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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1 Objeto da Pesquisa 

 

O presente documento corresponde ao Produto 6  (Resultados do Survey) da proposta de 

prestação de serviços FGV Projetos Nº 060-13 (Avaliação para Melhora da Relação Custo-

Efetividade, Qualificação e Expansão do Programa Pr imeira Infância Melhor ) que tem por 

objetivo assessorar a Secretaria Estadual da Saúde do Estado do Rio Grande  do Sul  (SES-

RS) na avaliação para qualificação e expansão do programa Primeira Infância Melhor (PIM) . 

Trata-se de assessorar a SES-RS na elaboração de mecanismos de acompanhamento, 

monitoramento e aferição de impacto do PIM, de forma a produzir recomendações para o 

aperfeiçoamento da gestão de políticas públicas na área de atendimento à primeira infância. 

 

Este Relatório apresenta os resultados da pesquisa por métodos quantitativos (survey) realizada 

com beneficiários do Primeira  Infância Melhor (PIM) , vinculada à  Etapa 3 (Realização de 

Pesquisas Quantitativas por Surveys). É importante ressaltar que a pesquisa (survey) permitiu 

aprofundar o entendimento a respeito da percepção das famílias atendidas pelo PIM no que se 

refere à qualidade do serviço e aos impactos das ações, alcançando entendimento aprofundado 

acerca do sucesso das medidas implementadas, assim como das lacunas que persistem do ponto 

de vista dos beneficiários.  

 

A pesquisa foi realizada por meio de um questionário no período compreendido entre os dias 31 

de Maio e 14 de junho com 1.600 entrevistados. Considerando que a pesquisa é de natureza 

domiciliar, o universo é constituído por todos os domicílios das 20.086 famílias que têm ao menos 

uma criança registrada na parte atualizada do cadastrado do programa. Assim, a fração geral de 

amostragem é de aproximadamente 8%. 

  

Neste projeto, as técnicas de pesquisas quantitativas foram aplicadas com o objetivo de captar as 

percepções, valores e expectativas das famílias atendidas pelo PIM, de forma a auxiliar na 

compreensão do impacto das ações do programa. Os questionários utilizados no survey foram 

elaborados com base nos resultados das entrevistas em profundidade e dos grupos focais 

realizados nas fases anteriores do trabalho, e ajustados e validados com o Grupo Técnico 

Estadual (GTE) do PIM (o esquema com as alterações sugeridas para o questionário encontra-se 

no Anexo 4).  



 

 

6 

CE Nº 1892/14 - Pjto 151/13 
Este Relatório contém informações confidenciais.  C aso você não seja a pessoa autorizada a recebê-lo, não deverá utilizá-lo, copiá-lo ou revelar o seu co nteúdo.  

O questionário contemplou os seguintes blocos: Avaliação Perfil (Bloco Introdutório), Avaliação 

Sociográfica e de Perspectiva de Futuro (Bloco 1), Sobre o Contato Inicial com o PIM (Bloco 2),  

Avaliação do Serviço Prestado pelo PIM (Bloco 3), Relação Família Visitador (Bloco 4), Percepção 

de Impacto (Bloco 5). Algumas das questões foram entabuladas segundo a agregação de 

diferentes regiões de saúde em quatro grandes regiões a partir de critérios explicitados na 

metodologia. As distintas clivagens analíticas devem permitir estabelecer a percepção dos 

beneficiários do PIM, de modo a fornecer subsídios para a calibragem dos métodos de entrega do 

serviço em função das características das famílias atendidas. 

 

 

1.2 Contextualização 

 

O Primeira Infância Melhor (PIM) integra o conjunto de políticas de governo do Estado do Rio 

Grande do Sul. A referida política teve início no ano de 2003 e consolidou-se com a promulgação 

da Lei Estadual no 12.544, de 3 de julho de 2006, atendendo hoje a mais de 47 mil famílias 

residentes no Rio Grande do Sul. A sua coordenação fica a cargo da Secretaria de Saúde e conta 

com o apoio das Secretarias da Educação, Cultura, Trabalho e Desenvolvimento Social. Trata-se 

de uma política institucional de ação socioeducativa voltado para o atendimento das famílias com 

crianças de zero até seis anos de idade, bem como de mulheres gestantes, residentes no Estado 

e, prioritariamente, aquelas que se encontram em situação de vulnerabilidade social. 

Essencialmente, o programa tem como objetivo apoiar o protagonismo das famílias na promoção 

do desenvolvimento integral de suas crianças, tanto com relação às capacidades físicas e 

cognitivas quanto aquelas de natureza social e emocional, desde a gestação até os seis anos de 

idade. Para tanto, as famílias são orientadas por meio de atividades lúdicas específicas, 

destinadas a promover o desenvolvimento das habilidades e capacidades das crianças, 

considerando seu contexto cultural, suas necessidades e interesses, por meio de atendimentos 

semanais realizados nas próprias casas das famílias, além de atividades comunitárias. 

O Governo do Estado do Rio Grande do Sul  tem buscado utilizar instrumentos para 

monitoramento de seus programas estratégicos e de suas políticas públicas, assim como para a 

compreensão da avaliação dos cidadãos a respeito dos serviços prestados nas principais áreas 

de atuação do Estado. A aferição da percepção junto à população de beneficários do PIM se inclui 

entre tais avaliações. A pesquisa deve prover aos gestores do PIM, subsídios para compreender 

expectativas dos cidadãos bem como sua percepção a respeito dos resultados e da qualidade do 
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serviço. Assim, possibilitará um melhor planejamento das intervenções, e eventuais correções, 

qualificação e expansão da política pública.  

 

No âmbito do presente Relatório, o objetivo é utilizar pesquisas de opinião, de forma a possibilitar 

um policy feedback que oriente eventuais calibragens na intensidade, direcionamento e escopo 

das ações do PIM, voltadas à capacitação da famílias para o protagonismo no cuidado à primeira 

infância. A importância da avaliação da percepção da população está conectada à capacidade de 

geração de informações úteis para a tomada de decisões gerenciais e políticas por parte do poder 

público nos processos de qualificação e expansão do PIM.  

 

 

2. METODOLOGIA E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA PESQUIS A 

 

Antes de expor os resultados da pesquisa, é importante destacar que a metodologia empregada. 

As pesquisas de survey referem-se a um tipo particular de investigação social empírica. Vários 

desenhos básicos podem ser englobados no termo survey, que pode incluir censos demográficos, 

pesquisas de opinião pública, pesquisas de mercado, estudos acadêmicos, dentre outros. 

Também deve ser observado que os seus objetivos gerais incluem os seguintes interesses: 

descrição, explicação e exploração. Os surveys são frequentemente realizados de modo a permitir 

enunciados descritivos sobre alguma população, isto é, descobrir a distribuição de certos traços e 

atributos de determinada população (Babbie, 1997). 

 

 

2.1 Desenhos Básicos de Surveys 

 

Os surveys podem ser de dois tipos: transversais ou longitudinais. Os surveys interseccionais 

(transversais) são utilizados não só para descrever, mas também para determinar relações entre 

as variáveis de estudo. Nesse desenho de survey os dados são coletados, num certo momento, e 

em uma amostra selecionada para descrever a população mais ampla na ocasião da pesquisa. Já 

os surveys longitudinais permitem análise de dados ao longo do tempo. Nesse caso os dados são 

coletados em tempos diferentes, de modo que se relatam mudanças de descrições e de 

explicações. Os principais desenhos de pesquisas longitudinais são: 
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� Estudos de Tendências. Neste desenho uma população pode ser amostrada e estudada 

em ocasiões diferentes. Ainda que pessoas diferentes sejam estudadas em cada survey, 

cada amostra representa uma mesma população (Babbie, 2005). Esses estudos de 

tendência muitas vezes envolvem longos períodos de coleta de dados.  

 

� Estudos de coortes. Um estudo de coortes focaliza a mesma população específica cada 

vez que os dados são coletados, ainda que as amostras estudadas possam ser 

diferentes (Babbie, 2005).  

 

� Estudos de Painel. Envolvem a coleta de dados, ao longo do tempo, da mesma amostra 

de respondentes. O esgotamento de painel se refere ao montante de não respostas que 

ocorrem nas últimas ondas de entrevistas. Alguns entrevistados no primeiro survey 

podem não querer ou não poder participar posteriormente. O estudo de painel é 

realizado com menos frequência que os outros tipos de survey, mas é o mais sofisticado 

para a maioria dos propósitos explicativos (Babbie, 2005). 

 

 

2.2 Amplitude das pesquisas 

 

As pesquisas podem ser realizadas por dois métodos, Censos e Amostras. No Censo são 

coletadas informações sobre todas as unidades da população. Nas Pesquisas por Amostras são 

coletadas informações sobre uma parte das unidades da população. 

 

Tabela 2.1.1.1  

Amplitude das Pesquisas 

CENSO AMOSTRA 

Vantagem  Desvantagem  Vantagem  Desvantagem  

 
• Formação de 

cadastros 
• Informações para 

pequenas áreas 
geográficas 

• Classificações 
detalhadas 

• Populações 
pequenas 

 
• Tamanho da 

operação 
• Tempo 
• Dispêndio de 

recursos 
• Omissão 
• Controle e 

supervisão 

 
• Custo 
• Velocidade 
• Precisão controlada 
• Redução da carga de 

coleta sobre a população 
• Gerenciamento e 

supervisão 
• Necessidades 

especializadas 

 
• Populações 

pequenas 
• Populações 

heterogêneas 
• Classificações 

detalhadas 
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O uso de Amostra introduz algum tipo de erro, que pode ser resumido na diferença entre o valor 

observado na amostra e o parâmetro de interesse na população. Esta diferença pode ocorrer 

apenas devido à particularidade da amostra escolhida, ou, então, devido a fatores externos ao 

plano amostral. Devido a esses fatores, quando é possível, o Censo é o único meio pelo qual 

realmente se pode conhecer  de forma cabal a “verdade” sobre uma população. 

 

 

2.3 Plano Amostral 

 

Segundo Bussab e Bolfarine (2005), uma pesquisa quantitativa requer que o pesquisador planeje, 

execute, corrija e analise adequadamente o procedimento proposto e usado. Isto significa adotar 

uma série de medidas e cuidados antes, durante e depois da aplicação da pesquisa para, assim, 

garantir resultados convincentes e confiáveis. O plano amostral segue um conjunto de etapas que 

possibilitam a definição de segmentos pertencentes a uma amostra.. Seu objetivo é apresentar 

procedimentos amostrais que permitam associar a cada amostra uma probabilidade conhecida de 

ser sorteada. Assim, um planejamento amostral será definido pelo modo como essas 

probabilidades são associadas. 

 

A construção de um plano amostral leva em consideração o tipo de amostra a ser utilizada. A 

amostra deve apresentar características desejáveis. Uma dessas características é a capacidade 

de generalizar estimativas para toda a população, de modo que ela seja descrita por um ou mais 

parâmetros que apresentem propriedades mesuráveis, com a finalidade de realizar inferências a 

partir dela. Outra característica é a capacidade de medir a precisão das estimativas, isto é, 

ausência de viés. A precisão é a diferença entre a estimativa e o real valor do parâmetro 

(Cochran, 1953). Avaliar a precisão das estimativas nem sempre é possível face às restrições 

orçamentárias e metodológicas. 

 

Segundo Cochran (1953), os resultados dos levantamentos por amostragem estão sujeitos a certo 

grau de incerteza porque somente uma parte da população é medida. Essa incerteza pode ser 

reduzida, aumentando o tamanho e a heterogeneidade da amostra ou utilizando melhores 

instrumentos de medida. De fato, a tentativa de buscar um menor erro amostral, dado o custo, o 

tempo e as restrições operacionais, é uma constante preocupação do pesquisador. O erro 

causado por uma amostra pode ser calculado por meio de estimadores de variância (Bussab e 

Bolfarine, 2005). As estimativas resultantes podem ser usadas para calcular intervalos de 
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confiança. Um nível de significância será associado a cada característica populacional estimada, 

agregando uma margem de erro aos estimadores (Christopher J. e George A., 2000). 

 

 

2.3.1 Especificação do plano amostral 

 

O plano amostral deve especificar a população alvo, a população que se desejaria atingir com a 

pesquisa, sobre a qual se gostaria de obter informações. A definição da população-alvo é 

fundamental, tanto para inferência, quanto para estabelecimento da base da amostragem (Bussab 

e Bolfarine, 2005). Deve especificar também a população de pesquisa ou amostrada: população a 

ser realmente coberta pela pesquisa. A população estudada deve ser selecionada abrangendo 

propriedades que viabilizem alcançar o objetivo específico do projeto. Na população de pesquisa é 

preciso especificar: 

 

� Unidades a serem pesquisadas; 

� Características definidoras das unidades; 

� Localização das unidades; 

� Período de referência considerado; e 

� Vinculação a cadastros. 

 

O plano amostral também deve especificar as unidades pesquisadas, a saber: 

 

� Unidade de referência - unidade de observação sobre a qual são obtidas informações de 

interesse para a pesquisa; 

� Unidade informante - unidade que fornece a informação para a realização da pesquisa; e  

� Unidade de análise - unidade à qual a inferência é dirigida.  

 

Basicamente as pesquisas podem ser esquematizadas da seguinte forma: 
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Quadro 2.1.2.1.1 

Processos para realização da pesquisa  

 
Fonte: FGV Projetos 

 

Os tipos de investigação e o levantamento de dados das características de interesse são tópicos 

importantes na definição do plano amostral. Diferentes métodos de seleção de amostra podem ser 

adotados: Aleatória Simples, Estratificada, Sistemática, Conglomerados, Múltiplas Ocasiões, por 

Quotas entre outros. Os métodos devem ser escolhidos de acordo com as características a serem 

pesquisadas e as restrições orçamentárias, sendo que, a partir da precisão que foi estabelecida, o 

tamanho de amostra é definido. 

