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A Diretoria de Análise de Políticas Públicas da Fundação Getulio Var-
gas (FGV/DAPP) é um centro de pesquisa social aplicada voltado à 
inovação para políticas públicas, produzindo análise de ponta com uso 
intensivo de redes sociais e conhecimento interdisciplinar. Tem como 
missão aprimorar a gestão pública brasileira e qualificar o debate 
público na sociedade em rede, por meio da transparência e do diálogo 
entre o Estado e a cidadania.

A FGV/DAPP desenvolve uma agenda de pesquisa a partir de meto-
dologias próprias de análise, aprimoradas desde a sua criação, em 
2012, e que reúne métodos quantitativos e qualitativos tradicionais 
com recursos inovadores de processamento e análise de bancos de 
dados públicos e de redes sociais. E disponibiliza à sociedade, afinal, 
um conjunto de ferramentas de visualização e análise de dados de fácil 
compreensão e acesso.

As análises de políticas públicas são produzidas por uma equipe inter-
disciplinar e diversificada, de formação em áreas como Sociologia, 
Ciência Política, Antropologia, Linguística, Economia, Administração 
Pública, Relações Internacionais, Estatística, Matemática e Comunica-
ção Social, aliadas à Tecnologia da Informação e ao Design.

A linha de pesquisa aplicada Transparência Política atua produzindo 
estudos, análises e plataformas interativas sobre a atualidade política 
brasileira. O objetivo é promover um debate qualificado sobre temas da 
agenda pública e a percepção da opinião pública sobre o Brasil.

Tem como missão 
aprimorar a gestão 
pública brasileira e 
qualificar o debate público 
na sociedade em rede, por 
meio da transparência e 
do diálogo entre o Estado 
e a cidadania.



enTre a DeScrença 
no PreSenTe e 
a eSPerança no 
FuTuro

o Dilema Do 
braSileiro 
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Pesquisa de opinião pública realizada pela FGV/
DAPP aponta que a insatisfação dos brasileiros no 
atual contexto se reflete numa falta de confiança 
generalizada no presidente (83%), nos políticos 
(78%) e nos partidos (78%), expressa em todas as 
regiões, faixas etárias e de renda;

Enquanto as instituições políticas são alvo de ampla 
rejeição, os brasileiros depositam credibilidade na 
Igreja (61%), nos militares (46%) e nos juízes (42%);

Cerca de 55% entrevistados afirmam que não vota-
riam novamente no mesmo candidato em que vota-
ram nas últimas eleições para presidente;

Dentro deste contexto, 30% pretendem votar em 
algum candidato fora da política tradicional nas pró-
ximas eleições para presidente, 29% dizem ainda 
que votarão branco ou nulo;

Dentre os entrevistados, 63% afirmam que a corrup-
ção é o tema que mais os angustia no Brasil, suge-
rindo que a busca por um representante “honesto” 
será importante no debate de 2018;  

A insatisfação com o governo, juntamente com a 
descrença e a falta de identificação com os políti-
cos, desencadeia ainda uma crise de representação 
partidária. Questionados se concordam ou não que 

os partidos são importantes e que estaríamos pio-
res sem eles, 47% disseram que não — destes, 33% 
dizem discordar totalmente; 

Estes resultados indicam a percepção da socie-
dade sobre um sistema político disfuncional, que 
necessita de mudanças para reverter essa rejeição 
à sua estrutura de representação; 

Mesmo diante da desconfiança geral, a pesquisa 
mostra que a maioria dos indivíduos acredita na 
importância de suas ações para determinar o rumo 
do país: 74% concordam que os protestos são 
importantes para mudar o comportamento dos 
governantes — 58% afirmam que os governantes 
temem o povo nas ruas;

Apesar de os brasileiros verem importância em pro-
testar nas ruas, contudo, não se mostram, individu-
almente, interessados em fazê-lo, o que indica uma 
enorme expectativa nas eleições de 2018 como 
termo de ajuste da vida política brasileira;

Grande parte dos entrevistados (65%) também con-
sidera que debater nas redes sociais é importante 
para mudar o comportamento dos governantes. 
Esta é a terceira fonte de informação mais usada 
pelos entrevistados para se informar sobre polí-
tica (22%), atrás apenas da televisão (69%) e de 
sites de notícias e portais (24%);
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O levantamento mostra que o brasileiro ainda sente 
o impacto dessa recessão. Cerca de 64% dos entre-
vistados afirmaram discordar totalmente que o pior 
da crise econômica já passou;

