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Atlas VRC oferece uma solução escalável para avaliar a reação da audiência a conteúdos em formato vídeo

Atlas VRC é uma ferramenta proprietária da AtlasIntel que agrega a reação de um grupo representativo em relação ao mesmo 
trecho de vídeo. Os participantes da pesquisa utilizam a ferramenta para gravar em cada segundo do vídeo o seu nível de 
satisfação e interesse com o que estão assistindo naquele instante. 

✓ Amostras representativas com margem de erro de 2 – 4 pontos percentuais (min. 400 respondentes por vídeo testado)

✓ Monitoramento da satisfação da audiência para cada segundo de um trecho de conteúdo vídeo 

✓ Identificação de pontos de inflexão no interesse e na satisfação da audiência

✓ Comparação das curvas de reação, segmento por segmento

✓ Testes de conteúdo e avaliação do impacto de intervenções específicas
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Metodologia
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AtlasIntel conta com uma metodologia de amostragem proprietária baseada em recrutamento 
digital aleatório (Random Digital Recruitment / RDD). Os entrevistados são recrutados 
organicamente durante a navegação de rotina na web em territórios geo-localizados em qualquer 
dispositivo (smartphones, tablets, laptops ou PCs). Os algoritmos da AtlasIntel rastreiam 
constantemente as taxas de resposta para corrigir o viés de auto-seleção por meio de ajustes 
dinâmicos de destino em dados demográficos específicos.

Ao contrário da discagem de dígitos aleatórios (DDA), o RDD permite um mapeamento granular 
de padrões de não resposta, de modo que vieses de auto-seleção possam ser adequadamente 
tratados durante o processo de construção de cada amostra. Dada a onipresença das ferramentas 
de bloqueio de chamadas, o RDD está se tornando superior ao DDA em termos de cobertura 
populacional.

Em comparação com pesquisas baseadas em painel, o RDD tem a vantagem de eliminar desafios à 
representatividade resultantes da fadiga do respondente, bem como evitar fenômenos ainda mais 
difíceis de controlar, como efeitos de painel resultantes de níveis crescentes de atenção política e 
consciência entre os entrevistados.

Para garantir a representatividade em nível nacional, as amostras da Atlas Intel são pós-
estratificadas usando um algoritmo iterativo em um conjunto mínimo de variáveis de destino: sexo, 
faixa etária, nível educacional, nível de renda, região e comportamento eleitoral anterior. As 
amostras ponderadas resultantes do processo de estratificação se assemelham ao perfil da 
população adulta do Brasil.

Sumário metodológico
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Coleta de dados

Metodologia

• Recrutamento digital aleatório (RDD): usuários de internet recebem 
convites aleatórios para responder os questionários das pesquisas Atlas 
através de web banners contratados programaticamente para este 
objetivo, buscando replicar o universo de conteúdo normalmente 
visitado pelos usuários brasileiros de Internet

• Interface dinâmica: os questionários Atlas são desenhados para 
adaptação dinâmica ao tamanho da tela utilizada pelo respondente, 
possibilitando uma coleta intuitiva com foco em usuários de smartphones 

• Cobertura: 98% da população brasileira mora em regiões com cobertura 
4G*; 82.7% dos domicílios possuem acesso direto a Internet**; a 
população sem acesso aos questionários da Atlas é representada via 
proxy na amostra final mediante a operacionalização de pesos maiores 
para respondentes com as mesmas características em termos de 
geolocalização,  nível socioeconômico, escolaridade, e faixa etária

• Elementos de segurança de dados: os questionários são validados a 
partir da verificação do token único associado a cada convite, 
impossibilitando a submissão de mais de um questionário com o mesmo 
token ou de questionários com token inválidos; os IPs de aparelhos que 
já submeteram um questionário são automaticamente barrados de 
submeter novos questionários, mesmo mediante a submissão de um 
novo token válido