 

Segundo Bussab e Bolfarine (2005), qualquer amostra fornece informações, porém não é 

qualquer uma que permite estender os resultados para a população da qual foi retirada. Uma 

adequada amostra é aquela que se torna representativa, a partir de um cadastro bem definido, o 

que foi o caso deste estudo. O cadastro do PIM foi utilizado como lista identificadora dos 

elementos que formam a população em estudo, fornecendo meios de acesso e informações 

necessárias para a realização desta pesquisa.  
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2.3.2 Definições de Estratos e Amostragem Estratifi cada 

 

O processo de estratificação é fundamental quando é necessário produzir respostas para partes 

preestabelecidas da população. A estratificação é utilizada tanto para dar respostas a partes da 

população como para melhorar os processos de estimação (Bussab e Bolfarine, 2005). No caso 

de uma população com grande variabilidade, é possível dividi-la em subpopulações ou estratos 

homogêneos, de forma que os valores da variável de interesse variem pouco de uma unidade 

para outra. 

 

A amostragem estratificada consiste na divisão de uma população em grupos (chamados 

estratos), segundo determinadas características da população estudada, e de cada um desses 

estratos em que são selecionadas amostras em proporções convenientes, de acordo com o plano 

amostral preestabelecido. Esse método de amostragem tem a vantagem de ser mais eficiente, na 

maioria dos casos, do que os métodos de amostragem simples ou sistemático, pois é mais 

econômico, fornecendo estimativas com menor probabilidade de erro. A estratificação é usada, 

principalmente, para aumentar a precisão das estimativas e melhorar a logística de pesquisa..  

 

 

2.4 Montagem de um Questionário e Metodologia da Pe squisa 

 

Na pesquisa (survey) de opinião, os dados primários são obtidos por meio de questionário, 

predominantemente composto por perguntas fechadas. Podem ser utilizadas como variáveis as 

escalas nominais, ordinais, dicotômicas, ou a classificação tipo Likert.  

 

A aplicação do Survey tem duas etapas: 

 

1) Planejamento da Pesquisa - compreende a definição dos objetivos da pesquisa e de 

toda sua operacionalização: estabelecimento das questões de pesquisa, 

operacionalização dos conceitos e variáveis, determinação das fontes de dados, 

determinação dos métodos da coleta dos dados, elaboração do plano de processamento 

e análises, previsão do planejamento e análise dos dados, pré-teste do questionário. 

 

2) Execução da Pesquisa - a execução da pesquisa se divide basicamente em duas 

atividades: a coleta dos dados e seu processamento e análise. A coleta dos dados 
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compreende a fase de campo da pesquisa, na qual são realizadas entrevistas por meio 

de questionários estruturados. O processamento compreende a tabulação e organização 

dos dados coletados, para em seguida serem analisados e transformados em 

informação1. 

 

O detalhamento dessas etapas pode ser visto no Quadro 2.1.1 a seguir: 

 

Quadro 2.1.1 

Detalhamento da Metodologia do Survey - Etapas, Fases e Passos do Processo de 

Pesquisa  

Etapas  Fases Passos  
a)  

1) Planejamento da Pesquisa 
Definição dos objetivos b)  

Estabelecimento das questões 
de pesquisa (ou) formulação 
de hipóteses 

Formulação de hipóteses 

Estabelecimento das 
necessidades de dados e 
definição das variáveis e de 
seus indicadores 

Operacionalização das 
métricas e variáveis em um 
banco de dados 

Determinação da metodologia 

Determinação do Tipo de 
Pesquisa 

Determinação de métodos e 
técnicas de coleta de dados 

Determinação do universo de 
pesquisa 

Planejamento da coleta de 
dados 

Previsão do processamento e 
análise de dados 

2) Execução da Pesquisa 
Preparação de campo 

Construção Pré-teste e 
reformulação dos instrumentos 
de pesquisa 

Campo 

Realização das Entrevistas 

Conferência, verificação e 
correção dos dados 

Processamento e análise de 
dados 

Verificação da consistência da 
base de dados 

                                                
 

1 MATTAR, Fauze N., Pesquisa de Marketing. São Paulo: Atlas, 1996. 
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Etapas  Fases Passos  
Codificação 
Processamento 
Análise e interpretação 
Controle de qualidade 
Apresentação de resultados 

 

As questões foram dos seguintes tipos: 

 

� Pesquisas estimuladas , nas quais uma lista é passada para os entrevistados 

escolherem algumas das alternativas. São feitas através de um cartão com as 

alternativas ou com a sua leitura. Servem para se verificar quais são as opções mais 

relevantes entre as alternativas dadas, seja ela Questão Optativa Exclusiva – nas 

quais só é permitida uma única escolha entre as opções apresentadas (Resposta única); 

ou Questão Optativa Não Exclusiva – as quais permitem aos respondentes várias 

escolhas entre as opções apresentadas (Resposta Múltipla), ou ainda Escala de nota 

Decimal , nas quais o respondente deve atribuir uma nota, geralmente  de um a dez, 

para determinada medida.  

 

� Questões de pesquisa Espontâneas : nesse modelo de pesquisa uma pergunta é feita 

aos entrevistados e não é dada nenhuma alternativa para resposta. Esta pesquisa serve 

para medir a lembrança da pessoa que participa do levantamento e a importância que 

ela dá aos questionamentos. 

 

 

2.5 Descrição da pesquisa 

 

Com o propósito de realizar uma avaliação do PIM, principalmente no que se relaciona ao trabalho 

de atendimento desenvolvido no âmbito do programa e os resultados obtidos junto às crianças, foi 

concebida uma pesquisa por amostragem das famílias de crianças atendidas. O instrumento de 

coleta de dados e avaliação dos resultados do PIM é um questionário aplicado às famílias das 

crianças cadastradas no programa, preenchido por pesquisadores de campo em entrevistas 

domiciliares diretas realizadas com essas famílias. 

 

Inicialmente, o questionário contém perguntas que permitem classificar as famílias, as crianças, a 

situação parental do entrevistado - cuidador da(s) criança(s) - e algumas de suas características 
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demográficas e socioeconômicas. Além desses itens, o questionário continha 40 perguntas 

distribuídas em 5 blocos, abrangendo diversas variáveis, listadas a seguir: 

 

1) Avaliação sociográfica e perspectiva de futuro – 5 perguntas; 

2) Informações sobre o contato inicial com o PIM – 10 perguntas; 

3) Avaliação do serviço prestado pelo PIM – 3 perguntas; 

4) Relação entre a família e o visitador – 12 perguntas; 

5) Percepção de impacto – 10 perguntas.  

 

O questionário é apresentado na íntegra no Anexo 3 deste relatório. 

 

 

2.5.1 Referências Básicas 

 

São apresentadas a seguir as referência básicas adotadas na pesquisa Survey: 

 

� População de pesquisa  

 

A população–alvo da pesquisa é o formada pelas famílias residentes no estado do Rio 

Grande do Sul que têm crianças atendidas pelo programa. Assim, a unidade de 

pesquisa é a família que tem pelo menos uma criança atendida pelo programa, não 

sendo consideradas aquelas que possuem apenas gestantes abrangidas pelo PIM. 

Para realização dessa pesquisa dispõe-se de um cadastro de famílias. Deste cadastro 

inicial, foram consideradas apenas as famílias que tinham cadastro atualizado ao 

menos desde o ano de 2013, resultando ao final em uma população-alvo de 20.086 

famílias. 

 

� Abrangência geográfica  

 

A abrangência geográfica é o território do Rio Grande do Sul, uma vez que o programa 

se encontra implantado em todo o estado. Como os resultados desta pesquisa têm 

como objetivo principal gerar subsídios para que os gestores do programa possam 

aperfeiçoar o PIM, seria desejável que eles fossem apresentados com a maior 

granularidade geográfica possível, por exemplo, por municípios ou por regiões de 
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saúde. Porém, dado que o estado do Rio Grande do Sul tem 497 municípios e 19 

regiões de saúde, a obtenção de resultados com validade estatística para os 

municípios, ou mesmo para as regiões de saúde, exigiria que a amostra selecionada 

fosse praticamente do tamanho de um censo, o que não está no escopo deste trabalho. 

 

Desta forma, para garantir uma análise regionalizada que permitisse estimativas com 

margens de erros alinhadas com as usualmente aceitas em pesquisas de opinião para 

cada região, decidiu-se estratificar a amostra em quatro estratos construídos a partir 

das macrorregiões de saúde do estado do Rio Grande do Sul. Os estratos de 

amostragem foram construídos agrupando estas macrorregiões, conforme segue: 

 

Tabela 2.5.1.1  
Estratos amostrais e macrorregiões de saúde 

Estrato amostral  Macrorregião de Saúde  

Norte Norte 

Missioneira Missioneira 

Centro-Metropolitana Metropolitana, Serra e Vales 

Centro-Sul Centro-Oeste e Sul 

 

As 20.086 famílias que integram a população de pesquisa encontram-se distribuídas por 

235 municípios. A seguir apresenta-se a distribuição das famílias e dos seus municípios 

de residência segundo as macrorregiões.  

 

Tabela 2.5.1.2 
Distribuição das famílias e dos municípios segundo as macrorregiões 

Macrorregião  Nº de famílias  Nº de municípios  

Norte 6.269 80 

Centro-Sul 5.735 40 

Missioneira 4.193 59 

Centro-Metropolitana 3.889 56 

Totais          20.086                 235 

 

A escolha dos estratos geográficos se deveu a alguns motivos. Há uma diferença muito 

grande entre o número de famílias assistidas pelo projeto em cada uma das regiões. 

Como pode ser verificado na tabela acima, a macrorregião de saúde Norte sozinha tem 
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número de famílias atendidas pelo PIM superior a todos os demais estratos utilizados. 

Isto foi fundamental para que ela se constituísse em um estrato. A Macrorregião de 

Saúde Missioneira, que também é um estrato, tem mais famílias atendidas do que o 

estrato Centro-Metropolitano, que é formado pelas macrorregiões Metropolitana, Vales 

e Serra. Observou-se também o número de municípios atendidos. As regiões Norte e 

Missioneira possuem isoladamente mais cidades atendidas do que qualquer outro 

estrato formado pela união de macrorregiões. Além do número de famílias atendidas, 

aspectos socioeconômicos e geográficos foram utilizados para a constituição dos 

estratos amostrais. Por exemplo, há similaridade entre as macrorregiões Centro-Oeste e 

Sul no que tange a estes aspectos. O mesmo ocorre entre as regiões Vales, Serras e 

Metropolitana.  

 

� Faixas etárias das crianças atendidas  

 

 Além da estratificação geográfica, foi feita também a estratificação segundo a faixa 

etária das crianças atendidas com o objetivo de garantir que crianças pertencentes às 

duas faixas etárias estivessem bem representadas na amostra. Desta forma, foi 

realizada também uma estratificação segundo a idade, definida como segue: (i) estrato 

1 - de 0 a três anos e (ii) estrato 2 - mais de três anos a seis anos. 

  

� População amostrada e unidade de amostragem  

 

Considerando que a pesquisa é de natureza domiciliar, a população amostrada é o 

conjunto constituído por todos os domicílios das 20.086 famílias que tem pelo menos 

uma criança na parte atualizada do cadastrado do programa. A unidade de amostragem 

é o domicílio. 

 

� Duração da pesquisa – data de referência e período de referência  

 

O trabalho de campo da pesquisa iniciou-se no dia 1º de junho de 2014, data de 

referência da pesquisa, e se estendeu até o dia 18 de junho de 2014, sendo então o 

período de referência 1 a 18 de junho de 2014.  
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2.6 Metodologia e Plano de Amostragem 

 

2.6.1 Dimensionamento da Amostra  

 

O tamanho da amostra foi fixado em 1.600 unidades, o que significa uma fração geral de 

amostragem de 7,97%, ou seja, aproximadamente 8%. O plano amostral escolhido gera uma 

margem de erro de 0,35%, com um nível de confiança de 95% para as estimativas das variáveis 

que assumem apenas duas respostas (por exemplo, sim ou não) para o estado do Rio Grande do 

Sul. Este nível de precisão é muito superior aos verificados nas pesquisas de campo usuais e 

atesta a qualidade dos resultados deste levantamento. As informações sobre a margem de erro 

para cada uma das regiões analisadas são apresentadas na tabela a seguir: 

 

Tabela 2.6.1.1 
Estimativas do desvio padrão e margem de erro, segu ndo as macrorregiões 

Macrorregião Desvio padrão estimado  Margem de erro (%)  

Norte 0,0122 2,39 

Centro-Sul 0,0073 1,43 

Missioneira 0,0316 6,19 

Centro-Metropolitana 0,0158 3,1 

Estado 0,0085 0,35 
 

 

2.6.2 Alocação da Amostra nos Estratos Geográficos  

 

A alocação da amostra nos estratos geográficos foi realizada de forma proporcional ao tamanho 

dos estratos – definido pelo número de famílias cadastradas no programa e residentes nas 

diferentes regiões do Estado do Rio Grande do Sul. Desse modo, a fração geral de amostragem 

foi mantida igual em todos os estratos geográficos (regiões). As duas tabelas a seguir apresentam 

dados referentes à amostra, conforme a macrorregião, indicando: (i) o número de municípios – no 

estado e selecionados para a amostra e (ii) o número de famílias selecionadas para a amostra em 

cada um dos estratos de idade para o conjunto de municípios da amostra. 
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Tabela 2.6.2.1 
Distribuição do número de municípios – no estado e na amostra – por região 

Região 
Nº de municípios 

no estado 

Nº de municípios na 

amostra 

Norte 80 14 

Centro-Sul 40   6 

Missioneira 59                       10 

Centro-Metropolitana 56   9 

Totais                   235                       39 

 

Tabela 2.6.2.2 
Distribuição do número de famílias amostradas nos e stratos de idade e do número de 

municípios da amostra segundo as macrorregiões 

Região 
Número de famílias  

Nº de municípios 
Estrato 1  Estrato 2  

Norte 311 189 14 

Centro-Sul 305 152   6 

Missioneira 214 120 10 

Centro-Metropolitana 198 111   9 

Totais   1.028      572                     39 

 

 

2.6.3 Plano de Amostragem 

 

O plano de amostragem elaborado inicialmente considera a subdivisão da população-alvo da 

pesquisa em quatro subpopulações, correspondentes aos quatro estratos geográficos 

equivalentes à agregação das macrorregiões acima mencionadas, efetuando-se uma amostragem 

independente em cada um deles. 