Quando questionados, a maioria dos entrevistados diz 
que ainda não percebeu com clareza a queda do desem-
prego, da inflação e dos juros em relação há um ano; 

O brasileiro mostra que quer uma atuação do Estado 
na economia (57%) ao mesmo tempo em que 
defende a diminuição das desigualdades (70%), mas 
recusa aumento de impostos (79%); 

Em relação ao futuro, o brasileiro mostra-se majo-
ritariamente otimista, com 54% dos respondentes 
considerando que a qualidade de vida nos próximos 
cinco anos vai estar melhor do que nos dias de hoje;  

Além disso, 64% concordam em parte ou totalmente 
que, apesar dos governantes atuais, depende de 
cada um alcançar a vida boa;

Portanto, mesmo considerando o contexto atual, a 
grande maioria dos respondentes (83%) ainda tem 
esperança no Brasil a longo prazo;

No conjunto, percebe-se que os brasileiros conti-
nuam polarizados em percepções e campos opostos. 
Entretanto, alguns pontos são comuns: não prescin-
dem do papel do Estado para solucionar a questão 
das desigualdades sociais, bem como para melhorar 
a economia e garantir a proteção básica à população, 
como saúde, segurança e educação, mas não querem 
a interferência dele em outras questões; 

Ao olhar para o presente com extremo pessimismo 
e crítica e, ao contrário, para o futuro com extrema 
esperança, e ao afirmar estar farto de protestos por 
ora, o brasileiro demonstra que: 

• Coloca um enorme peso nas próximas elei-
ções, que serão, sem dúvida, as mais importantes 
desde 2002 e definidoras de um impasse advindo 
da extrema polarização que se instalou no país; 

• Candidaturas devem passar por novos entran-
tes, ainda não muito conhecidos, ou, pelo menos, 
por aqueles conhecidos, mas com ficha absolu-
tamente limpa; 

• Será necessário superar a situação atual em 
pouco tempo e que essa responsabilidade estará 
nas costas do próximo presidente, cuja avaliação 
de sucesso ou fracasso não será relativizada; 

• A percepção sobre a democracia, em sua 
importância e eficacidade, poderá ser muito ten-
cionada em caso de falha do próximo presidente. 
Unir o país será a tarefa mais importante, mas 
com resultados tangíveis. 





inTroDução
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Este estudo é resultado das análises de dados de pesquisa de opinião 
pública realizada pela FGV/DAPP durante o mês de agosto deste ano. 
A coleta das informações em campo contou com 1.568 entrevistados 
de diversos municípios, em todo o território nacional. 

Privilegiamos aqui uma leitura pouco utilizada em pesquisas de moni-
toramento político e social, optando por focar na temática da confiança 
por duas razões básicas: 1) nosso acompanhamento diário da agenda 
pública e de grandes eventos pelas redes sociais aponta uma cons-
tante, a saber, a extrema polarização do país desde 2002, mas em 
especial desde a reeleição de Dilma Rousseff; 2) a confiança como 
categoria sociológica fundamental nos parece um recurso prognóstico 
mais eficiente para medir expectativas e dificuldades para nosso país 
do que o simples elencar de nomes e preferências neste momento. 
Para isso, fugimos da simples descrição e divulgação de dados coleta-
dos, bastante comum em pesquisas tradicionais de percepção de opi-
nião pública, e adotamos uma leitura sociológica focada na confiança 
como eixo orientador e balizador da análise e da discussão dos dados 
coletados em campo.

A partir da organização das informações encontradas, observamos 
que poderíamos dividir o estudo em dois eixos centrais: o primeiro, 
denominado A Confiança no Brasil, que vem a destacar a confiança 
dos indivíduos sobre a política, a economia e a estrutura social em 
geral, associando essas variáveis às expectativas do brasileiro a res-
peito do futuro esperado para o próprio indivíduo e para a sociedade. 
No segundo eixo, chamado de O Coração do brasileiro, analisamos 
o comportamento dos brasileiros diante de várias questões de nossa 
estrutura social. Pretende-se aqui também entender os valores que 
orientam escolhas e preferências dos indivíduos hoje e no futuro. 

