diretor o Prof. Antônio de Pádua dos
Santos, bacharel em Sociologia e Política pela Universidade Federal de Minas Gerais, pósgraduado em Metodologia Científica e Estatística e docente da UFMG por mais de 30 anos.
Dentre os principais valores propalados pela CP2, estão a ética e o respeito às necessidades e
peculiaridades que envolvem cada objeto de pesquisa. A missão da empresa é, portanto,
oferecer informação válida e confiável a seus contratantes. Esta perspectiva guia o trabalho
dos funcionários da empresa desde as etapas de planejamento de pesquisa até a entrega de
produtos finais.
Ao longo dessas três décadas de existência, a CP2 se orgulha em ter como clientes e
parceiros instituições do setor público, como a Secretaria de Comunicação da Presidência da
República, o Painel das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), a Caixa Econômica
Federal (CAIXA), a OPAS (Organização Pan-Americana da Saúde), a FUNDEP (Fundação de
Desenvolvimento da Pesquisa), o Banco Central, o Ministério de Desenvolvimento Social
(MDS), o Ministério de Meio Ambiente, o Governo do Estado de Minas Gerais, entre outros;
e do setor privado, como a Usiminas, a General Motors do Brasil, a Unimed Belo Horizonte,
Andrade Gutierrez, Fiat, Jornal O Tempo, a Vallourec & Manesman, CMM - Grupo Votorantim,
SuperAgro, entre outros.
Atualmente, a CP2 conta com funcionários das mais diversas áreas, o que a torna um
ambiente rico e propício para realizar grandes estudos, bem como gerar diagnósticos úteis
aos seus parceiros. Nosso quadro de profissionais é composto por especialistas ligados às
áreas de Sociologia, Estatística, Comunicação Social, Marketing, Demografia e Psicologia.
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3. OBJETIVOS GERAIS E ESPECÍFICOS
Segundo o Termo de Referência que regeu esta contratação, o projeto Avaliação da
cobrança pelos usuários de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Araguari tem
como finalidade “avaliar o atendimento dos objetivos da cobrança pelo uso de recursos
hídricos, em âmbito da bacia hidrográfica do rio Araguari.”1
Além disso, os objetivos específicos são:
1. Analisar o nível de conhecimento dos usuários em cobrança pelo uso de recursos
hídricos a respeito:
a) do CBH Araguari;
b) da Entidade equiparada às funções de Agência;
c) da cobrança pelo uso de recursos hídricos;
d) do montante e aplicação dos recursos oriundos da cobrança;
2. Avaliar a gestão dos recursos hídricos em seu empreendimento.

1

Vide Páginas 17 e 18 do Ato Convocatório ABHA Nº 043/2016.
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4. PÚBLICO-ALVO E METODOLOGIA
4.1 Público-alvo
O público-alvo considerado são os usuários em cobrança pelo uso de Recursos Hídricos
da Bacia Hidrográfica do Rio Araguari do 2º trimestre de 2016.