 

Prosseguindo, em cada estrato geográfico, o plano de amostragem desdobra-se de forma similar, 

sendo adotada uma seleção probabilística de domicílios em dois estágios:  

 

(i) no primeiro estágio, as unidades (primárias) de amostragem são os conglomerados de 

domicílios correspondentes aos municípios de cada macrorregião; e  
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(ii) no segundo estágio, as unidades (secundárias) de amostragem são os domicílios de 

crianças cadastradas no programa em cada estrato definido por faixa etária das 

crianças.  

 

A única exceção é na macrorregião Centro-Metropolitana, na qual o município da região 

metropolitana de Porto Alegre foi selecionado para a amostra com probabilidade 1, constituindo 

assim um estrato certo, enquanto os 5 restantes da amostra foram selecionados entre todos os 

demais 39 municípios da macrorregião, formando os estratos amostrados.  

 

A seleção das unidades primárias de amostragem foi realizada com probabilidade proporcional ao 

tamanho – número de famílias de crianças cadastradas no programa em cada município. 

Complementarmente, em cada um dos municípios que integram a amostra foi realizada uma 

estratificação das unidades secundárias – domicílios das famílias – por faixa etária das crianças 

cadastradas no programa, com alocação de amostra proporcional nos dois estratos. E, finalmente, 

em cada um dos estratos assim formados, os domicílios das famílias foram selecionados com 

igual probabilidade (amostragem aleatória simples).  

 

 

2.6.4 Validação de Questionários Preenchidos 

 

Além da supervisão realizada in loco pela equipe de supervisores de campo, optou-se por realizar 

um processo de dupla verificação dos questionários preenchidos.  Dessa forma, aproximadamente 

9% das entrevistas foram verificadas mediante contato telefônico, fornecido no momento da 

entrevista. Foram utilizados dois critérios para a seleção das entrevistas para supervisão: 

 

1) Processo de aleatorização: as entrevistas eram escolhidas randomicamente pelo 

sistema. 

2) Algoritmo de validação: mediante a análise dos dados coletados, o sistema indicava 

possíveis incoerências de preenchimento e/ou de informações cadastrais. 

 

Através desse processo, foi possível identificar e corrigir erros de preenchimento por parte dos 

entrevistadores, melhorando a qualidade do trabalho de campo. 
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Quadro 2.6.4.1 

Amostra PIM 2014 – Número de pessoas entrevistadas segundo Macrorregiões 

Agregação de Coordenadorias Regionais  Número  

NORTE 500  

MISSIONEIRA 334  

CENTRO-SUL 457  

CENTRO-METROPOLITANO 309  

Total  1600 

 

Quadro 2.6.4.2 

Amostra PIM 2014 – Municípios Selecionados por Agre gado de Coordenadorias Regionais  

Agregação de 

Coordenadorias Regionais 

Municípios  

NORTE AMETISTA DO SUL  

CAMPOS BORGES 

CRISTAL DO SUL 

ERECHIM 

FREDERICO WESTPHALEN 

JABOTICABA 

MARAU 

NOVA BOA VISTA 

PINHEIRINHO DO VALE  

RODEIO BONITO 

SANTO EXPEDITO DO SUL 

SEBERI 

TIRADENTES DO SUL 

VICENTE DUTRA  

PINHEIRINHO DO VALE  

MISSIONEIRA BOSSOROCA  

CÂNDIDO GODÓI 

CRUZ ALTA 

GUARANI DAS MISSÕES 

JACUIZINHO 
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Agregação de 

Coordenadorias Regionais 

Municípios  

PORTO MAUÁ 

SANTA ROSA 

SANTO ÂNGELO  

SÃO LUIZ GONZAGA 

SEDE NOVA 

SANTO ÂNGELO 

CENTRO-SUL  

c)  

CACEQUI  

DOM PEDRITO 

MANOEL VIANA 

PELOTAS 

SANT'ANA DO LIVRAMENTO  

SÃO PEDRO DO SUL  

CENTRO_METROPOLITANO  

d)  

ARROIO DOS RATOS  

BUTIÁ 

CAÇAPAVA DO SUL 

CAXIAS DO SUL 

ESTEIO  

PORTO ALEGRE 

SÃO JOSÉ DO HERVAL 

TAQUARA  

VACARIA 

 

 

2.6.5 A Coleta de Dados 

 

A seguir destacam-se as características do questionário como instrumento de coleta de dados na 

pesquisa de campo:  

 

� Seleção e Treinamento  
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A seleção da equipe se deu por contatos já existentes com pesquisadores que atuaram 

em pesquisas anteriores. Grande parte da equipe inicialmente prevista desistiu de 

participar do trabalho, devido aos constantes adiamentos da data inicial, aderindo a  

outras pesquisas. Vinte e duas (22) pessoas compareceram ao treinamento efetuado 

em Porto Alegre no dia 31 de maio, com início às 08:30 da manhã e término às 16 

horas, com um breve intervalo de 60 minutos.  

 

Na primeira parte do treinamento, foi dada ênfase ao manuseio dos tablets, com 

distribuição de manuais específicos sobre a operação, segundo os tipos utilizados.  

 

A segunda parte do treinamento destinou-se à exposição do objetivo da pesquisa e à 

conduta esperada em campo. Além disso, foi realizada a leitura detalhada do 

questionário com esclarecimento de dúvidas e realização de entrevistas simuladas.  

 

Na última parte do treinamento, distribuíram-se os coletes, crachás e cartas de 

apresentação e foram assinados os termos de responsabilidade da guarda de 

equipamento. Ao longo do trabalho de campo houve a necessidade de substituir alguns 

entrevistadores que tiveram que se desligar por motivos particulares. O treinamento de 

seus substitutos foi realizado no campo, sob a supervisão do coordenador regional.  

 

�  Organização e descrição do trabalho de campo  

 

Foram estruturadas cinco equipes, todas de Porto Alegre, que foram distribuídas a partir 

de cinco roteiros específicos:  

 

� ROTEIRO 1  

 

Municípios: Porto Alegre, Arroio dos Ratos, Butiá, Esteio, Taquara e Caxias do Sul  

  

Esta equipe iniciou a coleta de dados no dia 1º de junho e concluiu no dia 11 de 

junho. No município de Porto Alegre, as principais dificuldades foram domicílios não 

encontrados no bairro de Santa Tereza, além de muitos endereços localizados em 

regiões subnormais. Em tais regiões, a falta de uma referência específica 

ocasionava demora na localização, que só era possível com a ajuda de moradores. 
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Ao final, o trabalho demandou três dias de campo, a despeito da previsão inicial, 

que seria de, no máximo, um dia.  

 

No município de Butiá as ocorrências foram de 12 domicílios não encontrados e 

com mudança de endereço. Ainda assim, o tempo de coleta permaneceu dentro da 

projeção de duração de dois dias.  Em Arroio dos Ratos, as dificuldades foram 

maiores, com a repetição do problema de localização dos endereços e consequente 

estrapolação do prazo de término do campo, de dois para quatro dias. Em Caxias 

do Sul, não foram encontrados 16 domicílios, percentual elevado se levado em 

conta o total de 24 entrevistas a serem realizadas. Em Esteio não houve problemas 

com as entrevistas, tudo correu dentro do prazo previsto. No município de Taquara, 

as grades distâncias entre a localização dos beneficiários atrapalharam o trabalho 

de campo, e fez com que ele durasse quatro dias.  

 

� ROTEIRO 2  

 

Municípios: São Pedro do Sul, Cacequi, Manoel Viana, Bossoroca, São Luiz 

Gonzaga, Vicente Dutra, Cristal do Sul, São Jose do Herval, Nova Boa Vista e 

Marau.  

 

Inicialmente os municípios de Cruz Alta e Santo Ângelo estavam incluídos no 

roteiro, mas acabaram sendo efetuados por entrevistador que estava com os 

coordenadores, e cinco entrevistas complementadas por dois pesquisadores 

contratados nas próprias cidades. Tal solução foi adotada como forma de garantir o 

cumprimento do cronograma. São Pedro do Sul foi a primeira cidade visitada pela 

equipe, e consumiu dois dias de campo, quando a previsão inicial era de apenas 

um dia. Mesmo de carro, a equipe conseguiu efetuar no máximo cinco entrevistas 

por dia. No município de Cacequi foi possível cumprir as projeções de três dias de 

campo, e em Manoel Viana o trabalho foi realizado em um dia de coleta. Em 

Bossoroca, a previsão de um dia de coleta não se confirmou e o trabalho teve que 

ser realizado em dois dias, devido à dificuldade de localização dos endereços, 

assim como o campo de São Luiz Gonzaga que também foi realizado em dois dias. 

Às dificuldades de localização de endereços, somaram-se às intensas chuvas que 

castigaram todo o estado do Rio Grande do Sul, o que dificultava ou inviabilizava o 
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acesso às áreas rurais. A partir de São Luiz Gonzaga foi definido que a equipe 

deveria se dirigir até o município de Frederico Westphalen para que os 

coordenadores redefinissem a parte final da coleta, com a redistribuição das 

equipes e a liberação de alguns entrevistadores.  Após a concentração das equipes 

em Frederico Westphalen, definiu-se Vicente Dutra como a próxima cidade da 

equipe 2. A pesquisa de campo contava com quatro entrevistadores e foi iniciado 

no dia 12 de junho e concluído no dia seguinte, com a equipe se dividindo neste dia 

entre a cidade de Vicente Dutra e Cristal do Sul. Vale ressaltar que o trabalho em 

Vicente Dutra só foi finalizado com a ajuda de um servidor da prefeitura, que 

disponibilizou um carro para que fossem enfrentadas as condições, quase 

intransitáveis, da área rural. A partir do dia 14 de junho, essa equipe ficou reduzida 

a três pessoas, que coletaram os dados nas cidades de Nova Boa Vista, Marau e 

São José do Herval. O trabalho de campo foi encerrado no dia 16 de junho.  

 

� ROTEIRO 3  

 

Municípios: Vacaria, Santo Expedito do Sul, Erechim, Jaboticaba, Seberi, 

Pinheirinho do Vale e Rodeio Bonito. Estavam previstos ainda nesta rota os 

municípios de Frederico Westphalen e de seu entorno, mas devido ao atraso da 

coleta, tais municípios foram redistribuídos para as equipes do Roteiro 2.  

 

A coleta de dados desta equipe se iniciou no dia 02 de junho e finalizou no dia 13 

de junho, com a dispensa de três entrevistadores e a opção de conclusão do 

restante de Frederico Westphalen e Ametista do Sul com uma equipe local. Vacaria 

foi o primeiro município visitado, e a coleta foi concluída em dois dias, 

ultrapassando a previsão de término de um dia. Em Santo Expedito do Sul, nove 

endereços não foram encontrados, confirmando os problemas vivenciados pelas 

outras equipes: falta de atualização de cadastro ou cadastramento pouco confiável. 

Apesar disso, a coleta foi concluída em um dia, dentro da previsão. Em Erechim, a 

coleta durou dois dias, ultrapassando a expectativa inicial de um dia. O município 

de Jaboticaba foi visitado no dia 7 de junho e a coleta concluída em um dia, 

conforme previsão. Seberi, o município com maior número de visitas previstas (71), 

foi concluído em dois dias, conforme esperado, mas com diversos problemas de 

cadastro. Neste município, alguns endereços da zona rural não foram encontrados, 
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mesmo com a ajuda do visitador. Pinheirinho do Vale foi o próximo município do 

roteiro com um dia de coleta. No dia 11 de junho foi determinado pela coordenação 

do campo o agrupamento de todas as equipes em Frederico Westphalen, para 

redistribuição de municípios e redefinição de roteiros. Assim, decidiu-se a ida da 

equipe para a cidade de Rodeio Bonito. Em Rodeio Bonito o trabalho foi concluído 

em três dias e houve a liberação de três entrevistadores para retornarem à Porto 

Alegre, restando somente um componente da equipe para a finalização dos 

trabalhos.  

 

� ROTEIRO 4  

 

 Municípios: Pelotas, Candiota, Santana do Livramento e Caçapava do Sul.   

 

A supervisora recebeu o treinamento em Porto Alegre e treinou mais quatro 

entrevistadores da própria cidade de Pelotas para a coleta. O que estava previsto 

para ser o roteiro mais tranquilo, já que condizia com a proposta inicial da pesquisa 

(descentralizar as equipes), acabou se revelando um dos locais mais complicados. 

Houve inúmeras reclamações dos beneficiários de que os visitadores não 

apareciam mais, falta de dados para encontrar os endereços, domicílios não 

encontrados, mudanças de endereços (o que denota falta de atualização do 

cadastro), etc..  

 

Os entrevistadores faziam em média quinze visitas e concluíam de duas a cinco, 

dependendo do bairro. A previsão de coleta, que era de três dias, se estendeu por 

mais seis dias, totalizando nove dias de trabalho de campo. A equipe 4, após a 

conclusão da coleta em Pelotas, dirigiu-se para o município de Candiota que foi 

concluído em três dias de coleta. Em Santana do Livramento, a equipe concluiu os 

trabalhos com um dia, seguindo para o município de Caçapava do Sul, que foi 

finalizado com dois dias de coleta, no dia 17 de junho.  

 

� ROTEIRO 5  

 

Municípios: Cruz Alta, Jacuizinho, Campos Borges, São José do Herval, Rodeio 

Novo, Vicente Dutra, Cristal do Sul, Pinheirinho do Vale, Santa Rosa, Sede Nova, 
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Santo Ângelo, Porto Mauá, Cândido Godoi, Tiradentes do Sul, Frederico 

Westphalen, Ametista do Sul, Marau, São José do Herval, Nova Boa Vista.  