[...] fugimos da simples 
descrição e divulgação 
de dados coletados [...] e 
adotamos uma leitura 
sociológica focada na 
confiança como eixo 
orientador e balizador da 
análise e da discussão 
dos dados coletados em 
campo.
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O período atual, no qual projetos políticos e econômicos vêm sendo 
intensamente debatidos na busca por soluções duradouras de supe-
ração da crise, pode ser visto como um momento privilegiado para a 
discussão sobre o futuro do Brasil. A análise dos dados nos traz um 
cenário preocupante, no qual parcela considerável de indivíduos está 
sob o impacto das crises política e econômica, o que acaba por resultar 
num arranjo social marcado pela preocupação com o futuro e por uma 
série insatisfações. Outras consequências produzidas nesse contexto 
e que foram observadas são a descrença e a falta de confiança mani-
festadas em relação aos políticos que hoje atuam no Brasil. 

Como consequência dessas desconfianças e insatisfações, observa-
mos um intenso processo de polarização da sociedade brasileira, acen-
tuado de forma definitiva nas eleições de 2014, a partir de dois eixos 
opostos no debate político brasileiro1, como pode ser visto nos grafos a 
seguir. Nos últimos anos, isso é observado de forma reiterada pela FGV/
DAPP no debate em redes sociais, com a substituição de grupos frag-
mentados, de distintas coletividades relativamente independentes em 
relação às demais (quanto aos assuntos e às posições), por uma forte 
divisão em dois grandes lados, com modulação a partir de preferências 
eleitorais que se estendem às visões gerais sobre democracia, gestão 
pública e pautas sociais. 

Em 2014, durante o segundo turno entre Dilma Rousseff (PT) e Aécio 
Neves (PSDB), demonstrava-se a intensa integração entre perfis ali-
nhados especificamente a cada lado da eleição, com poucos núcleos 
independentes em relação a ambos e com densa rejeição aos valores 
propagados pelo outro lado. Essa polarização se mantém com as pas-
seatas a favor e contra o impeachment de Dilma, com base no apoio 
ou na rejeição à saída da presidente e com a manutenção dos mesmos 
atores de destaque de 2014. E, da mesma forma, se faz presente no 
debate de agendas econômico-sociais, como a Reforma da Previdência.

1  Na pesquisa via redes sociais com a elaboração de grafos, as distribuições de 
perfis e discursos em polos, ordenados de acordo com as interações dos perfis e os atores 
de influência, não implica necessariamente na absoluta equivalência de posicionamentos 
e opiniões entre os perfis aglutinados em um só grupo, assim como não pressupõe um ali-
nhamento de perfis a um único posicionamento sociopolítico ou econômico. O que o grafo 
manifesta como identidade é a estrutura de relações entre os perfis dentro do escopo da 
base pesquisada. Mas, mesmo dentro de um grupo organizado sob um único módulo, há 
inúmeras diferenças entre agendas e perspectivas, a depender do que se deseja analisar, e, 
portanto, distintas polaridades passíveis de identificação. Nos casos citados neste estudo, 
as polarizações decorrem de uma homogeneidade entre as interações de perfis dos dois 
grupos opostos. Assim, é possível identificá-los a partir de dois únicos polos agregados, mas 
sem que haja prejuízo de uma eventual leitura mais específica (e fragmentada) sobre cada 
um desses polos.

Como consequência 
dessas desconfianças e 

insatisfações, observamos 
um intenso processo 
de polarização da 

sociedade brasileira [...]



17

2º turno das eleições de 2014 
Disputa marcou o acirramento da polarização política que marcaria os últimos anos da política brasileira 
 
4.881.244 tweets
22 a 26 de outubro de 2014

O mapa de retuítes é formado pelas interações (arestas) entre perfis que se 
engajaram no debate eleitoral na semana analisada. O grafo revela a extrema 
polarização do debate naquele momento, evidenciando a ausência de um 
grupo de mediadores entre os dois principais grupos, e também a inexistência 
de um grupo “não alinhado” a nenhum dos lados.

Perfis alinhados à candidatura da então 
Presidente Dilma Rousseff, mobilizando 
discurso em defesa do seu nome

Perfis alinhados à candidatura do 
Senador Aécio Neves, defendendo o 
nome opositor para o governo federal
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O mapa de retuítes no dia dos protestos revela a persistência polarização 
política, mas também o surgimento de um polo formado por perfis não direta-
mente alinhados a nenhum dos principais polos. O fenômeno indicava o for-
talecimento de um discurso crítico tanto a governistas quanto a opositores, 
retratando uma descrédito generalizado com a política.