*Balanço Conexis/SiniTeleBrasil para dezembro de 2020
** PNAD/IBGE para 2019



6Atlas Video Reaction Curves

Identificação e correção de desvios amostrais anormais 

Metodologia

• Viés de seleção: AtlasIntel monitora de forma granular os padrões de recrutamento dos 
respondentes, buscando assegurar que todo o universo de usuários de Internet tenham uma 
chance semelhante de serem abordados através de um anúncio aleatório para responder o 
questionário de pesquisa; os padrões de seleção são cautelosamente monitorados para 
identificar e corrigir qualquer indício de seleção não-aleatória

• Viés de não-resposta diferencial: Taxas de resposta diferentes entre subgrupos populacionais 
podem impactar de forma sistemática a representatividade das amostras sendo coletadas, 
mesmo após a aplicação de pesos de pós-estratificação. Para lidar com este fenômeno, padrões 
de não resposta são estudados de forma granular e a coleta é adaptada de forma dinâmica para 
equilibrar os dados agregados e corrigir o viés de não resposta diferencial

• Viés de questionário e viés de confirmação: o texto das perguntas e das opções de resposta, a 
ordem das perguntas, e a ordem das opções de resposta são determinados seguindo as 
melhores práticas recomendadas pela literatura acadêmica. AtlasIntel busca utilizar uma 
linguagem neutra e simplificada, que possa ser facilmente entendida por todas as categorias de 
respondentes. Ocasionalmente, testamos o impacto de redações alternativas da mesma 
pergunta substantiva, como também o impacto da ordem das perguntas sobre os resultados

• Viés de interação social: A metodologia de coleta sem intermediação humana evita qualquer 
potencial de viés de interação social, um fenômeno que impacta cada vez mais as pesquisas de 
opinião em contextos políticos polarizados. Um caso particular deste tipo de viés são os eleitores 
moderados que acabam optando por uma opção radical mas se sentem desconfortáveis fazer 
essa declaração durante uma entrevista presencial ou telefônica (“shy voters”). 
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Validação e pós-estratificação via algoritmo iterativo de pesos

Metodologia

• Validação de questionários e uso da geolocalização: os questionários submetidos pelos usuários 
passam por um filtro de validação. São desconsiderados os questionários com tokens inválidos ou 
repetidos, como também os questionários para os quais foram identificados conflitos nas perguntas de 
validação. Um exemplo de procedimento padrão de validação utilizado pela AtlasIntel é a utilização da 
resposta sobre o ano de nascimento em conjunto com a resposta sobre idade; um outro exemplo é a 
comparação da localização informada pelo IP do usuário com a localização informada pelo próprio 
usuário no questionário. 

• Seleção das variáveis de representatividade amostral: AtlasIntel usa um conjunto maior de variáveis de 
estratificação do que que a grande maioria de institutos de pesquisa. Além das variáveis tradicionais 
(sexo, região, faixa etária e escolaridade), utilizamos variáveis com grande impacto em modelos 
preditivos para a votação em ciclos eleitorais passados, como por exemplo: o IDH do município ou  ou
do bairro, tamanho do município, recebimento de transferências de renda (Bolsa Família, auxílio 
emergencial), entre outros. A escolha das variáveis de representatividade amostral pode variar de 
acordo com as características específicas da população estudada. 

• Algoritmo iterativo: o algoritmo de pesos busca minimizar o nível de supra ou sub-representação de 
qualquer subgrupo contemplado pelas dimensões escolhidas para representatividade amostral. Cada 
respondente tem um peso único atribuído no final da iteração via algoritimo, de acordo com o seu 
pertencimento aos subgrupos relevantes. Como resultado da pós-estratificação, o perfil final das 
amostras Atlas se aproxima do perfil da população estudada em todas as dimensões de 
representatividade.  