 

Devido à falta de entrevistadores, inicialmente, a equipe 5 era formada apenas por 

dois coordenadores e uma entrevistador que saíram da cidade de Porto Alegre no 

dia 02 de junho rumo à cidade de Cruz Alta com a expectativa, mesmo que 

pequena, de conseguir formar uma equipe nesta cidade para coletar dados nas 

cidades próximas (Jacuizinho, Campos Borges e São José do Herval). Esta 

expectativa não se confirmou, e o máximo conseguido foi a participação de mais 

um entrevistador para colaborar na coleta em Cruz Alta. Enquanto os dois 

entrevistadores concluíam Cruz Alta, os dois coordenadores tentavam formar uma 

equipe em Santo Ângelo, para que fosse possível concluir as cidades de Santa 

Rosa, Sede Nova, Porto Mauá, Cândido Godoi e Tiradentes do Sul. Tais cidades 

estavam previstas inicialmente para a equipe 2, contudo, para evitar atraso na 

coleta, decidiu-se pela formação de uma nova equipe. Assim, foram treinados dois 

novos entrevistadores que se dispuseram a fazer as cidades de Santo Ângelo, 

Cândido Godoi e Sede Nova. Diante da impossibilidade de viajar para as outras 

cidades, os coordenadores tiveram que se deslocar para coletar os dados de Santa 

Rosa, Porto Mauá e Guarani das Missões. Os municípios de Tiradentes do Sul, 

Cristal do Sul, Jacuizinho e Campos Borges tiveram a participação direta da 

coordenação para a conclusão da coleta e concentrar os esforços das equipes em 

municípios de maior número de beneficiários. Após a conclusão da coleta nos 

municípios de Guarani das Missões, Porto Mauá e Santa Rosa, os coordenadores e 

o entrevistador que havia concluído a coleta em Cruz Alta foram para Frederico 

Westphalen receber as outras equipes (à exceção da equipe de Pelotas). O objetivo 

era tentar formar uma equipe de apoio na própria cidade e redefinir os trabalhos 

nos municípios do entorno. Com a chegada das equipes 2 e 3, foram redefinidas as 

cidades para cada equipe e contou-se com a participação de mais dois 

entrevistadores locais, que ficaram com a incumbência de terminar a pesquisa de 

campo de Frederico Westphalen e Ametista do Sul. Após a conclusão da coleta em 

Rodeio Novo, Vicente Dutra, Cristal do Sul e Pinheirinho do Vale, uma parte da 

equipe foi dispensada. A partir de então, restaram duas equipes: uma 

remanescente da equipe 2, com três entrevistadores, que finalizaram os municípios 

de Marau, São José do Herval e Nova Boa Vista; e outra com o coordenador e um 
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entrevistador, que concluiu os municípios de Tiradentes do Sul, Jacuizinho e 

Campos Borges. O trabalho se encerrou para estas equipes em 16 de junho.  

 

� Supervisão das Entrevistas  

 

Além da supervisão realizada in loco pela equipe de supervisores de campo, realizou-se 

um processo de dupla verificação. Dessa forma, aproximadamente 9% das entrevistas 

foram verificadas mediante contato telefônico, fornecido no momento da entrevista.  

 

 

3. RESULTADOS DA PESQUISA 

 

Nesta seção os resultados da pesquisa são apresentados por meio de gráficos abrangendo o 

Estado de forma integral e por mesorregião. As subseções serão organizadas de acordo com os 

blocos da pesquisa aplicada com as famílias que participaram do PIM. Ao final de cada bloco 

serão apresentados comentários a respeito dos resultados gerais encontrados. Para melhor 

compreensão dos gráficos expostos, eles são introduzidos pela questão feita pelos 

entrevistadores – a partir de representação dos dispositivos móveis (tablets) utilizados – às 

famílias atendidas.  

 

 

3.1 Perguntas de Perfil 

 

As perguntas apresentadas neste bloco têm como objetivo traçar o perfil geral das famílias que 

fazem parte do PIM. Este perfil permite que se conheça melhor a situação das pessoas envolvidas 

no programa para que seja possível analisar a importância dos fatores determinantes das 

percepções com relação ao PIM, considerando-se as necessidades das diferentes famílias. 
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3.1.1 Resultados 

 

   

 

 

 

Gráfico 3.1.1.1 

Idade da Criança de Referência para a Entrevista po r Macrorregiões 
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Gráfico 3.1.1.2 

Função Paretal do Entrevistado por Macrorregião     
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Gráfico 3.1.1.3 

Zona de Localização (Urbana vs. Rural) por Macrorre gião
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Gráfico 3.1.1.4 

Sexo/Gênero por Macrorregião 
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Gráfico 3.1.1.5 

Faixas Etárias por Macrorregião 

 

 

  

 

Gráfico 3.1.1.6 

A Família é ou não Beneficiária do Programa Bolsa F amília por Macrorregião 
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Gráfico 3.1.1.7 

O Cuidador Trabalha ou Não por Macrorregião
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Gráfico 3.1.1.8 

Ocupação por Macrorregião  

 

 

 

 

Gráfico 3.1.1.9 

Raça/Cor por Macrorregião  
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Gráfico 3.1.1.10 

Estado Civil por Macrorregião  
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Gráfico 3.1.1.11 

Vive ou não em companhia de cônjuge ou companheiro( a) por Macrorregião

 

 

  

 

Gráfico 3.1.1.12 

Tem quantas crianças? 
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Gráfico 3.1.1.13 

Quantas das crinças participaram no passado do PIM  

 

 

Gráfico 3.1.1.14 

Quantas das crianças participaram no passado do PIM , por macrorregião  
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Gráfico 3.1.1.15 

Quantas crianças participam hoje do PIM  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

40 

CE Nº 1892/14 - Pjto 151/13 
Este Relatório contém informações confidenciais.  C aso você não seja a pessoa autorizada a recebê-lo, não deverá utilizá-lo, copiá-lo ou revelar o seu co nteúdo.  

Gráfico 3.1.1.16 

Qual é a idade das crianças atendida pelo PIM atual mente  

 

 

  

 

Gráfico 3.1.1.17 

É ou não o principal responsável pelo sustento da s ua família, por macrorregião
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Gráfico 3.1.1.18 

Quem é principal responsável pelo sustentodo lar: 
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Gráfico 3.1.1.19 

O principal responsável pelo sustento do lar está t rabalhando no momento  

 

 

 

Gráfico 3.1.1.20 

Atualmente Ele/Ela está? 
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Gráfico 3.1.1.21 

Outras pessoas que auxiliam no cuidado da criança a tendida pelo PIM

 

 

 

3.1.2 Análise do Bloco Introdutório 

 

Nesta seção foram apresentados dados relacionados ao perfil da população atendida pelo PIM.  

De acordo com os dados levantados pela pesquisa, 86% da população atendida reside na zona 

urbana, e 14% na zona rural. Em todas as macrorregiões a maior parte da população atendida, 

70%, se autodeclarou branca. A região com menor percentual de brancos autodeclarados é a 

região centro-sul, cuja população branca é de 60%. Essa mesma macrorregião é a que tem maior 

percentual de negros, com 20% das famílias atendidas se autodeclarando negra. A região que 

conta com o maior percentual de famílias pardas é a macrorregião de Missioneira, onde 20% se 

identifica como parda. A maior parte das famílias que participam do PIM está no programa pela 

primeira vez, sendo elas 63% da amostra. A região centro-sul é a única região que foge à regra, 

com 52% das famílias caracterizadas como reincidentes no programa. A maioria dos entrevistados 

com crianças entre 0 e 3 anos está no programa há um ou dois anos, enquanto que a maior parte, 
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mais especificamente 34% das famílias com crianças de 4 a 6 anos, está no programa a mais de 

4 anos. 

 

Sobre a renda das famílias contempladas pelo PIM, no estado, 55% dos contemplados não são 

beneficiários do Programa Bolsa Família (BF), 44% contam com o programa e 1% não sabia ou 

não quis responder a pergunta. Dentre as macrorregiões, o Centro-Metropolitano destoa, com 

54% das famílias pertencentes ao BF. Das famílias que participam do PIM, 34% dos cuidadores 

responderam que trabalham, mas quando abrimos esses dados para cada macrorregião se 

percebe diferenças dessa situação. Na macrorregião norte, 55% dos cuidadores afirmam 

trabalhar, e na região Centro-Sul, apenas 16% responderam afirmativamente à pergunta. 

Missioneira está na média do programa, com 35% dos cuidadores principais trabalhando e a 

região metropolitana abaixo da média com 28% da população entrevistada respondendo 

afirmativamente à pergunta.  

 

Dentre os que afirmaram trabalhar, 62% dos entrevistados responderam estar empregado, 35% 

declararam trabalhar por conta própria e 3% se definiram como patrão. Geralmente, os cuidadores 

principais não são os primeiros responsáveis pelo sustento da família. 

 

De acordo com a amostragem da pesquisa, a maioria das crianças atendidas tem entre 0 e 3 

anos, acima de 60% da população atendida para todas as 4 macrorregiões. Geralmente as mães 

são as principais cuidadoras das crianças, seguidas das avós e dos pais. Salienta-se que a 

participação masculina é baixa, sendo que em termos gerais, cuidadores principais do sexo 

masculino configuram-se apenas como 3% da amostra. Em 85% das famílias atendidas, a mãe é 

a cuidadora principal. A macrorregião que apresenta maior diversidade de cuidadores de 

referência é a centro-metropolitana, onde mesmo assim, 79% das mães são as responsáveis pela 

criança, seguidas das avós que são 11% das entrevistadas.  

 

No PIM, 69% das famílias atendidas contam com cuidadores casados, 26% afirmam ser solteiro e 

4% são divorciados ou separados. Por sua vez, 81% dos cuidadores principais vivem com o 

cônjuge e 19% que não vive com o parceiro. A maior parte dos cuidadores responsáveis pelas 

crianças tem entre 19 e 29 anos. Os cuidadores que se encontram nesta faixa etária se 

configuram como parte de 45% das famílias atendidas seguidos dos cuidadores que têm entre 30 

e 39 anos que representam 32% dos entrevistados.  
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3.2 Avaliação Sociográfica e de Perspectiva de Futu ro (Bloco 1) 

 

Essa seção trata do bloco 1 de perguntas do questionário referentes à pesquisa quantitativa. Esse 

bloco consiste na identificação das perspectivas dos cuidadores em relação ao futuro da família e 

das crianças beneficiárias, cruzando-se as respostas a tais perguntas e o perfil dos 

cuidadores/entrevistados determinado pelas perguntas do bloco introdutório. 

 

Esse bloco do questionário contém cinco questões quanto à Avaliação Sociográfica e de 

Perspectiva de Futuro, abordando a percepção dos cuidadores sobre o quão otimistas ou 

pessimistas estão quanto ao seu futuro, ao futuro de sua família e de seus filhos, sobre o quanto 

as suas vidas melhoraram/melhorarão e se sentem-se pessoas felizes ou tristes. Essas 

informações foram cruzadas com as informações acerca de idade, gênero, grau de escolaridade, 

situação de emprego, e são apresentadas na seção a seguir. 

 

 

3.2.1 Resultados 
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Gráfico 3.2.1.1 

Como o cuidador se sente em relação ao seu próprio futuro 

 

 

Gráfico 3.2.1.2 

Como o cuidador se sente em relação ao seu próprio futuro por macrorregião. 

 

 

3.2.1.3 

Como se sente em relação ao seu futuro por macrorre gião e estado civil 
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Gráfico 3.2.1.4 

Como o entrevistado se sente em relação ao seu futu ro  por macrorregião e sexo/gênero 

 

 

Gráfico 3.2.1.5 

Como se sente em relação ao seu futuro por emprego ou não do(a) companheiro(a) 
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Gráfico 3.2.1.6 

Como se sente atualmente em relação ao futuro de su a família 

 

 

Gráfico 3.2.1.7 

Como se sente atualmente em relação ao futuro de su a família por macrorregião e faixa 

etária 
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Gráfico 3.2.1.8 

Como se sente atualmente em relação ao futuro de su a família por estado civil e 

macrorregião 

 

Gráfico 3.2.1.9 

Como se sente atualmente em relação ao futuro de su a família por sexo/gênero 

 

 

Gráfico 3.2.1.10 

Como se sente atualmente em relação ao futuro de su a família por emprego ou não quando 

o próprio cuidador trabalha 
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Gráfico 3.2.1.11 

Como se sente atualmente em relação ao futuro de su a família por emprego ou não quando 

outra pessoa da família trabalha 

 

 

Gráfico 3.2.1.12 

Como se sente atualmente em relação ao futuro de su a família por emprego  
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Gráfico 3.2.1.13 

Em relação a sua vida atual, como considera que a v ida de seu filho vai ser 

 

 

Gráfico 3.2.1.14 

Em relação a sua vida atual, como considera que a v ida do seu filho será – por 

macrorregião 
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Gráfico 3.2.1.15 

Em relação a sua vida atual, como considera que a v ida do seu filho vai ser – por 

macrorregião 

 

 

Gráfico 3.2.1.16 

Em relação a sua vida atual, como considera que a v ida do seu filho vai ser – por 

sexo/gênero 
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Gráfico 3.2.1.17 

Em relação a sua vida atual, como considera que a v ida do seu filho será, por emprego ou 

desemprego 

 

 

Gráfico 3.2.1.18 

Em relação a sua vida atual, como considera que a v ida do seu filho vai ser, por grau de 

escolaridade 
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Gráfico 3.2.1.19 

Em relação a sua vida atual, o senhor diria que se considera uma pessoa 

 

 

Gráfico 3.2.1.20 

Em relação a sua vida atual, o senhor diria que se considera uma pessoa– por faixa etária 

 

 

Gráfico 3.2.1.21 

Em relação a sua vida atual, o senhor diria que se considera uma pessoa – por gênero 
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Gráfico 3.2.1.22 

Em relação a sua vida atual, o senhor diria que se considera uma pessoa – por estado civil 

 

 

Gráfico 3.2.1.23 

Em relação a sua vida atual, o senhor diria que se considera uma pessoa - pela situação de 

emprego do entrevistado 

 

 

Gráfico 3.2.1.24 

Em relação a sua vida atual, o senhor diria que se considera uma pessoa – pela situação de 

emprego de outro membro da família 
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Gráfico 3.2.1.25 

Em relação a sua vida atual, o senhor diria que se considera uma pessoa – pelo grau de 

escolaridade do entrevistado 

 

 

 

 

Gráfico 3.2.1.26 

Sobre a qualidade de vida da família, esta 
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Gráfico 3.2.1.27 

Sobre a qualidade de vida por faixa etária do entre vistado 

 

 

Gráfico 3.2.1.28 

Sobre a qualidade de vida por estado civil do entre vistado 

 

 

Gráfico 3.2.1.29 

Sobre a qualidade de vida por gênero do entrevistad o 
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Gráfico 3.2.1.30 

Sobre a qualidade de vida por situação de emprego d o entrevistado 

 

 

Gráfico 3.2.1.31 

Sobre a qualidade de vida por situação de emprego d e outro membro da família 

 

 

 

3.2.2 Análise do Bloco 1 

 

Depreende-se dos primeiros gráficos que 74% dos entrevistados são otimistas em relação futuro, 

apenas 10% são muito otimistas, 9% são indiferentes, 3% são pessimistas e outros 3% não 

sabem. Dentre os entrevistados, 74% das mulheres e 81% dos homens são otimistas, 11% das 

mulheres e 6% dos homens são muito otimistas e 3% das mulheres e 7% dos homens são 

pessimistas. No gênero feminino, as mais otimistas são as divorciadas, enquanto que as mais 

pessimistas são as separadas. 