Perfis não alinhados a nenhum dos 
principais grupos, mobilizando discurso 
crítico a ambos os lados e ao sistema 
político em geral, indicando o fortalecimento 
da posição de descrédito geral

Perfis que mobilizavam em geral um 
discurso de defesa do afastamento da 
Presidente Dilma Rousseff. A presença 
de perfis de mídia indica o impacto do 
conteúdo noticioso sobre os protestos 
nesse grupo

Perfis alinhados em torno de um 
discurso de rejeição ao impeachment da 
Presidente Dilma Rousseff

Os protestos pró-impeachment 
Último grande ato antes do afastamento da Presidente Dilma Rousseff 
indicava persistência do acirramento 
 
826.494 tweets
13 de março de 2016
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Reforma da Previdência 
Debate durante debate sobre a Reforma da Previdência na Câmara dos Deputados 
trazia à tona novamente a polarização acirrada 
 
288.617  tweets
1º a 24 de abril de 2017

O mapa de retuítes no mês de abril, durante o debate acerca da Reforma da 
Previdência, evidenciou mais uma vez a persistência da polarização política, 
entre perfis favoráveis à agenda de reforma e os perfis mais alinhados à opo-
sição ao governo federal.

Perfis alinhados à oposição ao governo 
federal e contrários à Reforma da 
Previdência

Perfis alinhados a uma posição pró-
reformas, embora não necessariamente 
a favor do governo
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Em 13 de março de 2016, data de um dos principais 
protestos a favor do impeachment de Dilma Rous-
seff, pesquisa da FGV/DAPP com 826 mil menções 
no Twitter atesta o emergente descolamento de boa 
parte da sociedade em relação aos dois extremos 
polarizados — que continuam em evidência e sem 
diálogo, concentrados sob os dois eixos políticos de 
2014. O levantamento identificou um denso e volu-
moso núcleo de perfis que, não identificado com 
as bases políticas convencionais, se manifesta nas 
redes sociais em rejeição ao próprio sistema polí-
tico: por isso, fazendo uso de piadas, ironias e ácidas 
críticas ao contexto que levou à saída de Dilma do 
Planalto. E sem escolher qualquer lado no espectro 
partidário atual do país.

Nesse sentido, o debate político do brasileiro nas 
redes merece atenção especial nesta pesquisa, 
uma vez que os resultados mostram que parte sig-
nificativa da sociedade acredita na importância de 
se manifestar nas ruas como forma de pressionar 
governos e agentes políticos, além de acreditar 
que estes agentes temem essas manifestações. 
No entanto, quase a metade dos entrevistados res-
ponde que, mesmo sabendo da importância dos 
protestos, não esta disposta a fazê-los. Ainda que 
esse resultado pareça contraditório diante das ques-
tões ressaltadas, ele sugere uma forma mais abran-
gente de encarar a questão, isto é, que o campo de 
discussão e manifestação política tem apontado 
para novas frentes, ampliando-se, portanto, das ruas 
para as redes sociais e das redes para o processo 
eleitoral formal que se encontra próximo. 

Diante dessa perspectiva, cabe refletir se a mobili-
zação observada hoje nas redes sociais, decorrente 
de insatisfações na política, ocorre como alternativa 
àquelas que, historicamente, aconteciam em outros 
espaços públicos, como as ruas, por exemplo. Os 
resultados indicam que as redes sociais têm sido 
um ambiente importante, no qual o brasileiro não só 
se informa sobre questões políticas, mas é também 
a partir delas que a classe política é pressionada a 

promover mudanças. Toda essa discussão corrobora 
com análises desenvolvidas na FGV/DAPP sobre o 
debate político nas redes sociais nos últimos anos.