• Perguntas para controle amostral: Contamos com um conjunto de perguntas de controle amostral 
(flutuação dentro de uma banda permissível), com destaque para o uso da declaração do voto passado. 
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Pronunciamento do Presidente Jair Bolsonaro sobre a pandemia do Covid-19

[02.06.2021]
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Metodologia & Perfil da Amostra

08.07.2021 – 19.07.2021

▪ Amostra: 2559 respondentes

▪ Período de coleta: 08.07.2021 – 19.07.2021

▪ Recrutamento: Online, via convites randomizados

▪ Desenho amostral: 
• Amostra pôs-estratificada usando raking algorítmico acima de 4 variáveis (região, faixa etária, gênero, faixa de renda)
• O perfil otimizado da amostra reflete o perfil geral da população brasileira adulta acima das variáveis estipuladas 

▪ Margem de erro: +/- 2% com um nível de confiança de 95% para os indicadores associados a totalidade da amostra

Sexo

Mulher 50.6%

Homem 49.4%

Faixa Etária

16 – 24 15.1%

25 – 34 22.0%

35 – 44 22.1%

45 – 59 24.8%

60 – 100 16.1%

Região
Nordeste 25.8%

Sudeste 44.2%

Sul 15.3%

Norte 7.6%

Centro-Oeste 7.1%

Renda
R$0 – R$2,000 42.7%

R$2,001 – R$3,000 21.8%

R$3,001 – R$5,000 22.1%

R$5,001 – R$10,000 8.4%

Maior que R$10,000 5.0%

Live do Presidente Jair Bolsonaro sobre o voto impresso
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Curva de reação da audiência (Atlas VRC)

Pronunciamento do Presidente Jair Bolsonaro sobre a pandemia do Covid-19

Sinto profundamente cada vida perdida em nosso país.

Ontem assinamos acordo de transferência de tecnologia para produção de vacinas no 

Brasil entre a AstraZeneca e a Fiocruz. Com isso passamos a integrar a elite de apenas 

cinco países que produzem vacina contra o Covid no mundo.

O Brasil é o quarto país que mais vacina no planeta. 
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Renda até R$2,000

Renda acima de R$10,000

Faixa etária 16 - 24

Faixa etária 60 - 100

Evangélico

Católico

Eleitor do Bolsonaro [2ºT '18]

Eleitor do Haddad [2ºT '18]

Branco/nulo [2ºT '18]

Não compareceu [2ºT '18]

O nosso governo não obrigou a ninguém a ficar em casa, não 

fechou o comércio, não fechou igrejas ou escolas. 
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Sumário da reação da audiência

Pronunciamento do Presidente Jair Bolsonaro sobre a pandemia do Covid-19
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Média Atlas VRC

Segmentos com reação preponderantemente positiva
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Live do Presidente Jair Bolsonaro sobre o voto impresso

[29.07.2021]
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Metodologia & Perfil da Amostra

05.08.2021 – 12.08.2021

▪ Amostra: 905 respondentes

▪ Período de coleta: 05.08.2021 – 12.08.2021

▪ Recrutamento: Online, via convites randomizados

▪ Desenho amostral: 
• Amostra pôs-estratificada usando raking algorítmico acima de 4 variáveis (região, faixa etária, gênero, faixa de renda)
• O perfil otimizado da amostra reflete o perfil geral da população brasileira adulta acima das variáveis estipuladas 

▪ Margem de erro: +/- 3% com um nível de confiança de 95% para os indicadores associados a totalidade da amostra

Sexo

Mulher 55.8%

Homem 44.2%

Faixa Etária

16 – 24 18.8%

25 – 34 20.7%

35 – 44 20.0%

45 – 59 22.5%

60 – 100 18.0%

Região
Nordeste 25.0%

Sudeste 43.2%

Sul 16.4%

Norte 8.5%

Centro-Oeste 6.9%

Renda
R$0 – R$2,000 45.9%

R$2,001 – R$3,000 24.1%

R$3,001 – R$5,000 17.5%

R$5,001 – R$10,000 8.3%

Maior que R$10,000 4.2%

Live do Presidente Jair Bolsonaro sobre o voto impresso
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Curva de reação da audiência (Atlas VRC)

Live do Presidente Jair Bolsonaro sobre o voto impresso

Não tem como se comprovar que as eleições não foram ou foram fraudadas.

Existe uma denúncia realizada por […]

O que a população quer? Quer eleições limpas. E o outro lado não quer. E lamentável o que está 

acontecendo por parte do presidente do TSE. Ele não quer eleição. Quer impor um nome. 
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Não compareceu [2ºT '18]
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São respostas evasivas. […] Não responde nada.