 

Se considerada a faixa etária dos entrevistados, os mais otimistas são os entre 19 e 29 anos, 

seguidos dos que estão entre 30 e 39. Os mais pessimistas, por sua vez, são os que estão entre 
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40 e 49 anos e com 50 anos ou mais. Em relação ao trabalho do companheiro(a) do 

entrevistado(a), são mais otimistas aqueles que têm companheiros que não trabalham. 

 

Dos gráficos referentes à pergunta que trata sobre como o entrevistado percebe o futuro da 

família, da mesma forma que na pergunta anterior, 74% respondeu que está otimista, mas há 

maior otimismo, pois 15% estão muito otimistas; 2%, pessimista; e 1% está muito pessimista. As 

pessoas que trabalham ou cujo(a) companheiro(a) trabalha são mais pessimistas que as que não 

trabalham. As mulheres são mais otimistas que os homens e dentre as mulheres de estado civil  

separada há o maior percentual de mulheres muito otimistas e muito pessimistas: 26% e 12%, 

respectivamente. 

 

Quanto à expectativa sobre o futuro da vida da criança beneficiária do PIM, 59% dos entrevistados 

responderam que acreditam que será melhor e 38% acreditam que será muito melhor, enquanto 

apenas 1% diz que será pior. Novamente, a faixa etária de entrevistados que é mais otimista 

sobre a melhoria de vida de seus filhos no futuro é a de 19-29 anos, seguida da 30-39 anos, 

enquanto que a mais pessimista é a entre 40 e 49 anos. Além disso, as pessoas com maior grau 

de escolaridade tendem a ser mais otimistas do que aquelas com apenas o grau primário. Ainda, 

quando outro membro da família - que não o entrevistado - não trabalha, os entrevistados se 

mostraram mais otimistas em relação à possibilidade de melhoria da vida dos filhos em sua vida 

adulta, em relação a atual situação da família. Em relação ao gênero, as mulheres se mostraram 

mais otimistas em relação ao futuro dos filhos que os homens, em especial as de estado civil 

viúva e divorciada. 

 

A quarta pergunta referente a essa seção trata sobre como o entrevistado se sente em sua vida 

atual: 58% dos entrevistados se consideram feliz; 12%, muito feliz; 26%, regular; e 3%, triste. Nos 

casos em que o entrevistado não trabalha, ele se sente mais feliz, sendo que ainda mais feliz 

quando outro membro da família trabalha. Além disso, as pessoas com maior grau de instrução se 

sentem mais felizes do que as com apenas o primário completo. Quanto ao gênero, os homens se 

sentem mais felizes que as mulheres e as mulheres divorciadas se avaliam como mais felizes que 

as demais, assim como as de 19 até 29 anos. 

 

A última pergunta da seção trata da qualidade de vida da família nos últimos anos, cujas 

respostas eram: vem melhorando, vem piorando ou vem se mantendo igual. Nesse contexto, 78% 

dos entrevistados responderam que vem melhorando; 19%, vem se mantendo igual e 3%, vem 
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piorando. Os resultados da pesquisa indicaram que a faixa etária que mais colocou que sua vida 

vem melhorando é a que está entre 30 e 39 anos, seguida da que está entre 19 e 29 anos. A faixa 

etária mais pessimista é a que tem até 18 anos. 

 

Em termos de gênero, há uma maior percepção de melhora pelo sexo masculino que pelo 

feminino. Em relação ao sexo feminino, a maior melhora é notada na categoria divorciada, 

seguida de solteira e casada. Em relação à situação de emprego, houve melhora nas categorias 

em que o entrevistado trabalha e na que outro membro da família trabalha. Sobre o grau de 

escolaridade, há maior evidência de melhora de situação de vida quanto maior o grau de 

escolaridade. 

 

Percebe-se que as respostas obtidas na aplicação do questionário nessa seção foram coerentes, 

mostrando que os grupos mais otimistas são os de pessoas que estão entre 19 e 39 anos, 

mulheres, com mais alto grau de instrução. Quanto à situação de emprego da família, há maior 

otimismo por parte de entrevistados que não trabalham. Vale mencionar que apenas 3% dos 

entrevistados eram homens, o que torna as informações referentes ao sexo feminino próximas ao 

total do estado. Além disso, é importante mencionar que as categorias se mostram mais 

pessimistas – como separadas e viúvas – responderam que suas vidas vêm melhorando nos 

últimos anos, o que pode levar a concluir que o PIM tem influenciado positivamente na vida 

dessas pessoas que tinham as perspectivas mais baixas. 

 

 

3.3 Sobre o Contato Inicial com o PIM (Bloco 2 ) 

 

No bloco 2 do survey foram tratados aspectos relacionados ao contato inicial das famílias com o 

PIM. Tais perguntas ajudam a entender a forma de divulgação e abordagem inicial do PIM, e a 

forma como as famílias são inseridas no projeto. 
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3.3.1 Resultados 

 

 

 

 
 

Gráfico 3.3.1.1 

Como entrou para o PIM
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Gráfico 3.3.1.2 

Quem o convidou para o PIM 

 
 

 
 

Gráfico 3. 3.1.3 

Como conheceu/ ouviu falar do Primeira infância Mel hor
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Gráfico 3.  3.1.4 

Há quanto tempo a sua família está no PIM 

 
 

Gráfico 3.  3.1.5 

Há Quanto tempo a sua família está no PIM por Macro rregião 
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Gráfico 3. 3.1.6 
Faz parte do PIM na modalidade individual ou em gru po  
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Gráfico 3.  3.1.7 

Considera importante para o desenvolvimento da sua criança a interação com outras 

crianças 

 
 

 

 

Gráfico 3. 3.1.8 

Preferiria que o atendimento fosse individualizado  
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Gráfico 3.3.1.9 

Inicialmente sentiu algum desconforto ao receber o visitador do PIM em casa  
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Gráfico 3. 3 .1.9 

Qual desses fatores contribui para criar essa sensa ção de desconforto 

 
 

 
 

Gráfico 3. 3.1.10 
No período inicial de contato seria mais fácil se o  visitador fosse 
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Gráfico 3. 3.1.11 

No período inicial de contato seria mais fácil se o  visitador fosse, por macrorregião  

 

 

 

3.3.2 Análise do Bloco 2 

 

A principal porta de entrada no PIM ocorre pelo convite efetuado pela equipe técnica, no universo 

das famílias entrevistadas, 93% afirmou ter sido convidado. Dentre esses 93% que foram 

convidados, 86% das vezes o convite partiu de um visitador ou de um monitor do PIM, 5% de um 

agente comunitário, 4% de um profissional de um posto de saúde, 3% do CRAS e 2% não se 

lembram por quem foram convidados. Apenas 7% dos entrevistados procuraram saber do 

programa por conta própria. Quando perguntados sobre a primeira vez que escutaram ouvir falar 

sobre o PIM, 48% dos entrevistados responderam que conheceu via outra pessoa atendida, 24% 

afirmou ter ouvido falar do programa no posto de saúde. Apenas 4% dos entrevistados afirmaram 

ter entrado em contato a primeira vez com o programa via evento organizado para apresentação 

do PIM. 

 

 A maior parte das famílias atendidas, 72%, está no programa há pelo menos um ano. O PIM 

atende um número muito maior de famílias na modalidade individual que na modalidade em 

grupo. São 87% de famílias na modalidade individual, 9% de famílias atendidas na modalidade 

grupo e 4% de famílias são atendidas em ambas as modalidades. Dentre as famílias que são 

atendidas na modalidade de grupo, 84% estão satisfeitas e não trocariam pelo atendimento 

individualizado, em contraposição 15% gostaria da atenção individualizada e 1% não respondeu à 

pergunta. Quando perguntados sobre o contato inicial com os visitadores, e se houve desconforto 

gerado no início, 39% das famílias afirmou que  o fato do visitador ser uma pessoa estranha gerou 

desconforto, 15% reclamou do horário de visita, afirmando que não era adequado, 6% afirmou que 
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tinha vergonha da bagunça na casa e 24% não especificou o que gerou desconforto. A maior 

parte dos entrevistados afirmou que o gênero do visitador não influenciaria na dificuldade ou 

facilidade do contato inicial. Por sua vez, 34% afirmaram que seria melhor se o visitador fosse do 

sexo feminino e apenas 2% afirmou que preferiria um visitador do sexo masculino. 

 

 

3.4 Percepção da Avaliação dos Seviços Prestados pe lo PIM (Bloco 3) 

 

O presente bloco da pesquisa tem por objetivo analisas a percepção sobre serviços prestado pelo 

PIM. Trata-se de avaliar, sob o ponto de vista dos cuidadores, qual é o grau de importância do 

PIM para as suas famílias, a percepção sobre a qualidade dos serviços prestados, assim como os 

principais pontos positivos do programa. Esse bloco do questionário consta de três perguntas com 

vistas a aferir os objetivos anteriormente mencionado. Em alguns casos os dados são 

apresentados segundo o recorte em macrorregiões estabelecido no presente trabalho.  

 

 

3.4.1 Resultados 
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Gráfico 3.4.1.1 

Como avalia a importância do PIM para a sua família 

 
 

Gráfico 3.4.1.2 

Como avalia a importância do PIM para a sua família , por macrorregião 
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Gráfico 3.4.1.3 

Como avalia a qualidade do serviço prestado pelo PI M  

 
 

Gráfico 3.4.1.4 

Como avalia a qualidade do serviço prestado pelo PI M, por macrorregião  



 

 

72 

CE Nº 1892/14 - Pjto 151/13 
Este Relatório contém informações confidenciais.  C aso você não seja a pessoa autorizada a recebê-lo, não deverá utilizá-lo, copiá-lo ou revelar o seu co nteúdo.  

 
 

Gráfico 3.4.5 

O que o(a) sr(a) gosta no Primeira infância Melhor? 

 

 

 

3.4.2 Análise do Bloco 3 

 

Constata-se que cerca de 96% dos cuidadores entrevistados consideram o PIM importante ou 

muito importante, sendo que destes 37% o consideram muito importante e 59% importante. A 

macrorregião missioneira é a com menor percentual de cuidadores que consideram a politca 

importante e muito importante, com 93%, e a macrorregião centro-metropolitana é aquela que 

possui o maior, com 98%. Com relação à avaliação da qualidade dos serviços prestados 93% 

consideram a qualidade do serviço prestado ótima ou boa, sendo que destes 53% o consideram 

ótima e 43% boa. Ainda, 5% o consideram regular e 1% ruim. Mais uma vez, a macrorregião 

missioneira aparece como destaque negativo, com o menor número que avaliações ótimo, com 

42%. A macrorregião centro-sul é a que possui o maior número de avalições ótimo com 62%. 
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3.5 Relação Familiar/Visitador (BLOCO 4) 
 
O bloco 4 do survey destina-se ao exame da relação entre o visitador do PIM e a família que 

recebe a atenção do programa. As perguntas foram respondidas pelo cuidador da criança e 

referem-se às percepções do mesmo acerca da relação estabelecida com o visitador, bem como à 

percepção em relação ao programa como um todo. Características do visitador, do tempo da 

visita, e da rotatividade com que se trocam os visitadores que atendem uma família também são 

levantadas nesse bloco. 

 

 

3.5.1 Resultados 
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Gráfico 3.5.1.1 

Escala de grau de confiança que cuidador tem no vis itador, frequência relativa  

 

 

Gráfico 3.5.1.2 

Escala de grau de confiança que cuidador tem no visitador, frequência relativa da subamostra dos 

cuidadores do sexo masculino 
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Gráfico 3.5.1.3 

Escala de grau de confiança que cuidador tem no vis itador, frequência relativa, subamostra 

dos cuidadores do sexo feminino  
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Gráfico 3.5.1.4 

Além das atividades com a criança, em que mais o vi sitador ajuda 
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Gráfico 3.5.1.5 

Com que frequência recebe visitas do PIM  

 
 

Gráfico 3.5.1.6 

Com que frequência recebe visitas do PIM, por macrorregião 
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Gráfico 3.5.1.7 

Sobre a frequência com que recebe visitas do PIM 
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Gráfico 3.5.1.8 

Aproximadamente quanto tempo duram as visitas do PIM?

 

 

 

 

Gráfico 3.5.1.9 

Sobre o tempo de duração das visitas diria que: 
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Gráfico 3.5.1.10 

O visitador responde às suas dúvidas em uma linguag em clara 
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Gráfico 3.5.1.11 

Sente-se escutado pelo visitador 

 

 

 

 

Gráfico 3.5.1.12 

É o mesmo visitador que atende a sua criança desde o início da sua participação no PIM  
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Gráfico 3.5.1.13 

Quantas vezes já mudou de visitador 
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Gráfico 3.5.1.14 

De modo geral, como se sente em relação à troca de visitadores  

 

 

 

 

Gráfico 3.5.1.15 

 O visitador que atualmente visita a sua casa é: 
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3.5.2 Análise do Bloco 4 

 

A frequência de respostas acerca do grau de confiança do entrevistado no PIM – estabelecido 

numa escala de 0 (menor) a 10 (maior) – mostra resultados positivos, indicando que a maioria da 

população entrevistada (67%) respondeu 10. 13% responderam 9 e outros 12% responderam 8. 