4.2 Pesquisa Quantitativa - Survey
Para a coleta de dados será utilizada a técnica survey quantitativa. A pesquisa survey
pode ser descrita como um método de obtenção de dados ou informações sobre as
características, as ações ou as opiniões de determinado grupos de pessoas, representantes
de um público-alvo, utilizando um instrumento de pesquisa, usualmente um questionário
(Babbie, 1999). Segundo Matos e Lerche (2001, p. 45), pode-se dizer que “através de
procedimentos estatísticos, o survey busca conhecer atitudes, valores e crenças das pessoas
pesquisadas”.
Segundo Babbie (1999, p. 97), a pesquisa survey pode ser usada para:
1. Descrição. Quando se busca formular enunciados descritivos sobre alguma população,
ou seja, descobrir a distribuição de certos traços e atributos.
2. Explicação. Quando se busca fazer asserções explicativas sobre a população,
estabelecendo relações entre um ou mais atributos.
3. Exploração. Quando se busca realizar considerações iniciais e preliminares sobre um
tema que até então foi pouco estudo ou se tem pouco informação.
De acordo com Babbie (1999, p. 97), a característica chave subjacente à maioria das
pesquisas survey – e que as tornam tão necessárias – é a lógica da amostragem probabilística.
Por meio de uma amostra, consegue-se que os resultados obtidos para um grupo
relativamente pequeno de pessoas seja generalizável à toda população que aquele grupo
pertence (também chamado de universo estatístico). Ou seja, não é preciso entrevistar todas
as pessoas do Brasil para saber o que o brasileiro pensa. Um survey desenvolvido a partir de
uma amostra probabilística é suficiente para que um parâmetro – característica de uma
população – seja estimado por uma estatística – característica de uma amostra.
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Além disso, o método quantitativo é adequado aos estudos de avaliação e satisfação,
uma vez que proporciona um conhecimento amplo e generalizável do objeto de estudo,
obtendo respostas de caráter conclusivo e que podem ser comparadas ao longo do tempo,
como é o caso desta pesquisa.
As entrevistas com os usuários em cobrança pelo uso de Recursos Hídricos da Bacia
Hidrográfica do Rio Araguari serão feitas via telefone por meio de entrevistas via CATI
(Computer Assisted Telephone Interviewing). As entrevistas por telefone serão realizadas a
partir da listagem fornecida pela ABHA. Ressalta-se, portanto, a importância de que as
listagens sejam consistentes e atualizadas, a fim de não haver problemas no momento dos
contatos.
A equipe de aplicação dos instrumentos de coleta de dados será composta de
entrevistadores, supervisores, checadores e analistas de dados. Os profissionais selecionados
para compor a equipe terão, necessariamente, formação, experiência, capacidade e
habilidades adequadas para desempenhar suas respectivas atividades.

4.3 Plano Amostral - Survey
A amostragem é uma etapa crucial da pesquisa survey, pois é ela quem garante que
os resultados encontrados no conjunto de pessoas entrevistadas (a amostra) sejam
representativos para toda aquela população (o universo).
O público-alvo desta pesquisa, definido pelo Termo de Referência, são os usuários em
cobrança pelo uso de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Araguari. Os dados
extraídos do Cadastro Nacional de Usuários de Recursos Hídricos (CNARH) consta um universo
de 1.106 usuários inseridos no processo de cobrança do 2º trimestre de 2016.
Para que a pesquisa tenha uma amostra representativa deste público-alvo, o plano
amostral, em desenvolvimento,2 leva em consideração as seguintes variáveis:
a) Segmento dos usuários (irrigação, indústria, criação de animal, mineração,
abastecimento público, aquicultura e esgotamento sanitário);
b) Faixa de arrecadação (valores pagos entre R$ 30,07 e R$ 425.390,23);
c) Situação de adimplência.

2

O Plano Amostral completo será apresentado no Produto 2 – Documento Técnico.
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Segue abaixo a frequência simples por segmento de usuários, faixa de arrecadação e
situação de adimplência:
Tabela 1: Segmento de usuários
Segmento
Quantidade
Irrigação
604
Outros
267
Indústria
101
Criação Animal e Aquicultura
76
Mineração
29
Abastecimento Público e Esgotamento Sanitário
29
Total Geral
1.106
Tabela 2: Faixa de arrecadação
Faixas de Arrecadação
Quantidade
Até R$ 120,00
De R$ 120,00 a R$ 500,00
De R$ 500,00 a R$ 5.000,00
Mais de R$ 5.000,00
Total Geral