Quem tirou o Lula da cadeia […] é quem vai contar os votos.
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Sumário da reação da audiência

Live do Presidente Jair Bolsonaro sobre o voto impresso
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Segmentos com reação preponderantemente positiva
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Entrevista do Lula na Rádio Difusora de Goiás

[27.07.2021]
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Metodologia & Perfil da Amostra

05.08.2021 – 12.08.2021

▪ Amostra: 943 respondentes

▪ Período de coleta: 05.08.2021 – 12.08.2021

▪ Recrutamento: Online, via convites randomizados

▪ Desenho amostral: 
• Amostra pôs-estratificada usando raking algorítmico acima de 4 variáveis (região, faixa etária, gênero, faixa de renda)
• O perfil otimizado da amostra reflete o perfil geral da população brasileira adulta acima das variáveis estipuladas 

▪ Margem de erro: +/- 3% com um nível de confiança de 95% para os indicadores associados a totalidade da amostra

Sexo

Mulher 50.3%

Homem 49.7%

Faixa Etária

16 – 24 19.9%

25 – 34 20.8%

35 – 44 22.2%

45 – 59 20.7%

60 – 100 16.5%

Região
Nordeste 27.0%

Sudeste 42.9%

Sul 17.2%

Norte 7.4%

Centro-Oeste 5.5%

Renda
R$0 – R$2,000 45.6%

R$2,001 – R$3,000 23.0%

R$3,001 – R$5,000 19.1%

R$5,001 – R$10,000 8.1%

Maior que R$10,000 4.2%

Entrevista do Lula na Rádio Difusora de Goiás
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Curva de reação da audiência (Atlas VRC)

Entrevista do Lula na Rádio Difusora de Goiás

Nos estamos nessa luta tremenda para dizer o seguinte: o Brasil tem jeito. O Brasil tem jeito e ele vai ser consertado.

Eu tenho fé em Deus. 

Uma coisa é nobre, ser carinhoso, falar mais a palavra amor, falar mais a palavra paz. 
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[…] toda política com a intenção de fazer com que o o pobre, o 

pobre tivesse o direito de ser tratado com decência neste país. 
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Sumário da reação da audiência
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Segmentos com reação preponderantemente positiva
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Propaganda política do Ciro Gomes: “Eles têm medo de mim”

[02.08.2021]
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Metodologia & Perfil da Amostra

05.08.2021 – 12.08.2021

▪ Amostra: 822 respondentes

▪ Período de coleta: 05.08.2021 – 12.08.2021

▪ Recrutamento: Online, via convites randomizados

▪ Desenho amostral: 
• Amostra pôs-estratificada usando raking algorítmico acima de 4 variáveis (região, faixa etária, gênero, faixa de renda)
• O perfil otimizado da amostra reflete o perfil geral da população brasileira adulta acima das variáveis estipuladas 

▪ Margem de erro: +/- 3% com um nível de confiança de 95% para os indicadores associados a totalidade da amostra

Sexo

Mulher 52.6%

Homem 47.4%

Faixa Etária

16 – 24 19.2%

25 – 34 19.3%

35 – 44 22.9%

45 – 59 22.8%

60 – 100 15.8%

Região
Nordeste 27.0%

Sudeste 40.6%

Sul 16.7%

Norte 7.9%

Centro-Oeste 7.8%

Renda
R$0 – R$2,000 49.7%

R$2,001 – R$3,000 22.3%

R$3,001 – R$5,000 16.6%

R$5,001 – R$10,000 7.0%

Maior que R$10,000 4.5%

Propaganda política do Ciro Gomes: “Eles têm medo de mim”
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Curva de reação da audiência (Atlas VRC)

Propaganda política do Ciro Gomes: “Eles têm medo de mim”

Há muito tempo que tentam impedir que eu chegue à presidência. Me colocam todo tipo de armadilha […]

Só não conseguem me acusar de três coisas: de ser corrupto, de ser incompetente e de não ter propostas. 

