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Escopo

1. Tipo de Serviço
a) Modalidade – Pesquisa de Opinião
b) Categoria – Quantitativa

2. Público alvo
a) Universo – Restrito a residentes na área urbana da cidade de Manaus-AM, com idade entre 16-70 anos.
b) Tamanho do universo – o banco de dados possui, aproximadamente, 73 mil indivíduos residentes em Manaus, cadastrados. 
a) Objetivo principal – levantar a opinião sobre a vida familiar em Manaus, no contexto do confinamento por força da Pandemia da 

COVID-19.

3. Métodos e técnicas
a) Abrangência Geográfica da Pesquisa – todos os componentes do universo, constavam no banco de dados da própria empresa e 

adquirido de terceiros, tendo sido feito um estrato somente com os que residiam na Zona urbana da cidade de Manaus/AM.
b) Tamanho da amostra – a amostra considerou como parâmetro para distribuição de cotas duas fontes públicas, o IBGE e o TSE. 

Pelo grau elevado de atualização, optou-se por usar os dados do TSE, tanto para distribuição por perfil quanto para 
extrapolação de resultados ao universo. No total foram ouvidos 742 indivíduos. A margem de erro amostral para um nível de 
confiança de 95% é de 5,6% para mais ou menos.

c) Distribuição da Amostra - A amostra foi selecionada em banco de dados da própria empresa contendo por cotas de sexo, faixa 
etária, renda familiar e escolaridade e nas 6 zonas urbanas da cidade de Manaus. Usou-se software estatístico para selecionar 
aleatoriamente no banco de dados os participantes e as reposições de amostras. As cotas foram estruturadas para cumprir as 
metas de tamanho desejado para a amostra e escolhidas por sorteio aleatório. As quantidades obedeceram a proporção de 
suas áreas de moradia, de acordo com o tamanho do setor censitário e do bairro ao qual faziam parte (IBGE, 2018).

d) Coleta dos dados – A amostra foi obtida entre 15/05 e 16/05/2020. Os dados foram coletados por meio telefônico com aplicação 
de questionário estruturado

e) Tratamento dos dados – Através de estatística descritiva, testes de normalidade, skewness, curtosis e mahalanobis; cruzamento 
entre variáveis. A base de dados foi tabulada por meio do software Sphinx 5.0® e os testes estatísticos foram feitos no software 
SPSS 24 ®
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Perfil da Amostra
Perfil Socioeconômico e Demográfico

Tabela 1 – Perfil da Amostra

Fonte: Action Pesquisas, Maio/2020. Amostra total dos entrevistados.
Nota: Foram agrupadas respostas “cursando” e “completo” em cada categoria nos resultados do GRAU DE INSTRUÇÕES.

PERFIL DA AMOSTRA TOTAL

GÊNERO

Masculino 47,4%

Feminino 52,6%

TOTAL 100%

FAIXA ETÁRIA

16 a 24 anos 12,9%

25 a 34 anos 20,2%

35 a 44 anos 26,4%

45 a 54 anos 24,8%

55 anos ou mais 15,7%

TOTAL 100%

RENDA FAMILIAR MÉDIA 

MENSAL

Até 1 SM 21,2%

De 1 SM a 3 SM 44,8%

De 3 SM a 5 SM 20,0%

Acima de 5 SM 14,0%

TOTAL 100%

GRAU DE INSTRUÇÃO

Ensino Fundamental 19,8%

Ensino Médio 56,2%

Ensino Superior 24,0%

TOTAL 100%

ZONA DE MORADIA

Norte 27,3%

Sul 16,5%

Centro Sul 9,0%

Oeste 14,5%

Centro Oeste 8,9%

Leste 23,8%

TOTAL 100%



CONFINAMENTO
As pessoas estão reclusas em isolamento social e as 

atividades não  essenciais paralisadas em Manaus, desde 

o dia 16 de março. Esta pesquisa foi realizada entre os 

dias 15 e 16 de maio,  portanto,  captou o sentimento da 

população em confinamento por dois meses. 
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.QUEBRA DO ISOLAMENTO

18,5%

54,1%

24,7%

2,7%
Cumprindo integralmente o isolamento
Cumprindo parcialmente, tem de sair algumas vezes (trabalhando em casa)
Saindo para trabalhar diariamente
Não está conseguindo cumprir, continua fazendo o mesmo que antes

A maioria da população manauara (54,1%) está em casa 
saindo, somente, por necessidades bastante especificas, 
como comprar comida ou remédios e, se trabalhando, o 
faz em regime de home office. Outros 18,5% estão 
cumprindo com maior rigidez, integralmente, a 
quarentena, mantendo-se confinado em casa. 

Estas duas categorias representam a proporção dos que estão descumprindo a quarentena. 
A maior parte (24,7%), seja por escolha, dever ou falta de opção, sai diariamente para 
trabalhar e na menor parcela encontrada (2,7%) estão os que não mudaram seus hábitos e 
continuam a fazer o mesmo que faziam antes.    