Em aberto
Pago
Total Geral

522
279
279
26
1.106

Tabela 3: Situação de adimplência
Adimplência
Total
336
770
1.106

%
54,6%
24,1%
9,1%
6,9%
2,6%
2,6%
100%

%
47,2%
25,2%
25,2%
2,4%
100%

%
30,4%
69,6%
100%

No Produto 2 – Documento Técnico será apresentado a análise de consistência do
banco de dados e planos amostrais com margem de erro por segmento de 5% (cinco por
cento), 7,5% (sete e meio por cento) e 10% (dez por cento). Todos os planos amostrais
apresentam um nível de confiança de 95% (noventa e cinco por cento) e uma margem de erro
global de no máximo 5%.
Após a avaliação da ABHA sobre a amostragem, detalhada no Documento Técnico,
será definido o plano amostral adequado para o presente estudo levando em consideração
as limitações do público pesquisado.
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4.4 Questionário
O questionário está em processo de reformulação3, sendo composto de perguntas
estruturadas fechadas e abertas.
O instrumento de coleta de dados será devidamente pré-testado e submetido à
aprovação do cliente, e só estará apto a ir para campo após a validação formalizada desse
processo.

4.5 Pré-teste
A fim de garantir que o questionário seja o mais adequado quanto possível aos
objetivos de pesquisa e que as questões formuladas sejam compreendidas pelos
entrevistados será realizado o piloto com pelo menos 04 (quatro) usuários de Recursos
Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Araguari que não estão contemplados na amostra final.
Por meio do pré-teste será avaliado previamente à condução da coleta, a qualidade
do instrumento de obtenção dos dados e dos treinamentos a serem oferecidos aos
entrevistadores. Além desses aspectos serão avaliados a adequação da abordagem dos
entrevistadores, a inteligibilidade das questões, a duração das entrevistas e a capacidade de
registro e envio das informações que irão compor o banco de dados.

3

O questionário será apresentado no Produto 2 – Documento Técnico.
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5. COLETA DE DADOS
A fim de garantir a validade das informações, é imprescindível um planejamento de
campo eficiente e robusto, uma vez que o campo é a fase mais nevrálgica de qualquer projeto
de pesquisa. Uma coleta de dados eficiente e qualificada é garantia de sucesso de uma
pesquisa; mas, se a coleta de dados apresentar problemas, não há qualidade no instrumento
e na análise que corrija esta questão.

5.1 Treinamento
A CP2 Pesquisas realizará 02 sessões de treinamento aos entrevistadores de campo na
sede da empresa, em Belo Horizonte.
O primeiro treinamento será em função do piloto e o outro acontecerá depois da
aprovação final do instrumento de coleta de dados.
Segue abaixo o conteúdo básico do treinamento:
Ementa de Treinamento de Coleta de Dados
Público-Alvo: usuários em cobrança pelo uso de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica
do Rio Araguari do 2º trimestre de 2016

1. Apresentação dos objetivos
2. A tarefa do pesquisador

3.
4.

5.
6.
7.

Responsabilidades
Características fundamentais
Linguagem, higiene pessoal e vestuário em campo
Aplicação do questionário
Regras gerais de aplicação
Leitura coletiva do instrumento
Solução de dúvidas
Debate sobre o instrumento
Requisitos éticos
Procedimentos de qualidade e validação
Aspectos logísticos e operacionais
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5.2 Execução do Campo
Uma vez validado o planejamento da coleta de dados e preparados todos os recursos
e materiais necessários ao campo, a execução da pesquisa propriamente dita se inicia. A
execução de campo é a fase mais delicada de um projeto de pesquisa, pois é aquela na qual
os responsáveis técnicos possuem o menor nível de controle sobre o trabalho, pela própria
natureza da atividade. No entanto, o planejamento e o gerenciamento de campo devem atuar
em conjunto, a fim de que um se consolide no outro, e que o acompanhamento da coleta
seja, de fato, um monitoramento, e não uma sequência de ações de contingenciamento de
problemas.
Além do treinamento adequado aos propósitos de pesquisa e dos recursos materiais
disponibilizados, a equipe técnica da CP2 dará apoio de campo para a equipe de
entrevistadores. Este apoio de campo tem como função garantir que as demandas dos
entrevistadores sejam solucionadas rapidamente, e que os entrevistadores tenham
condições de realizar seu trabalho com qualidade.