Porque tanto a extrema direita como a extrema esquerda temem o meu projeto. 

Esquerda e direita tem medo de mim. 
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A minha forma moderna e democrática de governar vai 

mudar a régua estreita que mede as velhas ideologias […]
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Todos ficarão para trás, comendo a poeira da história. 
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Sumário da reação da audiência
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Propaganda política do Ciro Gomes: “Eles têm medo de mim”
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Coletiva do João Doria sobre o fim da quarentena 

[28.07.2021]
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Metodologia & Perfil da Amostra

05.08.2021 – 12.08.2021

▪ Amostra: 785 respondentes

▪ Período de coleta: 05.08.2021 – 12.08.2021

▪ Recrutamento: Online, via convites randomizados

▪ Desenho amostral: 
• Amostra pôs-estratificada usando raking algorítmico acima de 4 variáveis (região, faixa etária, gênero, faixa de renda)
• O perfil otimizado da amostra reflete o perfil geral da população brasileira adulta acima das variáveis estipuladas 

▪ Margem de erro: +/- 3% com um nível de confiança de 95% para os indicadores associados a totalidade da amostra

Sexo

Mulher 55.8%

Homem 44.2%

Faixa Etária

16 – 24 20.0%

25 – 34 21.7%

35 – 44 21.1%

45 – 59 19.8%

60 – 100 17.4%

Região
Nordeste 26.9%

Sudeste 44.7%

Sul 13.5%

Norte 7.3%

Centro-Oeste 7.7%

Renda
R$0 – R$2,000 46.0%

R$2,001 – R$3,000 23.6%

R$3,001 – R$5,000 17.1%

R$5,001 – R$10,000 9.3%

Maior que R$10,000 4.1%

Coletiva do João Doria sobre o fim da quarentena 
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Curva de reação da audiência (Atlas VRC)

Coletiva do João Doria sobre o fim da quarentena 

A vida está voltando ao normal no Estado de São Paulo, de forma segura, passo a passo, garantindo vidas […]

Com todos os adultos vacinados, São Paulo extingue os limites 

de horário das atividades econômicas a partir de 17 de agosto.

São Paulo teve uma queda substancial de casos, internações e felizmente de óbitos […]

Não teremos mais toque de restrição à noite ou na madrugada […]
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Sumário da reação da audiência

Coletiva do João Doria sobre o fim da quarentena 

0.79

0.64

0.63

0.63

0.60

0.58

0.58

0.57

0.55

0.55

0.53

0.49

0.47

0.46

0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0

Não compareceu [2ºT '18]

Católico

Mulher

Eleitor do Haddad [2ºT '18]

Renda acima de R$10,000

Gay / LGBT

Branco/nulo [2ºT '18]

Renda até R$2,000

Eleitorado geral

Heterossexual

Agnóstico ou ateu

Evangélico

Eleitor do Bolsonaro [2ºT '18]

Homem

Segmentos com reação preponderamente positiva

Média Atlas VRC



1

Entrevista do Eduardo Leite no programa “Conversa com Bial”

[01.07.2021]
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Metodologia & Perfil da Amostra

08.07.2021 – 19.07.2021

▪ Amostra: 1055 respondentes

▪ Período de coleta: 08.07.2021 – 19.07.2021

▪ Recrutamento: Online, via convites randomizados

▪ Desenho amostral: 
• Amostra pôs-estratificada usando raking algorítmico acima de 4 variáveis (região, faixa etária, gênero, faixa de renda)
• O perfil otimizado da amostra reflete o perfil geral da população brasileira adulta acima das variáveis estipuladas 

▪ Margem de erro: +/- 3% com um nível de confiança de 95% para os indicadores associados a totalidade da amostra

Sexo

Mulher 54.6%

Homem 45.4%

Faixa Etária

16 – 24 14.4%

25 – 34 22.1%

35 – 44 24.4%

45 – 59 22.6%

60 – 100 16.6%

Região
Nordeste 25.2%

Sudeste 45.7%

Sul 14.8%

Norte 6.1%

Centro-Oeste 8.1%

Renda
R$0 – R$2,000 45.6%

R$2,001 – R$3,000 21.6%

R$3,001 – R$5,000 19.5%

R$5,001 – R$10,000 10.0%

Maior que R$10,000 3.3%

Entrevista do Eduardo Leite no programa “Conversa com Bial"
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Curva de reação da audiência (Atlas VRC)

Entrevista do Eduardo Leite no programa “Conversa com Bial”

Acho que o Brasil precisa recuperar integridade.