Ou seja, pode-se inferir que mais de 80% dos entrevistados apresentam um alto grau de 

confiança no programa. Observando-se as sub-amostras por sexo do cuidador, pode-se perceber 

que o gráfico da frequência absoluta de respostas do sexo feminino corresponde exatamente ao 

gráfico da frequência relativa para a amostra completa, o que sinaliza para a alta 

representatividade dos cuidadores do sexo feminino (97% do total). Quanto ao sexo masculino (os 

outros 3%), percebe-se que, apesar da baixa representatividade, uma parcela menor respondeu 

nota 10 (55%), sendo que 27% respondeu 8. Há um sinal de que a avaliação dos homens foi 

ligeiramente mais negativa do que a das mulheres, apesar de ambas terem sido, em geral, 

bastante positivas. 

 

A pergunta 20 questiona o entrevistado sobre os pontos que o visitador auxilia além do cuidado 

com a criança. Os resultados mostram que, para uma parcela muito expressiva dos entrevistados 

(27%), o visitador é alguém que tira dúvidas – o que é um resultado importante uma vez que se 

trata de um programa multidimensional que pode auxiliar as famílias de diversas formas. 

Corroborando para este fato, outros 17% disseram que o visitador ajuda o entrevistado a procurar 

outros serviços da rede pública, o que sinaliza para um importante papel articulador do visitador. 

Além dessa resposta, 24% dos entrevistados entendem que existe um papel sócio-afetivo do 

visitador, pois consideram ser alguém para conversar. Ainda nessa linha, outros 20% 

responderam que o visitador é alguém que estimula a melhorar, e mais 8% disseram que ele é um 

confidente. Apenas 3% disseram que não há nada em especial além da atividade principal do 

PIM. Sendo assim, a visita representa para o cuidador, em geral, bem mais do que apenas o 

cuidado direto com a criança. 

 

No que se refere à pergunta 21, percebe-se que a maioria expressiva dos entrevistados – 84% - 

recebe a visita do PIM uma vez por semana, sendo que 6% recebem inclusive mais de uma vez 

por semana. Observando por regiões, a única mudança que chama mais atenção refere-se à 

região missioneira, em que uma parcela considerável dos entrevistados recebe a visita apenas 

uma vez por mês ou mesmo menos de uma vez por mês (somados totalizam mais de 10%, 

quando nas outras regiões não passam de 5%). 
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Os entrevistados foram indagados sobre sua percepção acerca da frequência das visitas na 

pergunta 22, sendo que o resultado foi que a grande maioria (71%) considera a atual quantidade 

de visitas adequada. No entanto, uma parcela considerável (26%) gostaria de receber mais 

visitas, o que pode sinalizar uma satisfação das famílias com os resultados do programa, o que 

faz com que elas desejem receber ainda mais atenção do mesmo. 

 

Quanto ao tempo de duração das visitas (P23), a maioria dos entrevistados (33%) recebe visitas 

que duram, em média, entre 30 e 45 minutos. Outros 27% recebem visitas que duram entre 45 

minutos e uma hora e mais 14% entre uma hora e uma hora e meia. Sendo assim, considera-se 

que a maioria simples dos entrevistados enquadra-se em um tempo de duração satisfatório das 

visitas, considerando que o programa tem em suas diretrizes a previsão de tempo de visita entre 

40 minutos e uma hora. Por outro lado, 17% recebem visitas que duram entre 15 minutos e meia 

hora e outros 3% recebem visitas que duram menos de 15 minutos, o que representa uma parcela 

significativa, considerando que esse tempo de visita é inadequado para cumprir as funções do 

programa. Ainda sobre o tempo de visita, 77% consideram-no bom, enquanto que 21% gostariam 

que a visita durasse mais tempo. 

 

No que tange à pergunta 25, sobre a clareza das respostas às dúvidas dos cuidadores, a ampla 

maioria considera que sempre recebem respostas de forma clara (91%), sendo que 6% 

responderam que apenas às vezes. A parcela que respondeu “nunca” é muito pouco expressiva. 

Quanto à pergunta 26, 93% disseram que sempre se sentem escutados pelo visitador, e 5% às 

vezes, sendo a resposta “nunca” também muito pouco expressiva. 

 

No que se refere à percepção do cuidador sobre a rotatividade do visitador, algumas informações 

são importantes. Em primeiro lugar, 60% dos entrevistados recebem visitas do mesmo visitador 

desde o início da participação no PIM, mas 39% já passaram por trocas de visitador, o que é uma 

parcela bastante significativa. Dentre essas pessoas que já mudaram de visitador, 45% mudaram 

uma só vez, 27% mudaram duas vezes, 20% mudaram três vezes e 7% mudaram quatro ou mais 

vezes. Sendo assim, pode-se inferir que a rotatividade do visitador é bastante considerável. 

 

Quanto à percepção das famílias em relação à troca de visitadores, não há um padrão específico 

para uma resposta específica, sendo semelhantes as parcelas de pessoas que responderam ser 

bom (35%), ser ruim (31%) e não se importarem (33%). Como a parcela de pessoas que 

considera ruim é bastante significativa, entende-se que a rotatividade deve ser de fato levada em 
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consideração como um limite importante para o resultado da política pública. Quanto ao sexo do 

visitador, a imensa maioria é de mulheres (96%). 

 

 

3.6 Percepção de Impacto (Bloco 5) 

 

O bloco 5 do survey apresenta uma série de perguntas que buscam captar a percepção dos 

entrevistados acerca dos resultados do programa como por exemplo se a família executa as 

atividades do PIM mesmo sem a presença do visitador, se a família ou outras pessoas da rede de 

relações sociais da família participam no desenvolvimento da criança, se a pessoa consegue 

detectar mudanças apreciáveis no desenvolvimento infantil e se isso pode ser creditado à 

influência do programa e se os entrevistados concordam se os objetivos estão ou não sendo 

cumpridos. Essas perguntas são muito importantes para levantar dados que podem ser 

entendidos como variáveis de resultado do programa em termos de percepção. Associadas a 

outras informações como as características da família e dados objetivos sobre o desenvolvimento 

das crianças, é possível posteriormente tecer análises de impacto mais robustas. 

 

 

3.6.1 Resultados 
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Gráfico 3.6.1.1 

Qual é a sua disponibilidade para receber o visitad or 

 
 

Gráfico 3.6.1.2 

Qual é a sua disponibilidade para receber o visitad or, por região 
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Gráfico 3.6.1.3 

Aproximadamente quantas vezes você ou sua família r ealizam em sua casa as atividades 

propostas pelo PIM sem a presença do visitador 

 

 

Gráfico 3.6.1.4 

Quem participa das atividades propostas pelo visita dor do Primeira Infância Melhor durante 

a visita 
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Gráfico 3.6.1.5 

Quem participa das atividades propostas pelo visita dor do Primeira Infância Melhor durante 

a semana, sem a presença do visitador 
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Gráfico 3.6.1.6 

Sente-se mais bem preparado para cuidar de sua cria nça desde que entrou para o PIM 

 
 

Gráfico 3.6.1.7 

Sente-se mais bem preparado para cuidar de sua cria nça desde que entrou para o PIM, por 

região 
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Gráfico 3.6.1.8 

Considera que a participação no programa tem mudado  a forma de se relacionar com sua 

criança  

 
 

Gráfico 3.6.1.9 

Considera que a participação no programa tem mudado  a forma de se relacionar com sua 

criança, por região  
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Gráfico 3.6.1.10 

Considera que o PIM favoreceu o desenvolvimento mai s adequado de sua criança 

 
 

Gráfico 3.6.1.11 

Considera que o PIM favoreceu o desenvolvimento mai s adequado de sua criança, por 

região 
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Gráfico 3.6.1.12 

Quais as principais mudanças percebidas no comporta mento da criança (pode assinalar 

mais de uma)
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Gráfico 3.6.1.13 

Avaliação do PIM em relação a alguns de seus objeti vos  

 
1-  Fortalecimento das competências das famílias no  cuidado com as crianças 

 
2 - Favorecimento do desenvolvimento integral das c rianças 

 

3 - Favorecimento de uma infância mais feliz 

 

4 - Ajuda para melhorar os cuidados com a saúde das  crianças e gestantes atendidas 
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5 - Fortalecimento da capacidade das crianças de in teração social 

 

6 - Melhora da relação entre as comunidades e a red e pública de atendimento 

 

 

 
 

Gráfico 3.6.1.14 

Considera que as atividades do PIM vão contribuir p ara a melhora das condições de vida da 

sua criança no futuro  
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Gráfico 3.6.15 

Considera que as atividades do PIM vão contribuir p ara a melhora das condições de vida da 

sua criança no futuro, por região 

 

 

 

3.6.2 Análise 

 

A primeira pergunta do bloco se refere à disponibilidade da família em receber o visitador. A 

grande maioria (61%) só está disponível nos horários marcados, mas uma parcela apreciável 

pode receber em qualquer horário que esteja em casa (35%). Por região, há uma diferença 

razoável na região Missioneira, em que uma parcela ligeiramente maior (39%) está disponível em 

qualquer horário; e na Centro-Sul, em que uma a parcela de pessoas que só recebe em horário 

marcado chega a 65%. As demais respostas não obtiveram frequências muito significativas. 

 

A pergunta 32 capta uma dimensão interessante de resultado do PIM, que é a frequência com que 

a família executa atividades do PIM sem a presença do visitador. Os resultados da pesquisa 

indicam que 30% realizam tais atividades algumas vezes por semana, seguidas por 25% que 

executam uma vez por dia e 24% que executam mais de uma vez por dia. Dos entrevistados, 8% 

disseram que nunca realizam as atividades. De modo geral, entende-se que as respostas indicam 

que uma grande maioria de fato executa as atividades sem o visitador. 

 

Quanto às pessoas que participam das atividades do PIM durante a visita, percebe-se que a 

grande maioria responde que a mãe participa (53%) – ela que é usualmente, a cuidadora da 

criança. As participações da avó (14%), da irmã (8%) e do pai (8%) seguem na sequência.  

Apenas 4% responderam ser a babá. Chama atenção a concentração em pessoas do sexo 
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feminino em relação ao masculino. O padrão é diferente para o caso em que o visitador não está 

presente, em que a participação do pai é bastante relevante (19%). A presença da mãe continua 

sendo a mais importante (43%). 

 

A pergunta 35 busca captar a percepção do entrevistado sobre o impacto do PIM na sua 

preparação para cuidar da criança: 87% das pessoas responderam que sim e 12% que não. Com 

relação às regiões, a missioneira foi a que apresentou a mais alta frequência de pessoas que 

responderam não (19%) e a centro-sul foi a que mais apresentou resultados “sim” (92%). Este 

pode ser um sinal de que o programa tem alcançado resultados mais eficazes em algumas 

regiões do que outras. O resultado é muito parecido para a pergunta 36, que questiona se o 

entrevistado considera ter havido modificação no modo de se relacionar com a criança. Há, no 

entanto, um ligeiro aumento das respostas “não” (14% no total, 21% da região missioneira) em 

relação à pergunta 35. 

 

Dentre as mudanças relatadas (a partir da análise dos resultados da pergunta 38), 21% disseram 

que a criança brinca mais, 16% que ela está mais alegre, outros 16% que a criança conversa 

mais, 13% disseram que a criança convive melhor com outras crianças, 12% que a criança 

pergunta mais e 11% que a criança está mais carinhosa. Ainda, 9% relataram outras 

modificações. 

 

Quanto à percepção do impacto do programa no desenvolvimento da criança (pergunta 37), 94% 

responderam sim e apenas 5% não, sendo que na região missioneira, 11% responderam não. 

Ainda, 95% disseram que consideram que as atividades que o PIM orienta vão contribuir para 

melhorar as condições de vida da criança no futuro (pergunta 40). 

 

Por fim, quanto à realização dos objetivos do programa – a partir dos resultados da pergunta 39 –

percebe-se um padrão nas respostas. Cerca de 40% consideram o cumprimento dos objetivos 

ótimo, 55% bom, e o restante regular, péssimo ou ruim, considerando: fortalecimento das 

competências das famílias no cuidado das crianças, favorecimento no desenvolvimento integral 

das crianças, favorecimento de uma infância feliz, ajuda para melhorar os cuidados com a saúde 

da criança e das gestantes e fortalecimento da capacidade de interação social das crianças. 

Quanto ao objetivo “melhora da relação entre comunidades e a rede pública de atendimento”, 28% 

consideraram ótimo; 54%, bom; e 11%, regular. 
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4. CONCLUSÃO 

 

O objetivo da pesquisa foi levantar as percepções dos beneficiários do PIM de modo a fornecer 

subsídios para um melhor planejamento das intervenções e correções de rumos nos processos de 

implementação de ações para esta política, adequando-a às expectativas, anseios e demandas 

dos diferentes segmentos da população atendida. Cabe destacar alguns dos principais pontos 

identificados pela pesquisa. 

 

A pesquisa de opinião constitui um diagnóstico no que concerne às percepções de cuidadores 

atendidos pelo PIM. É de fundamental importância que os seus resultados sejam incorporados às 

análises do programa.  Em especial, a pesquisa deve prover subsídios para mecanismos de policy 

feedback, destinados a orientar as ações do Estado e seus Serviços.  

 

Por isso, os resultados da pesquisa continuarão a ser utilizados nas etapas subsequentes do 

trabalho, em especial durante a elaboração do diagnóstico do PIM, quando se aprofundará a 

reflexão a partir da convergência entre as pesquisas qualittiva e quantitativa, somadas ao uso da 

ferramenta de análise estratégica do PIM (Ferramenta Central de Inteligência e Estratégia do PIM 

apresentada no Produto 4). Cabe, todavia, enfatizar alguns dos principais pontos levantados pela 

pesquisa quantitativa. 

 

� A macrorregião centro-sul é a que tem maior percentual de negros atendidos, com 20% 

dos  cuidadores entrevistados autodeclarando-se negros. A macrorregião missioneira 

que conta com o maior percentual de cuidadores pardos, cerca de 20%. Assim, tais 

macrorregiões podem ser o foco de ações especificamente focadas para a população 

afrodescendente.  

 

� 44% dos cuidadores são beneficiários do Programa Bolsa Família (BF), assim é possível 

pensar em ações sinérgicas entre ambas as políticas. 