Para além de aspectos conjunturais da realidade 
política atual, a pesquisa também revela traços 
comportamentais e valorativos do brasileiro. Os 
resultados encontrados mostram um perfil mais 
conservador: concorda, em sua maioria, com a redu-
ção da maioridade penal para 16 anos; discorda 
que a criminalidade diminuiria com a legalização 
da maconha (quanto mais pobre, mais discorda); e 
é contra o aborto em qualquer circunstância. Sobre 
este aspecto, a mulher brasileira, com idade entre 35 
e 44 anos, destaca-se entre o grupo que mais dis-
corda. Contudo, e na contramão de um pensamento 
mais conservador, a maioria concorda que casais 
homossexuais devem ter os mesmos direitos do 
que os heterossexuais, sendo isso mais perceptí-
vel entre mulheres jovens, com idade entre 16 e 24 
anos, e com ensino superior.

[...] as redes sociais têm sido um 
ambiente importante no qual o brasileiro 
não só se informa sobre questões 
políticas, mas é também a partir delas 
que a classe política é pressionada a 
promover mudanças.

O brasileiro também chama a atenção para a ques-
tão da segurança pública, mas, principalmente, para 
a corrupção. Esta última é o maior motivo de insatis-
fação e supera, inclusive, a inflação e o desemprego, 
indicadores fundamentais para o bem-estar de qual-
quer sociedade. Neste contexto, em que a corrupção 
é um passivo que impacta profundamente diferentes 
grupos sociais, emergem preferências e respostas 
preocupantes, como uma maioria que tem simpatia 
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por líderes autoritários (quanto menos escolarizado e mais pobre, maior 
a simpatia); uma crença de que não há democracia no Brasil; um ques-
tionamento sobre a isonomia do Judiciário em relação aos indivíduos; 
uma discordância de que o Brasil esteja caminhando na direção certa e 
da importância dos partidos na sociedade; uma elevada quantidade de 
pessoas que desejam sair do país. Enfim, já é possível observar, em ter-
mos de percepção social do brasileiro, a consequência da crise política, 
institucional e econômica a que fomos submetidos. 

Essa insatisfação do brasileiro reflete, portanto, um país que necessita 
passar por um desenvolvimento institucional e de transparência em 
muitas dimensões da estrutura estatal, o que poderia nos levar a pen-
sar que as perspectivas estão condenadas a uma paralisia diante de 
possíveis alternativas e saídas para a crise. Mas, contraditoriamente, a 
pesquisa também aponta em uma direção mais otimista: a saída para 
a crise é institucional e vem a partir do voto de cada eleitor.

Mesmo que um primeiro olhar indique aquilo que nós imaginávamos 
chamar incialmente de “brasileiro indignado”, afetado por uma série de 
problemas e insatisfações, vemos que 65% dos entrevistados atribuem 
grande importância ao voto nas eleições, assim como o escolhe como 
estratégia de mudança social. Cabe destacar que o grupo que mais 
acredita nessa estratégia é representado por adultos jovens, com idade 
entre 25 a 35 anos, severamente impactado pela crise. 

Para o caminho de mudança via eleição, respeitando as regras institu-
cionais, o brasileiro aposta em um perfil de político diferente daquele 
tradicional, mas que componha uma agenda que vise à reconstrução 
dos indicadores e das condições de vida da população. Diante dessas 
e outras questões, as eleições que se aproximam merecerão atenção 
especial por parte dos agentes políticos, de instituições estratégicas e 
da sociedade como um todo e serão marcadas pela importância que 
representarão para a democracia.

[...] já é possível observar, 
em termos de percepção 
social do brasileiro, a 
consequência da crise 
política, institucional e 
econômica a que fomos 
submetidos.
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1ª ParTe
a conFiança 
no braSil
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COnfiança nas 
instituições 

A extrema polarização da sociedade brasileira manifestada nas urnas 
em 2014, reforçada pelo descontentamento com os governos subse-
quentes e por uma crise econômica sem precedentes, culminou em um 
cenário permeado pela descrença da população nas instituições e até 
mesmo na existência de uma democracia no Brasil. De acordo com a 
pesquisa, 42,4% dos brasileiros discordam parcial ou totalmente que a 
democracia é o melhor sistema de governo. Analisando por ocupação, 
verifica-se que a maioria dos funcionários públicos (56,5%) discorda 
de alguma forma que haja no Brasil uma democracia. Esse resultado 
reflete, de certa maneira, a posição que os funcionários públicos têm 
demonstrado ao rejeitar o governo de Michel Temer.



24

 Gostaria que o(a) sr(a) dissesse o quanto concorda ou discorda desta 
frase: no brasil há uma democracia.