Eu nunca criei uma personagem. Eu nunca inventei ou 

tentei fazer as pessoas acreditarem em algo diferente. 

Eu sou gay. Eu sou gay. E sou um governador gay. Não sou um gay governador tanto quanto Obama 

nos Estados Unidos não foi um negro presidente. Foi um presidente negro. E tenho orgulho disso.  
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E muitos deles tem coisas erradas para esconder: 

mensalão, petrolão, esquemas com milícias. 
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Sumário da reação da audiência
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Entrevista do Eduardo Leite no programa “Conversa com Bial”

Segmentos com reação preponderantemente positiva
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Comentário do Datena no “Manhã Bandeirantes” sobre a postura do Jair Bolsonaro

[30.07.2021]
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Metodologia & Perfil da Amostra

05.08.2021 – 12.08.2021

▪ Amostra: 665 respondentes

▪ Período de coleta: 05.08.2021 – 12.08.2021

▪ Recrutamento: Online, via convites randomizados

▪ Desenho amostral: 
• Amostra pôs-estratificada usando raking algorítmico acima de 4 variáveis (região, faixa etária, gênero, faixa de renda)
• O perfil otimizado da amostra reflete o perfil geral da população brasileira adulta acima das variáveis estipuladas 

▪ Margem de erro: +/- 4% com um nível de confiança de 95% para os indicadores associados a totalidade da amostra

Sexo

Mulher 52.4%

Homem 47.6%

Faixa Etária

16 – 24 18.4%

25 – 34 23.5%

35 – 44 20.4%

45 – 59 21.8%

60 – 100 15.8%

Região
Nordeste 26.1%

Sudeste 43.2%

Sul 17.1%

Norte 7.2%

Centro-Oeste 6.5%

Renda
R$0 – R$2,000 47.5%

R$2,001 – R$3,000 21.8%

R$3,001 – R$5,000 17.7%

R$5,001 – R$10,000 7.5%

Maior que R$10,000 5.4%

Comentário do Datena no “Manhã Bandeirantes” sobre a postura do Jair Bolsonaro
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Curva de reação da audiência (Atlas VRC)

Comentário do Datena no “Manhã Bandeirantes” sobre a postura do Jair Bolsonaro

Dizia que ia provar que teve fraude em eleições. Ninguém entendeu nada do que ele explicou. 

Por que não se tomar as medidas necessárias para evitar novas ondas de 

coronavírus? Por que não se comprar vacina no momento em que se deve comprar?

Ele sempre deixa uma conotação de que pode não haver eleições no Brasil. Isso não ajuda em nada o clima democrático 

brasileiro. Absolutamente em nada a situação econômica do país. Absolutamente em nada a situação sanitária do país. 
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Sumário da reação da audiência
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Comentário do Datena no Manhã Bandeirantes sobre a postura do Jair Bolsonaro
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Trecho vídeo Duração Média Atlas VRC

Entrevista do Eduardo Leite no programa “Conversa com Bial” 2:33 0,56

Coletiva do João Doria sobre o fim da quarentena 1:58 0,55

Entrevista do Lula na Rádio Difusora de Goiás 1:42 0,53

Comentário do Datena no “Manhã Bandeirantes” sobre a postura do Jair Bolsonaro 1:50 0,51

Pronunciamento do Presidente Jair Bolsonaro sobre a pandemia do Covid-19 1:04 0,49

Propaganda política do Ciro Gomes: “Eles têm medo de mim” 1:03 0,45

Live do Presidente Jair Bolsonaro sobre o voto impresso 5:32 0,43
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