 

� Geralmente as mães são as principais cuidadoras das crianças, seguidas das avós e 

dos pais. A importância significativa das avós sugere a possibilidade de pensar formas 

específicas para tratar com esse cuidador, de idade mais avançada.  
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� Quanto à expectativa sobre o futuro da vida da criança beneficiária do PIM, 59% dos 

entrevistados responderam que acreditam que será melhor e 38% que será muito 

melhor, enquanto apenas 1% diz que será pior. As pessoas com maior grau de 

escolaridade tendem a ser mais otimistas que as que têm apenas o grau primário. A 

clivagem por grau de escolaridade deve ser levada em conta num eventual processo de 

modulação do serviço do PIM para diferentes públicos. 

 

� Quando outro membro da família - que não o entrevistado - não trabalha, os 

entrevistados se mostraram mais otimistas em relação à possibilidade de melhoria da 

vida dos filhos no futuro. Assim, a disponibilidade maior de um dos membros da família 

para o cuidado da criança impacta a percepção sobre a possibilidade melhoria no futuro 

de suas crianças.  

 

� 58% dos entrevistados se consideram feliz e 12%, muito feliz, enquanto 26% consideram 

regular e 3% triste. Além disso, as pessoas com maior grau de instrução se sentem mais 

felizes que as que têm apenas o primário completo.  

 

�  78% dos cuidadores entrevistados responderam que a vida vem melhorando nos 

últimos anos, 19% que vem se mantendo igual e 3% que vem piorando. Todavia, a faixa 

etária mais pessimista é a de até 18 anos, o que pode indicar a necessidade de um 

trabalho especial com cuidadores adolescentes. 

 

� A principal porta de entrada no PIM ocorre pelo convite efetuado pela equipe técnica, no 

universo das famílias entrevistadas: 93% afirmou ter sido convidado. Dentre esses 93% 

que foram convidados, para 86% o convite partiu de um visitador ou de um monitor do 

PIM, 5% de um agente comunitário, 4% de um profissional de um posto de saúde, 3% do 

CRAS e 2% não se lembram por quem foram convidados. Apenas 7% dos entrevistados 

procuraram saber do programa por conta própria. Quando perguntados sobre a primeira 

vez que escutaram ouvir falar sobre o PIM, 48% dos entrevistados responderam que 

conheceram por outra pessoa atendida, 24% ouviram falar do programa no posto de 

saúde. Apenas 4% dos entrevistados afirmaram ter entrado em contato pela primeira vez 

com o programa em evento organizado para apresentação do PIM, o que pode indicar a 

necessidade de maior divulgação da política.   
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� Dentre as famílias que são atendidas na modalidade de grupo, 84% estão satisfeitas e 

não trocariam pelo atendimento individualizado, em contraposição 15% gostariam da 

atenção individualizada e 1% não respondeu à pergunta. Desse modo, o mecanismo de 

entrega da política para as famílias com crianças de 3 a 6 anos parece ser adequado. 

 

� Quando perguntados sobre o contato inicial com os visitadores, e se houve desconforto 

gerado no início, 39% das famílias afirmaram que  o fato de o visitador ser uma pessoa 

estranha gerou desconforto, 15% reclamaram do horário de visita, afirmando que não 

era adequado, 6% afirmaram que tinham vergonha da bagunça na casa e 24% não 

especificaram o que gerou desconforto. Tais resultados induzem a uma reflexão sobre a 

forma mais adequada de abordagem inicial da política. 

 

� 34% dos cuidadores afirmaram que seria melhor se o visitador fosse do sexo feminino e 

apenas 2% afirmou que preferiria um visitador do sexo masculino. A questão do sexo do 

visitador é, portanto, um fator importante para a boa aceitação do PIM. 

 

� A frequência de respostas acerca do grau de confiança do entrevistado no PIM – 

estabelecido numa escala de 0 (menor) a 10 (maior) – mostra resultados muitíssimo 

positivos, indicando que a maioria da população entrevistada (67%) respondeu 10; 13% 

responderam 9 e outros 12% responderam 8. Ou seja, pode-se inferir que mais de 80% 

dos entrevistados apresentam um alto grau de confiança no programa.  

 

� Os resultados mostram que, para uma parcela muito expressiva dos entrevistados 

(27%), o visitador é alguém que tira dúvidas, outros 17% disseram que o visitador ajuda 

o entrevistado a procurar outros serviços da rede pública, o que indica importante papel 

articulador do visitador; 24% dos entrevistados entendem que existe um papel sócio-

afetivo do visitador, pois consideram ser alguém para conversar. Ainda nessa linha, 

outros 20% responderam que o visitador é alguém que estimula a melhorar, e mais 8% 

disseram que ele é um confidente. Apenas 3% disseram que não há nada em especial 

além da atividade principal do PIM. Sendo assim, a visita representa para o cuidador, em 

geral, bem mais do que apenas o cuidado direto com a criança. 

 

� Chama atenção o fato de que na macrorregião missioneira uma parcela considerável 

dos entrevistados diz receber a visita do PIM apenas uma vez por mês ou mesmo 
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menos de uma vez por mês (somados totalizam mais de 10%, quando nas outras 

regiões não passam de 5%). 

 

� 17% recebem visitas que duram entre 15 minutos e meia hora e outros 3% recebem 

visitas que duram menos de 15 minutos. Assim, uma parcela significativa dos cuidadores 

recebe visitas com tempo insuficiente para cumprir as funções do programa.  

 

� A ampla maioria considera que sempre recebe respostas de forma clara (91%), sendo 

que 6% responderam que apenas às vezes.  

 

� 39% já passaram por trocas de visitador, o que é uma parcela bastante significativa. 

Dentre essas pessoas que já mudaram de visitador, 45% mudaram uma só vez, 27% 

mudaram duas vezes, 20% mudaram três vezes e 7% mudaram quatro ou mais vezes. 

Sendo assim, pode-se inferir que a rotatividade do visitador é bastante considerável. 

 

� Na macrorregião Centro-Sul, parcela expressiva de pessoas (65%) diz-se disponível 

apenas para receber visitas em horário marcado. 

 

� Quanto às pessoas que participam das atividades do PIM durante a visita, percebe-se 

que a grande maioria responde que a mãe participa (53%) – usualmente, a cuidadora da 

criança -, seguida das participações da avó (14%), da irmã (8%) e do pai (8%). Apenas 

4% responderam ser a babá/tata. Chama atenção a concentração em pessoas do sexo 

feminino em relação ao masculino. O padrão é diferente para o caso em que o visitador 

não está presente, em que a participação do pai é bastante relevante (19%). A presença 

da mãe continua sendo a mais importante (43%). 

 

� Sobre a percepção do entrevistado sobre o impacto do PIM na sua preparação para 

cuidar da criança, 87% das pessoas responderam que sim e 12% que não. Olhando 

para as regiões, a missioneira foi a que apresentou a mais alta frequência de pessoas 

que responderam não (19%) e a centro-sul foi a que mais apresentou resultados “sim” 

(92%). Há aqui um sinal de que o programa tem chegado a resultados mais eficazes em 

algumas regiões do que outras. 
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� Quanto à percepção do impacto do programa no desenvolvimento da criança, 94% 

responderam sim e apenas 5% não, sendo que na região missioneira, 11% responderam 

não. Ainda, 95% disseram que consideram que as atividades que o PIM orienta vão 

contribuir para melhorar as condições de vida da criança no futuro. 

 

� Quanto ao objetivo “melhora da relação entre comunidades e a rede pública de 

atendimento”, 28% consideraram ótimo; 54%, bom; 11%, regular, o que representa 

avaliação significativamente pior que a dos demais objetivos avaliados. Portanto, parece 

haver a necessidade de que o PIM fortaleça sua capacidade para atingir desse objetivo. 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

103 

CE Nº 1892/14 - Pjto 151/13 
Este Relatório contém informações confidenciais.  C aso você não seja a pessoa autorizada a recebê-lo, não deverá utilizá-lo, copiá-lo ou revelar o seu co nteúdo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

104 

CE Nº 1892/14 - Pjto 151/13 
Este Relatório contém informações confidenciais.  C aso você não seja a pessoa autorizada a recebê-lo, não deverá utilizá-lo, copiá-lo ou revelar o seu co nteúdo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 1 – CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PESQUISA POR PAR TE DO 

GOVERNO DO ESTADO 
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ANEXO 2 – CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PESQUISA POR PAR TE DA 

FGV 
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Com o objetivo de seguir fortalecendo as ações do Primeira Infância Melhor (PIM) na atenção às 

famílias com gestantes e crianças com até 06 anos de idade, a Secretaria Estadual da Saúde, 

através do Departamento de Ações em Saúde, firmou parceria com a Fundação Getúlio Vargas 

para o desenvolvimento da Avaliação para Melhora da Relação Custo-Efetividade, Qualificação e 

Expansão do PIM. 

 

Entre as atividades previstas está a realização de uma pesquisa junto às famílias atendidas pelo 

programa, através de questionário específico, aplicado por um representante da FGV. O nosso 

objetivo é levantar informações que possam ser uteis no aperfeiçoamento do PIM. De acordo com 

o código de ética que rege as atividades de pesquisa, a FGV garante que sua identidade não será 

revelada.  

 

Sua participação é muito importante!   

 

Desde já, agradecemos por sua colaboração.  

 

Caso tenha alguma dúvida ou questão, por favor, entre em contato pelo telefone:  (51) 3232-0611. 
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ANEXO 3 - QUESTIONÁRIO APLICADO NA SURVEY 
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Questionário (Blocos 1 a 5) 

 

 

BLOCO 1 – AVALIAÇÃO SOCIOGRÁFICA E DE PERSPECTIVA D E FUTURO 

 
P01) Como o(a) sr(a) se sente atualmente em relação ao seu futuro? O(a) sr(a) está: (LEIA 
OPÇÕES 1 A 5)  
 1(   ) Muito otimista, 3 (   ) Indiferente 8(   ) Não sabe 
 2(   ) Otimista, 4 (   ) Pessimista, ou 9(   ) Não respondeu 
   5 (   ) Muito pessimista 
 
  
P02) Como o(a) sr(a) se sente atualmente em relação ao futuro de sua família? O(a) sr(a) está: 
(LEIA OPÇÕES 1 A 5)  
 1(   ) Muito otimista, 3 (   ) Indiferente 8(   ) Não sabe 
 2(   ) Otimista, 4 (   ) Pessimista, ou 9(   ) Não respondeu 
   5 (   ) Muito pessimista 
 
 
P03) Em relação a sua vida atual, o senhor(a) considera que que a vida do seu filho vai ser: 
(LEIA OPÇÕES 1 A 5) 
 
 1(   ) Muito melhor, 3(   ) A mesma coisa 8(   ) Não sabe 
 2(   ) Melhor, 4(   ) Pior, ou 9(   ) Não respondeu 
   5(   ) Muito pior 
 
P04) Sobre como o(a) sr(a) se sente na maioria dos dias, o(a) sr(a) diria que se considera uma 
pessoa? (LEIA OPÇÕES 1 A 5) 
 
1(   ) Muito Feliz, 3(   ) Regular 8(   ) Não sabe 
2(   ) Feliz, 4(   ) Triste, ou 9(   ) Não respondeu 
   5(   ) Muito Triste 
 
 
P05) Sobre a qualidade de vida da sua família o(a) sr(a) diria que, nos últimos anos? (LEIA 
OPÇÕES 1 A 5) 
 
1(   ) Vem melhorando 3(   ) Vem piorando 8(   ) Não sabe 
2(   ) Vem se mantendo igual 9(   ) Não respondeu 
    
 
 

BLOCO 2 – SOBRE O CONTATO INICIAL COM O PIM 

 
P06) Como o(a) sr(a) entrou para o PIM?  
  
1(   ) Foi convidado => segue para P07   
2(   ) Foi você que procurou o serviço => segue para P08 
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8(   ) Não sabe => segue para P09  
9(   ) Não respondeu => segue para P09  
 
 
 
#Apenas para quem tiver respondido a opção 1# 
P07) Quem convidou o (a) sr(a) para participar do PIM?  
1(   ) Agente Comunitário 
2(   ) Profissional da Unidade Básica de Saúde (UBS)/ Posto de Saúde 
3(   ) Funcionários do Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) 
4(   ) Funcionários do Centro de Atendimento Psico-Social (CAPS) 
5(   ) Conselheiro 
6(   ) Equipe técnica do PIM (Visitador, Monitor ou GTM) 
7(   ) Outros:___________ 
 
8(   ) Não sabe 
9(   ) Não respondeu 
 
#Apenas para quem tiver respondido a opção 2# 
P08) Como o(a) sr(a) conheceu/ ouviu falar do PIM?  
1(   ) Por pessoa atendida  
2(   ) Pelo rádio 
3(   ) Por evento realizado pelo PIM 
4(   ) Por cartaz 
5(   ) No hospital 
6(   ) Na Unidade Básica de Saúde (UBS)/ Posto de Saúde 
7(   ) Pela Internet 
8(   ) Outros:___________ 
 
8(   ) Não sabe 
9(   ) Não respondeu 
 
 
P09) Há quanto tempo a sua família está no PIM:  (LEIA ALTERNATIVAS 1 A 7) 
 
1(   ) Menos de três meses, 
 2(   ) Entre três e seis meses,   
 3(   ) Entre seis meses e um ano,   
 4(   ) Entre um e dois anos, 
 5(   ) Entre dois e três anos, 
 6(   ) Entre três e quatro anos 
 7(   ) Mais de quatro anos 
 

8(   ) Não sabe 
 9(   ) Não respondeu 
 
 
P10)  O sr(a) faz parte do PIM na modalidades individual ou em grupo? (pode assinalar mais 
de uma resposta, caso tenha mais de uma criança)   
 1(   ) Individual (explicar que neste caso o visitador vem até a casa e a criança nunca sai 
de casa) => segue para P13   
 2(   ) Em Grupo (explicar que neste caso a cuidador e criança também vão até um lugar 
para encontrar o visitador, junto com outras cuidadores e crianças) => siga com a entrevista  
 98(   ) Não sabe => segue para P15 
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       99(   ) Não respondeu => segue para P15  
 
 
 
#Apenas para quem tiver respondido a opção 2 na que stão 10# 
 
P11) O sr(a) considera importante para o desenvolvimento da sua criança a interação com 
outras crianças na modalidade grupal do PIM.   
 1(   ) Sim,   
 2(   ) Não 
 
       8(   ) Não sabe 
 9(   ) Não respondeu 
 
 
#Apenas para quem tiver respondido a opção 2 na que stão 10# 
 
P12) O sr(a) preferiria que o atendimento fosse individualizado?   
 1(   ) Sim,   
 2(   ) Não 
 
       8(   ) Não sabe 
 9(   ) Não respondeu 
 
#Apenas para quem tiver respondido a opção 1 na que stão 10# 
P13) No início o(a) sr(a) sentiu algum desconforto de receber o visitador do PIM em sua casa?  
 1(   ) Sim => segue com a entrevista   
 2(   ) Não=> segue para P15  
 
       8(   ) Não sabe => segue para P15  
 9(   ) Não respondeu=> segue para P15  
 
 
#Apenas para quem tiver respondido a opção 1 na que stão 13# 
P14) Qual desses fatores contribuiu para criar essa sensação de desconforto? (Marque todas 
que se apliquem). 
 
