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A All4 é formada por um conjunto de pessoas que, movidas pelo saber acerca da centralidade da informação no cotidiano, 
resolveu dedicar-se ao trabalho com ela. Nos reunimos em 2004 para atuar com pesquisas quantitativas, qualitativas e 
híbridas. Desde o início, porém, assumimos como fator diferencial fazermos mais do que simplesmente entregar relatórios 

precisos. Acabamos por nos constituir como uma equipe de Inteligência em Pesquisa, uma metodologia de atuação que nos 
moldou de maneira orgânica e profunda em um grupo de genuínos data scientists, com foco no suporte à tomada de decisão.

 Ao longo dessa trajetória também assumimos como bases de nossa atuação outros dois fatores. Primeiramente, termos um 
trânsito pela academia. A presença de mestres e doutores da USP em nossa equipe garante rigor, inovação e efetividade. Em 
segundo lugar - mas não menos importante - sermos uma equipe interdisciplinar verdadeiramente integrada, na qual:

● Matemáticos aplicam os últimos avanços científicos no desenvolvimento de técnicas inovadoras de análise, garantindo 
máxima eficiência na extração de informação.

● Psicólogos com experiência clínica e acadêmica asseguram máxima apreensão de dados subjetivos; acuidade na coleta 
dos dados, somando setting favorecedor com o manejo sem indução; e maior profundidade na análise.

● Computólogos e hackers nos permitem aplicar modelos de maneira precisa em soluções completas de software, que 
englobam desde a integração com as fontes de dados até o desenvolvimento de interfaces intuitivas, incluindo 
aplicativos para mobile.

● Administradores com vasta experiência em mercado, marketing, marketing político e gestão garantem que os 
resultados sejam amplamente convertidos em sólida fundamentação de tomada de decisões e no desenvolvimento de 
estratégias mais eficientes.

Apresentação



Ana Paula Campos Lima: Psicóloga formada pela PUCSP, gestalt-terapeuta pelo IGSP, Mestre em Psicologia Clínica pelo 

IPUSP. Qualitative Data Scientist. Diretora do Núcleo de Pesquisas Qualitativas da All4. Há 15 anos vem desenvolvendo e 

supervisionando pesquisas qualitativas em áreas diversas, tais como saúde, educação, cultura; com maior ênfase em 

sociopolítica. Atuando paralelamente em consultório, e tendo integrado grupos de pesquisa na USP e na PUCSP, sua atuação 

em pesquisa alia prática clínica, rigor acadêmico e diálogo com tecnologia e métodos quantitativos. Tem colaborado, ao longo 

dos últimos anos, com o desenvolvimento de instrumentos investigativos inovadores, dentre eles, a QualiÁgil da All4. Desde 

2012 vem traçando perfis e cenários políticos em cidades do Grande ABC, Grande São Paulo e do litoral e do interior paulista.

Eduardo Oda: é Bacharel, Mestre e Doutor em Matemática Aplicada pelo IME-USP. Depois de uma carreira como IBM 

Certified Professional em WebSphere Application Server, decidiu dedicar-se à Matemática Aplicada e Data Science. Trabalhou 

em projetos com PSDB, PT, MDB, Semasa, CTN, Podemos, Fundação Roberto Marinho, Mozilla, bem como criou obras de 

neurociências no Instituto Inhotim, no Museu do Amanhã e na SPFW.

Nossa equipe



Joaquim Gomes Vidal: Contabilista/Administrador pela Faculdade e Colégio Radial/FMU/Faculdade Albert Einsten, trabalhou  

como Gerente de Treinamento e Coordenador de Projetos do Grupo Finance/Finder, empresas pioneiras em treinamentos na 

área financeira, responsável pelo lançamento do Boletim Disclosure das Transações Financeiras, periódico mensal direcionado 

a executivos da área financeira, responsável também por e-learning voltado para certificação de gerentes de investimentos nos 

programas CPA10 e CPA20 da ANBID. Em 2004 passou a se dedicar a seus próprios projetos como Exame Jurídico, e-learning 

para o exame da OAB, Skyguard Rastreamento de Veículos e Callmídia onde se dedicou profundamente na validação de 

pesquisas de opinião por telefone (tracking), validando sua metodologia com 100% de acerto nas cidades pesquisadas. 

Amanda Yumi: Graduada em Matemática pela USP, pós-graduada em Inteligência Competitiva (Poli-USP) e Doutoranda em 

Engenharia da Informação pela UFABC, foi Conselheira no Comitê Gestor da Internet do Brasil, presidente do Garoa Hacker 

Clube. Trabalha com planejamento estratégico e pesquisa há 13 anos.

Rafael Bassi Stern: Bacharel em Estatística pela USP, Bacharel em Direito pela PUC-SP, Mestre em Estatística pela USP, Doutor 

em Estatística pela Carnegie Mellon University, Professor de Estatística na UFSCar, estatístico (CONRE-3: 9003-A), advogado 

(OAB-SP: 420310) e conselheiro científico da Associação Brasileira de Jurimetria.

Nossa equipe



A pesquisa foi realizada em todo município de ITANHAÉM – SP no período de 

21 a 23/10/2020 através de pesquisa domiciliar em 33 regiões.

Foram ao todo 600 entrevistas, estratificadas de acordo com parâmetros 

adotados pelo Tribunal Superior Eleitoral. Considerando 81.271 eleitores 

(TSE – Set 20) a amostra resultou em margem de erro de 4 pontos percentuais  

(para cima ou para baixo) considerando um Grau de Confiança de 95%.
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A pesquisa



Equipe de campo



Perfil da amostra



Gênero



Faixa etária



Estado civil



Escolaridade



Renda familiar



Religião



Intenção de voto para Prefeitura



Intenção de voto espontânea



Intenção de voto estimulada



Rejeição



Aprovação de governo atual



Aprova ou desaprova o atual governo?



Contatos

Eduardo Oda
Tel. 11 99655-8650

All4 Innovation Ltda.
Rua Girassol, 1158 - Vila Madalena - SP

e-mail: all4@all4.com.br 
www.all4.com.br


