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1. APRESENTAÇÃO 

Neste documento está apresentado o Relatório de Avaliação dos Questionários (instrumentos de 

coleta de dados) para a realização da Pesquisa Quantitativa, em Nível Nacional, referente ao 

Consumo de Energia no Setor de Serviços, conforme contrato CT-EPE-012-2014, firmado entre a EPE 

– Empresa de Pesquisa Energética – e a empresa Foco Opinião e Mercado Ltda. – ME. 

 

2. METODOLOGIA 

A avaliação dos instrumentos de pesquisa cumpre as seguintes etapas: 

1. Teste em campo: que consistiu na aplicação de 39 entrevistas, 3 em cada segmento de 

estudo, na cidade de Florianópolis, com questionário desenvolvido pela EPE, sem 

alterações; 

2. Análise técnica do instrumento: a partir do teste em campo, o corpo técnico da 

empresa analisou o instrumento em relação à redação e disposição das perguntas, além 

do formato mais adequado ao estudo; 

3. Proposta de instrumento alterado: Neste etapa o novo modelo de questionário foi 

proposto, baseado nas indicações apuradas nas etapas 1 e 2. O questionário proposto 

para cada segmento está apresentado no anexo 1 deste documento. 

4. Ajustes e validação em definitivo do instrumento de pesquisa proposto: Após a 

avaliação deste produto, contendo os questionários propostos, pela EPE serão 

realizados os ajustes apontados e validados em definitivo os instrumentos. 

 

3. EXECUÇÃO DAS ETAPAS  

 

3.1. Teste em campo 

O pré-teste foi realizado na cidade de Florianópolis, nos dias 08, 09, 10 e 11 de Agosto de 2014, 

totalizando 39 (trinta e nove) entrevistas. Para cada um dos 13 tipos de instrumento de coleta de dados, 

desenvolvidos pela EPE, foram aplicados 03 (três) questionários, visando: 
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A aplicação do teste em campo teve os seguintes objetivos: 

 Avaliar o grau de acesso ao entrevistado; 

 Apurar o tempo médio de duração; 

 Avaliar a receptividade ao tema do estudo;  

 Avaliar a clareza e a compreensão das perguntas; 

 Avaliar se o conhecimento do público-alvo é suficiente para responder o questionário; 

 Identificar questões de difícil compreensão; 

 Subsidiar a análise técnica do instrumento. 

 

3.2. Análise técnica dos instrumentos 

Nesta etapa os resultados do teste em campo e o questionário inicial foram analisados pela 

equipe técnica do projeto, visando: 

 Melhorar a redação das perguntas; 

 Identificar o melhor tipo de pergunta (simples, múltipla, espontânea, estimulada) para 

cada objetivo do questionário; 

 Reorganizar a disposição das perguntas e blocos do questionário visando a fluidez da 

entrevista e melhor compreensão por parte de entrevistador e entrevistado; 

 Identificar o layout mais adequado para o registro das informações no questionário; 

 Identificar o conteúdo técnico sobre o instrumento a ser incluso no manual de pesquisa, 

disponibilizado para o entrevistador. 

 

3.3. Proposta de instrumento alterado 

Nesta etapa o questionário foi reestruturado conforme resultados da etapa 1 e 2, visando além 

disso, uma disposição que facilitasse o preenchimento, minimizasse o erro de preenchimento e reduzisse 

o tamanho físico do instrumento. 

 

4. RESULTADOS 

A seguir estão apresentados os principais resultados de cada etapa. 
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4.1. Resultados do teste em campo 

 

Com relação ao acesso ao entrevistado: o primeiro contato foi realizado por telefone e as 

entrevistas agendadas. Do total contatado, 83% aceitaram participar da entrevista, indicando um índice de 

recusa direta de 17%. A marcação da entrevista, entretanto, foi dificultada pela agenda dos respondentes, 

considerando a disponibilidade e o tempo necessário para responder a entrevista, inicialmente estimado 

em 30 min. Além disso, na oportunidade do agendamento era solicitado as faturas relacionadas ao 

consumo de  energia elétrica, gas natural, água do último mês, atrasando também a agenda.  Finalmente, 

para realizar as 39 (trinta e nove) entrevistas agendadas foi necessário retornar em 09 (nove) 

estabelecimentos, por não ser possível realizar a entrevista na primeira abordagem, apresentando assim 

um índice de retorno de 23,07% aos estabelecimentos visitados.  Os principais motivos para estes casos 

foram o horário inadequado para a realização da entrevista, em função da rotina de trabalho dos 

estabelecimentos, a ausência do respondente e a  interrupção da entrevista em função do tamanho do 

questionário. 

 

Com relação ao tempo da entrevista: O tempo de duração da entrevista varia de acordo com o 

segmento (alguns segmentos tem um instrumento de coleta de dados mais extenso que outros). No 

entanto, de modo geral, o tempo médio de aplicação foi de 53 minutos. 

 

Com relação à receptividade ao tema do estudo: o assunto é considerado pertinente ao 

negócio, porém a estratégia de convencimento é prejudicada pelo tempo despendido e pela ausência de 

benefícios de curto prazo. Qual a vantagem para o respondente em participar da pesquisa? Recomenda-

se a criação de uma campanha precedente a pesquisa junto ao universo do estudo, visando a 

apresentação do estudo e fortalecendo a importância da participação. 