1(   ) Tinha vergonha da bagunça na minha casa, 
 2(   ) Porque era uma pessoa estranha, 
 3(   ) Porque o horário da visita não era adequado,   
 4(   ) Porque era uma pessoa muito jovem para entender sobre cuidados com crianças, 
 5(   ) Porque tinha vergonha da minha condição econômica,  
 6(   ) Não queria expor a situação da minha família, 
 7(   ) Porque não entendia a razão da visita 
 
      8(   ) Não sabe 
 9(   ) Não respondeu 
 
P15) No período inicial de contato seria mais fácil se o visitador fosse?  
 
     1(   ) Homem, 
 2(   ) Mulher, ou 
 3(   ) Não importa o sexo do visitador 
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       8(   ) Não sabe 
 9(   ) Não respondeu 
 
 
 

BLOCO 3 – AVALIAÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO PELO PIM 

 
P16) Como o(a) sr(a) avalia a importância do Primeira Infância Melhor para a sua família? O(a) 
sr(a) acha que ela está sendo:  (LEIA ALTERNATIVAS 1 A 5) 
 
 1(   ) Muito Importante, 
 2(   ) Importante,    
 3(   ) Pouco Importante, ou 
 4(   ) Nada Importante 
 
 8(   ) Não sabe 
 9(   ) Não respondeu 
 
 
P17) Como o(a) sr(a) avalia o atendimento prestado pelo Primeira Infância Melhor? O(a) sr(a) 
acha que ela está sendo:  (LEIA ALTERNATIVAS 1 A 5 ) 
 
 1(   ) Ótimo, 
 2(   ) Bom,   
 3(   ) Regular   
 4(   ) Ruim, ou 
 5(   ) Péssimo 
 
 8(   ) Não sabe 
 9(   ) Não respondeu 
 
 
P18) O que o(a) sr(a) gosta no PIM? (Pode assinalar mais de uma resposta) 
 
1(   ) Ensinam coisas importantes para o desenvolvimento da sua criança, 
2(   ) Ensinam coisas importantes para você, 
3(   ) Ensinam a fazer brinquedos, 
 4(   ) Sua criança gosta,  
 5(   ) Melhora a sua relação com a sua criança, 
 6(   ) Estimula a participação do parceiro(a) nas atividades com a sua criança, 
 6(   ) É uma possibilidade de conhecer outras famílias,  
 7(   ) Faz eu me sentir importante, 
 8(   ) Me ajuda a acessar a rede de serviços públicos (saúde, educação, assistência social 
etc.)  
 9(   ) É um momento para brincar com a sua criança,   
 10(   ) É um momento para descansar, 
    11(   ) Esclarecem dúvidas sobre a criança 
    12(   ) Nada em especial 
 
8(   ) Não sabe 
 9(   ) Não respondeu 
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BLOCO 4 – RELAÇÃO FAMILIA/VISITADOR 

 
P19) Por favor, me diga qual é o seu grau de confiança em relação ao visitador que atualmente 
atende a sua criança, em uma escala de 0 (zero) a 10 (dez), sendo 0 (zero) o menor grau de 
confiança e 10 (dez) o maior grau de confiança. (LEIA OPÇÕES 1 A 10). 
 

 
 
P20) Além das atividades com a criança, em que mais o visitador ajuda? (LEIA 
ALTERNATIVAS 1 A 6) (Pode assinalar mais de uma alternativa ) 
 
    1(   ) É alguém que tira minhas dúvidas, 
 2(   ) Me ajuda a procurar outros serviços da rede pública,   
 3(   ) É alguém para conversar,   
 4(   ) É alguém que me estimula a melhorar, 
 5(   ) É um confidente 
 6(   ) Nada em especial 
 
 8(   ) Não sabe 
 9(   ) Não respondeu 
 
 
 
P21) Com que frequência o(a) Sr(a) recebe visitas do PIM? (LEIA ALTERNATIVAS 1 A 7) 
 
 
    1(   ) Mais de uma vez por semana  
 2(   ) Uma vez por semana, 
 3(   ) Uma vez a cada duas semana, 
 4(   ) Uma vez a cada três semanas, 
 5(   ) Uma vez por mês, 
    6(   ) Menos de uma vez por mês, 
    7(   ) Nunca recebi visitas do PIM => segue para P31  
 
 
 8(   ) Não sabe 
 9(   ) Não respondeu 
 
 
P22) O sobre a frequência com que o senhor recebe visitas do PIM, o Sr.(a) diria que? 
 
     1(   ) Gostaria de receber mais visitas, 
 2(   ) A atual quantidade de visitas é adequada, ou  
 3(   ) Gostaria de receber menos visitas 
     4(   ) Não gostaria de recebe visitas 
 
 
8(   ) Não sabe 
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     9(   ) Não respondeu 
 
 
P23) Aproximadamente quanto tempo duram as visitas do PIM? 
 
    1(   ) Menos de 15 minutos, 
 2(   ) Entre 15 minutos e meia hora 
 3(   ) Entre 30 e 45 minutos 
 4(   ) Entre 45 minutos e uma hora   
 5(   ) Entre uma hora e uma hora e meia 
 6(   ) Mais de uma hora e meia 
 
 8(   ) Não sabe 
 9(   ) Não respondeu 
 
 
P24) Sobre o tempo de duração das visitas, o Sr.(a) diria que: 
 
    1(   ) Gostaria que durassem mais tempo, 
 2(   ) O atual tempo de vista é bom,  
 3(   ) Gostaria que durassem menos tempo, 
 
8(   ) Não sabe 
9(   ) Não respondeu 
 
 
P25) O visitador(a) responde às suas dúvidas em uma linguagem clara? 
 
       1(   ) Sim, 
 2(   ) Não 
 
       8(   ) Não sabe 
 9(   ) Não respondeu 
 
P26) Você se sente escutado pelo(a) visitador(a)? 
 
1(   ) Sim, 
2(   ) Não 
 
 98(   ) Não sabe 
 99(   ) Não respondeu 
 
 
P27) É o mesmo visitador que atende você e a sua criança desde o início da sua participação 
no PIM? 
 
 1(   ) Sim, 
 2(   ) Não   
 
 8(   ) Não sabe 
 9(   ) Não respondeu 
 
#Apenas para quem tiver respondido a opção 2# 
 
P28) Quantos vezes já mudou de visitador? ________________ 
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P29) De modo geral, como você se sente em relação a troca de visitadores? 
 
1(   ) É boa, ou 
2(   ) É ruim, 
3(   ) Não importa 
 
8(   ) Não sabe 
9(   ) Não respondeu 
 
P30) O visitador(a) que atualmente visita a sua casa é: 
 
1(   ) Mulher, ou 
2(   ) Homem 
 
8(   ) Não sabe 
9(   ) Não respondeu 
 
 

BLOCO 5 – PERCEPÇÃO DE IMPACTO 

 
P31)  Qual é a sua disponibilidade para receber o visitador? 
 
    1(   ) Em qualquer horário que e esteja em casa, 
 2(   ) Só nos horários marcados, 
 3(   ) Nos horários marcados, desde que não apareçam outros compromissos. 
 4(   ) Só quando tenho vontade 
 5(   ) Não tenho disponibilidade   
  
8(   ) Não sabe 
9(   ) Não respondeu 
 
P32) Aproximadamente quantas vezes você ou sua família realizam em sua casa as atividades 
propostas pelo PIM sem a presença do visitador? 
 
 1(   ) Mais de uma vezes por dia, 
 2(   ) Uma vez por dia,  
 3(   ) Algumas vezes por semana,   
 4(   ) Uma vez por semana 
 5(   ) Esporadicamente 
 6(   ) Nunca. Porque? ________________ 
 
 8(   ) Não sabe 
 9(   ) Não respondeu 
 
 
P33) Quem participa das atividades propostas pelo visitador do PIM durante a visita?  (pode 
assinalar mais de uma resposta) 
 
 1(   ) Mãe, 
 2(   ) Pai,  
 3(   ) Padrasto,   
 4(   ) Madrasta, 
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 5(   ) Avó, 
 6(   ) Avô, 
 7(   ) Tia, 
 8(   ) Tio, 
 9(   ) Irmã, 
 10(   ) Irmão 
 11(   ) Vizinha 
 12(   ) Vizinho 
 13(   ) Tata/Babá 
 14(   ) Ninguém 
 15(   ) Outros.  
 98(   ) Não sabe 
 99(   ) Não respondeu 
 
 
 
P34) Quem participa das atividades propostas pelo visitador do PIM durante a semana (sem a 
presença do visitador)?  (pode assinalar mais de uma resposta, ou nenhuma)  
 
 1(   ) Mãe, 
 2(   ) Pai,  
 3(   ) Padrasto,   
 4(   ) Madrasta, 
 5(   ) Avó, 
 6(   ) Avô, 
 7(   ) Tia, 
 8(   ) Tio, 
 9(   ) Irmã, 
 10(   ) Irmão 
 11(   ) Vizinha 
 12(   ) Vizinho 
 13(   ) Tata/Babá 
 14(   ) Ninguém 
 15(   ) Outros.  
 98(   ) Não sabe 
 99(   ) Não respondeu 
 
 
 
P35) O(A) sr(a) se sente mais preparado(a) para cuidar de sua criança desde que entrou para 
o PIM? 
 
  1(   ) Sim, 
 2(   ) Não 

 8(   ) Não sabe 
 9(   ) Não respondeu 
 
P36) O(A) sr(a) considera que a participação nesse programa tem modificado a sua maneira de 
se relacionar com a sua criança? 
 
  1(   ) Sim, 
 2(   ) Não 
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8(   ) Não sabe 
 9(   ) Não respondeu 
 
P37) O(A) sr(a) considera que o PIM favoreceu o desenvolvimento mais adequado  da sua 
criança? 
  1(   ) Sim, 
 2(   ) Não 

8(   ) Não sabe 
 9(   ) Não respondeu 
 
#Apenas para quem tiver respondido a opção 1# 
 
P38) Quais as principais mudanças que o(a) sr(a) percebe? (pode assinalar mais de uma 
resposta) 
 
 1(   ) Brinca mais, 
 2(   ) Conversa mais,  
 3(   ) Está mais alegre,   
 4(   ) Está mais saudável, 
 5(   ) Pergunta mais, 
 6(   ) Está mais carinhoso, 
 7(   ) Convive melhor com outras crianças 
 8(   ) Nada em especial 
 9(   ) Outro 
  (    ) Não sabe 
  (    ) Não respondeu 
 
  

 ÓTIMA BOA REGULAR RUIM PESSIMA NS NR 
A) fortalecimento 

das competências 

das famílias no 

cuidado com as 

crianças  

1(   ) 2(   ) 3(   ) 4(   ) 5(   ) 8(   
) 

9(   
) 

B) favorecimento do 

desenvolvimento 

integral das 

crianças 

1(   ) 2(   ) 3(   ) 4(   ) 5(   ) 8(   
) 

9(   
) 

C) favorecimento de 
uma infância mais 
feliz 

1(   ) 2(   ) 3(   ) 4(   ) 5(   ) 8(   
) 

9(   
) 

D) ajuda para 
melhorar os 
cuidados com a 
saúde das crianças 
e gestantes 
atendidas 

1(   ) 2(   ) 3(   ) 4(   ) 5(   ) 8(   
) 

9(   
) 

E) fortalecimento da 1(   ) 2(   ) 3(   ) 4(   ) 5(   ) 8(   9(   



 

 

118 

CE Nº 1892/14 - Pjto 151/13 
Este Relatório contém informações confidenciais.  C aso você não seja a pessoa autorizada a recebê-lo, não deverá utilizá-lo, copiá-lo ou revelar o seu co nteúdo.  

 P39) Eu vou ler agora alguns dos objetivos do PIM e gostaria que o(a) sr(a) avaliasse o 
programa em relação a cada uma delas. Com relação ao(a) (LEIA CADA ITEM) , o(a) sr(a) diria 
que a atuação do PIM é ótimo(a), bom(a), regular, ruim ou péssimo(a) (RU POR ITEM – FAÇA 
RODÍZIO) 

 
 

P40) Você considera que as atividade que o PIM orienta vão contribuir para melhorar as 
condições de vida da sua criança no futuro? 
1(   ) Sim, 
2(   ) Não 

8(   ) Não sabe 
9(   ) Não respondeu 
 

 

 

TEXTO DE ENCERRAMENTO: 

Aqui encerra a entrevista, como falei, meu nome é.............sou entrevistador(a) da empresa 

(diga o nome da empresa a qual você trabalha), parceira da Fundação Getulio Vargas, e eu 

quero agradecer a sua participação. 

 

Caso tenha alguma dúvida sobre a nossa pesquisa você poderá falar com (diga o nome do 

supervisor), Através do telefone número (diga o telefone da empresa ao qual você trabalha). 

Ou, se preferir, pode entrar em contato diretamente com do telefone xxxxx. 

 

VOLTAS DE CAMPO 

 

 

 

COMENTÁRIOS DE CAMPO 

 

 

 

 

 

capacidade das 
crianças de 
interação social 

) ) 

F) Melhora da 
relação entre as 
comunidades e a 
rede pública de 
atendimento  
 

1(   ) 2(   ) 3(   ) 4(   ) 5(   ) 8(   
) 

9(   
) 
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ANEXO 4 - ESQUEMA COM AS ALTERAÇÕES SUGERIDAS EM 

DINÂMICA COM O GTE 
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