Confinamento
Qual das frases que vou lhe dizer sobre o isolamento social melhor 
combina com o que o(a) sr(a) pensa? (Resposta Única)
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Confinamento
Pensando no relacionamento entre as pessoas que moram na sua casa, como está a

convivência familiar neste período de Quarentena? (Resposta Única)

Está muito melhor
Está melhor
Está igual

Está pior
Está muito pior

11,1%

31,5%

48,8%

8,3%

0,3%

Fonte: Action Pesquisas, Maio/2020. Amostra total dos entrevistados.

42,6%

A maioria (48,8%) diz que o confinamento não 
interferiu na convivência familiar, ou seja, ficou igual ao 
que era antes, entretanto. 

Melhorou

Piorou

8,6%

O maior destaque vai para os  42,6% que melhoraram o 
relacionamento familiar com o confinamento. Para  11,1% 
estar em casa com a família ficou “muito melhor” do que antes. 

O confinamento foi ruim para a vida 
familiar de 8,6%, somados os que 
responderam “está pior” ou “muito 
pior”. Considerando 
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Confinamento
Pensando no relacionamento entre as pessoas que moram na sua casa, como
está a convivência familiar neste período de Quarentena? (Resposta Única) x
zona de moradia

Zona Urbana de Manaus
Zona Norte
Está muito melhor (16,0%)

Está melhor (31,9%)

Está igual (45,4%)

Está pior (6,7%)

Zona Leste
Está muito melhor (7,7%)

Está melhor (33,3%)

Está igual (47,4%)

Está pior (11,6%)

Zona Sul
Está muito melhor (8,3%)

Está melhor (36,7%)

Está igual (48,3%)

Está pior (6,7%)

Zona Centro Sul
Está muito melhor (13,7%)

Está melhor (29,5%)

Está igual (49,0%)

Está pior (7,8%)

Zona Centro Oeste
Está muito melhor (14,3%)

Está melhor (38,1%)

Está igual (38,1%)

Está pior (9,5%)

Zona Oeste
Está muito melhor (7,1%)

Está melhor (19,1%)

Está igual (64,3%)

Está pior (9,5%)

Fonte: Action Pesquisas, Maio/2020. Amostra total dos entrevistados.
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ATIVIDADES NA QUARENTENA

Atividades domésticas, limpeza, Jardinagem. 

Culinária 22,2%

Nada mudou 20,6%

Mais próximo a familia 16,6%

Estudo. Leitura. Oração 10,4%

TV. Internet. Games. Música 8,8%

Home Office 5,2%

Descansar/ Dormir mais 3,6%

Pequenos consertos/ reparos em casa 3,4%

Mais cuidado com a higiene pessoal 3,2%

Exercícios/ atividades físicas 2,7%

Atividades manuais. Artesanato. 2,5%

Outros 0,7%

Confinamento
O que passou a fazer em casa que, antes da quarentena, não fazia? (Resposta Múltipla)

Refere-se a atividades 
genéricas ou não, mas, 
sempre prazerosas e 
coletivas, realizadas 
junto com familiares. 
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Fator 1 (76.9%)

Fator 2 (23.1%)

Melhor

Igual

Pior

Não mudou nada, continua igual a antes

Atividades domésticas, 

Jardim. Culinária.

Mais próximo a familia TV. Internet. Games. Música

Descansar/ Dormir mais

Estudo. Leitura. 

Religião (oração)

Pequenos consertos/ reparos em casa

Mais cuidado com a higiene pessoalExercícios/ atividades físicas

Atividades manuais. 

Artesanato.

Home Office

Nota: extraído pelo Método de Análise de Correspondências Múltiplas, Cruzamento de variáveis. A dependência é significativa. Qui2 = 59,8, gl = 40, 1-p = 
97,7%. O Qui2 é calculado sobre a tabela de citações (frequências marginais iguais à soma das frequências linhas / colunas). 

A matriz mostra significativas associações entre a convivência familiar e as 
atividades na quarentena. Pode-se deduzir que os que realizaram atividades 
domésticas estendidas (jardinagem, culinária), leitura, religião e outras 
juntamente com os familiares, sentem que a convivência familiar está 
MELHOR QUE ANTES 

Confinamento
Convivência familiar x Atividades

Em contrapartida dormir 
mais,  home office, assim 
como parte dos que 
passaram a assistir mais 
TV, Games ou musica na 
web e, até mesmo, 
artesanato e atividades 
manuais, estão associadas 
mais fortemente aos que 
consideram sua vida PIOR 
DO QUE ANTES 
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Eixo 1 (70.0%)

Eixo 2 (23.9%)

16 a 24 anos

25 a 34 anos

35 a 44 anos

45 a 54 anos
55 ou mais

Muito melhor

Melhor

Igual

Pior

Confinamento
Convivência familiar x Faixa Etária

A categoria “Muito melhor” está associada as faixas etárias de 45-54 e 55 ou 
mais, consequentemente, os mais maduros sentem que o relacionamento 
familiar está MELHOR DO QUE ANTES. De modo inverso, percebe-se que os 
mais jovens (entre 16 e 34 anos)estão curtindo menos, pois aparecem 
associados a categoria PIOR
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