5.3 Monitoramento de qualidade (pós-campo)
Ainda que todo o trabalho de coleta de dados seja guiado e fiscalizado no sentido de
garantir dados qualificados, é importante, antes de proceder com a utilização propriamente
dita das informações coletadas, realizar análises de qualidade desses dados.
Tradicionalmente, a CP2 adota dois procedimentos que permitem essa verificação. O
primeiro é definido por uma análise de consistência das informações, no qual a base de
dados prévia (sem tratamento estatístico) passa por uma verificação de sua coerência interna.
O segundo procedimento consiste na validação das informações coletadas, por meio
de um contato telefônico com 20% (vinte por cento) dos entrevistados, selecionados
aleatoriamente. Profissionais de checagem devidamente capacitados fazem, então, um
contato telefônico com o entrevistado selecionado, e verificam junto a ele se o entrevistador
fez todas as perguntas, se foi gentil, e se houve algum problema na aplicação das entrevistas.
É possível, também, reaplicar algumas entrevistas, a fim de conferir se as respostas foram as
mesmas concedidas ao entrevistador originalmente.
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6. ANÁLISE DOS DADOS
Para o processamento dos dados será utilizado o SPSS, software de análise estatística.
Em um primeiro momento (análise descritiva), será apresentado um panorama da frequência
das respostas dadas pelos entrevistados às diferentes questões abordadas, de modo a
apontar tendências gerais. Em seguida, serão explorados cruzamentos das variáveis: setores
de usuários cadastrados no CNARH, faixas de arrecadação e situação de adimplência entre
outros.
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7. CRONOGRAMA
Abaixo, apresentamos o cronograma previsto para a execução pesquisa. Estima-se
necessário 60 dias para execução do projeto apresentado neste plano de trabalho. Qualquer
alteração no escopo do projeto acarretará em alterações no cronograma.

Cronograma de execução da pesquisa

Etapa

Planejamento

Coleta de dados

Processamento e
Análise

Finalização da
Pesquisa

Atividade
Assinatura do Contrato
Reunião Inicial
Elaboração do Produto 1
Entrega do Produto 1
Aprovação do Produto 1
Reformulação do questionário
Realização do piloto (pré-teste)
Elaboração Plano Amostral
Elaboração do Produto 2
Entrega do Produto 2
Aprovação Produto 2
Ajustes do Produto 2 (questionário e amostra)
Seleção e treinamento da Equipe
Entrevistas, crítica e checagem
Elaboração Produto 3
Entrega Produto 3
Aprovação do Produto 3
Consistência e processamentos dos dados
Elaboração Produto 4
Entrega Produto 4
Aprovação Produto 4
Ajustes Produto 4
Apresentação Final
Encerramento do contrato

Início
Fim
25/01/2017
25/01/2017
26/01/2017
30/01/2017
31/01/2017
01/02/2017
03/02/2017
27/01/2017
31/01/2017
01/02/2017
27/01/2017
03/02/2017
27/01/2017
03/02/2017
06/02/2017
07/02/2017
08/02/2017
09/02/2017
10/02/2017
08/02/2017
10/02/2017
13/02/2017
03/03/2017
14/02/2017
23/02/2017
24/02/2017
27/02/2017
03/03/2017
14/02/2017
08/03/2017
27/02/2017
14/03/2017
15/03/2017
16/03/2017
17/03//2017
20/03/2017
21/03/2017
22/03/2017

Responsável
ABHA e CP2
ABHA e CP2
CP2
CP2
ABHA
CP2
CP2
CP2
CP2
CP2
ABHA
CP2
CP2
CP2
CP2
CP2
ABHA
CP2
CP2
CP2
ABHA
CP2
ABHA e CP2

24/03/2017

ABHA e CP2
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8. PRODUTOS A SEREM ENTREGUES
Segue abaixo a descrição dos produtos que serão entregues durante a execução do
projeto:
PRODUTO