 

Com relação à complexidade das perguntas: as perguntas foram consideradas complexidade 

mediana e estão diretamente ligadas ao conhecimento do respondente sobre o estabelecimento e as 

variáveis da pesquisa (equipamentos, definicação de espaços, percentuais, consumo etc).  

Com relação ao conhecimento do respondente para participar da pesquisa:  observou-se 

que é de suma importância para a qualidade dos dados coletados que o entrevistado seja auxiliado pelo 
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entrevistador na identificação de equipamentos, valores e consumos em faturas, cálculos de unidades de 

medida (volumes e áreas) etc. Por esta razão, recomenda-se a criação de um manual técnico abordando, 

no mínimo, os seguintes assuntos:  

• Conceituações a respeito de concessionária elétrica, Alta tensão, Subgrupo de alta tensão, 

Estrutura horo-sazonal, Demanda contratada; Período de ponta; 

• Conceituação e tipificação de Grupos geradores ; 

• Modelos de faturas das principais concessionárias de energia; 

• Conceituação e tipificação  de fontes de energia (o que são, unidades de medidas utilizadas para 

cada tipo, etc); 

• Fórmulas para calculo de medidas como área e volume; 

• Concentuação, tipificação e ilustração dos equipamentos, aparelhos, lâmpadas e veículos 

mencionados nos instrumentos. 

 

4.2. Resultados da Análise técnica 

 

Com relação a redação das perguntas: A análise deste item considerou os resultados do teste 

e expertise do corpo técnico visando melhor entendimento por parte do entrevistado e do entrevistador das 

perguntas. Foram alteradas perguntas e opções de resposta em 38 perguntas, quais sejam:  

• q3, q4, q5, q12 a q14, q15 a q30 (agrupadas e alteradas), q27 (excluída),  

• q41, q42, q44, q45, q50, q52, q55,  

• q64 a q66 (agrupadas e alteradas),  

• q70, q72 e q73 (agrupadas e alteradas)  

• q79 e q82. 

A indicação das perguntas supracitadas (ex. q3) referem-se ao questionário original, da EPE.  
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Tipo das perguntas: A análise deste item considerou o objetivo de cada pergunta e a 

possibilidade de tipos para o melhor resultado, se espontâne, se estimulada, com opção simples ou 

múltipla de resposta. As notações foram indicadas no questionário, da seguinte forma: 

• [ESP]: Pergunta espontânea, onde o entrevistado responde sem qualquer estímulo do 

entrevistador; 

• [EST]: Pergunta estimulada, onde as opções de resposta são oferecidas ao entrevistado  

• [RM]: Resposta múltipla, ou seja, são aceitas mais de uma resposta para a mesma 

pergunta; 

• [RU]: Resposta única para a pergunta. 

 

Disposição das perguntas e blocos ao longo do questionário: A análise deste item 

considerou o assunto tratado em cada pergunta e bloco, buscando um ordem lógica e fluidez, que facilite a 

aplicação e o entendimento do entrevistado. Foram alterados as seguintes perguntas/blocos: 

• Q2: Retirada, inclusa apenas agendamento; 

• Bloco carvão e lenha: incluso após o de consumo de energia; 

• Excluídas: q88, q102, q117, q118, q119 

• Bloco funcionamento da empresa e posse e uso de equipamentos: dividido em a) 

Funcionamento e b) Posse e uso de equipamentos;  

• Bloco posse e uso de equipamentos: ordem alterada, iniciando pela atividade fim do 

estabelecimento; 

• Ordem alterada das perguntas q46, q47, q48, q45, q49, q51, q50, q53 

• Bloco iluminação: q71, Q70, Q72 (agrupadas nesta ordem) 

A indicação das perguntas supracitadas (ex. q3) referem-se ao questionário original, da EPE.  

 

Layout de registro das informações no questionário: tendo em vista os objetivos esperados 

com esta etapa, todo o layout do questionário foi alterado. 
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4.3. Questionário proposto 

No anexo 1 deste documento encontra-se modelo do questionário proposto nesta etapa do 

estudo, alterado de acordo com o resultado das avaliações de campo e técnica realizadas.  

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Conclui-se que o instrumento reformulado atende as necessidades da pesquisa. De modo geral, o 

pré-teste obteve êxito, considerando esta etapa cumprida com sucesso. 
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6. PROTOCOLO DE ENTREGA 

Documento entregue pela Foco Opinião e Mercado à EPE – Empresa de Pesquisa Energética, 

em 12 de Agosto de 2014. 

 

 

Élvio J. Bornhausen 

 

 

 

 

 

Pesquisa Quantitativa, em Nível Nacional, referente ao Consumo de Energia no Setor de Serviços 

 

Contrato CT-EPE-012/2014  

Firmado entre EPE – Empresa de Pesquisa Energética e Foco Opinião e Mercado Ltda 

 

 

ATESTO que o PRODUTO/SERVIÇO referente a 

Realização do Pré-Teste (aplicação teste dos instrumentos de coleta de dados)  

Foi entregue em ___/___/_____ 

 

 

____________________________________ 

Técnico Responsável 

Cargo 