DESCRIÇÃO

DETALHAMENTO
Em até 7 (sete) dias, a contar da
emissão da Ordem de Serviço, o Plano
de Trabalho em sua forma definitiva,
apresentado em 03 (três) cópias
impressas e 03 (três) cópias digitais em
CD-ROM
Em até 15 (quinze) dias, contados a
partir da Ordem de Serviço, o
Documento Técnico em sua forma
definitiva, apresentado em 03 (três)
cópias impressas e 03 (três) cópias
digitais em CD-ROM

DATA DE
ENTREGA

Produto 1

Plano de Trabalho com a
descrição dos serviços

Produto 2

Documento Técnico, com a
descrição da metodologia para
a pesquisa

Produto 3

Relatório Parcial, com a
tabulação dos dados coletados,
contendo tabelas de frequência
e cruzamentos das variáveis em
estudo por todos os setores
usuários cadastrados no
CNARH, representando todas as
faixas dos valores arrecadados

Em até 45 (quarenta e cinco) dias,
contados a partir da Ordem de Serviço,
o Relatório Parcial em sua forma
definitiva, apresentado em 03 (três)
cópias impressas e 03 (três) cópias
digitais em CD-ROM

24/02/2017

Produto 4

Relatório Conclusivo, com
análise descritiva dos dados
estatísticos e representações
gráficas de cada variável em
estudo.

Em até 60 (sessenta) dias, contados a
partir da Ordem de Serviço, o Relatório
Conclusivo em sua forma definitiva,
apresentado em 03 (três) cópias
impressas e 03 (três) cópias digitais em
CD-ROM

15/03/2017

31/01/2017

06/02/2017
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9. REQUISITOS NORMATIVOS
A CP2 - Consultoria, Pesquisa e Planejamento Ltda. assume a responsabilidade de
cumprir objetivos, prazos e metodologia explicitados neste projeto com o rigoroso padrão de
qualidade e de realizar este estudo com exclusividade para o contratante.
Além disso, a CP2 Pesquisas assume a responsabilidade de tratar com estrita
confidencialidade todas as informações fornecidas pelo cliente, tanto no processo de
elaboração do projeto de pesquisa, quanto na realização do mesmo. Essas informações serão
utilizadas apenas nesse contexto e não serão disponibilizadas a terceiros sem a autorização
do cliente. Os resultados obtidos através da realização desse projeto de pesquisa não serão
utilizados em outros projetos sem prévia autorização.
Por fim, a CP2 - Consultoria, Pesquisa e Planejamento Ltda. segue os códigos
regulamentadores de pesquisas de opinião e de mercado das instituições:


ESOMAR / ABEP



ABNT NBR ISO 20.252 / ABNT NBR ISO 9.001
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10. RECURSOS FORNECIDOS
A CP2 possui sede própria em bairro comercial de Belo Horizonte, ocupando uma área
de 357m² dividida em 5 conjuntos de salas adequadamente setorizadas: CPD – Centro de
Processamento de Dados, Financeiro e Administrativo, Comercial, Operação de Campo,
Grupo de Discussão e Telemarketing.
Além da infraestrutura básica (climatização, mobiliário e terminais de computador
interligados por rede interna), contamos com estrutura própria para realização de grupos de
discussão (equipamento de ponta para monitoração e gravação audiovisual) e pontos para
pesquisa por telefone e atendimento de telemarketing.
A CP2 prima por empregar os mais modernos recursos tecnológicos necessários a um
trabalho de investigação científica ao mesmo tempo ágil, confiável e com apresentação visual
moderna.


01 Sala de Grupos de Focal (Grupo de Discussão) com espelho e equipamento para
gravação em áudio e vídeo;



01 Sala para treinamento de entrevistadores;



01 Sala para elaboração de roteiros, questionários, processamento de dados e análise
dos resultados;



Rede estruturada de voz 30 pontos;



20 estações CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing);



20 computadores;



4 notebooks;



85 tablets SAMSUNG Galaxy Tab 3 equipados com o Survey to Go, software utilizado
para coleta de dados eletrônica;



Projetores, impressoras, sistema de gravação e servidores de dados.
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