Brasil, por ocupação 
(Brasil, entre os que souberam e responderam)

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Discorda (1 e 2) Neutro (3) Concorda (4 e 5) Não sabe / Não respondeu

42,18% 22,16% 31,18%

56,53% 29,54% 13,93%

4,48%

44,46% 20,30% 30,02% 5,22%

38,82% 16,97% 36,77% 7,44%

39,74% 19,90% 32,93% 7,43%Dona de casa, aposentado,
estudante e outros

Empregado
(CLT e não CLT)

Funcionário Público
(Inclusive militar)

Autônomo, empregador,
empresário, etc

Desempregado

42,4%

31,2%

20,7%

5,7%

Discorda (1 e 2) Neutro (3) Concorda (4 e 5) Não sabe / Não respondeu
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A insatisfação dos brasileiros no atual contexto impacta numa falta 
de confiança generalizada no presidente, nos políticos e nos partidos, 
expressa em todas as regiões, faixas etárias e de renda. Questionados 
se confiam no presidente da República, 83,2% dos entrevistados disse-
ram que não. A parcela com nível superior manifesta ainda mais essa 
descrença, que alcança 90,6% das pessoas nesse grau de escolaridade. 
Os políticos eleitos também são alvo de desconfiança de 78,3% dos bra-
sileiros, proporção que fica ainda maior (87,1%) entre os entrevistados 
mais ricos (com renda familiar acima de cinco salários mínimos). No 
mesmo caminho, 78,1% dizem não confiar nos partidos políticos.

Enquanto as instituições políticas são alvo de ampla rejeição, os bra-
sileiros depositam credibilidade na Igreja, nos militares e nos juízes. 
Apesar de 60% dos entrevistados na pesquisa se declararem pouco ou 
nada religiosos, 61,5% dizem que confiam na Igreja. Entre os menos 
escolarizados e os mais pobres, essa proporção alcança 74,4% e 
69,9%, respectivamente. Questionados sobre os militares, 45,8% dizem 
que confiam — destes, 26,2% confiam totalmente. Entre os entrevista-
dos com mais de 55 anos, a confiança nos militares é de 51,3%.

Os juízes também são considerados confiáveis por 42,2% da popu-
lação, com pequenas variações regionais. O Norte e o Centro-Oeste 
são as regiões em que a maior parcela dos entrevistados diz confiar 
nos magistrados: 51,6%. No Sudeste, a proporção dos que confiam de 
alguma forma é de 37,8%.

É possível observar que na maioria das instituições pesquisadas uma 
parcela de cerca de um quarto dos entrevistados elege o ponto médio 
da escala, ou seja, demonstra indiferença quanto a confiar ou não.

Enquanto as instituições políticas são alvo de ampla 
rejeição, os brasileiros depositam credibilidade 
na Igreja, nos militares e nos juízes.



26

 Em uma escala de 1 a 5, sendo 1 não confio e 5 confio completamente, quanto 
o(a) sr(a) confia:

Síntese confiança nas instituições 
(Brasil, entre os que souberam e responderam)

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

No presidente
da República
Nos políticos

 eleitos
Nos partidos

 políticos

Nos sindicatos

Nos bancos

Nas empresas
privadas

Na mídia impressa
e televisiva

Nas ONGs

Na polícia militar

Nos juízes

Nos militares

Na Igreja

Não confia (1 e 2) Neutro (3) Confio (4 e 5) Não sabe / Não respondeu

1,3%

1,5%

1,6%

2,3%

1,6%

1,7%

1,0%

1,2%

1,6%

0,9%

78,3%

78,1%

50,1%

44,3%

83,2%

41,7%

40,4%

35,0%

33,8%

32,9%

29,6%

19,6%

11,3%

13,0%

22,4%

25,7%

7,7%

28,3% 3,5%

26,9%

25,6% 5,2%

25,8%

23,7%

23,0%

18,1%

8,9%

7,3%

25,2%

28,3%

7,7%

26,4%

31,0%

34,2%

39,4%

42,2%

45,8%

61,5%

O contexto de desconfiança provoca ainda uma ausência de identificação da 
população juntamente com os seus representantes nas instâncias políticas. De 
acordo com a pesquisa, 70,9% dos brasileiros discordam que os políticos atuais 
representem a sociedade. Os mais ricos e a parcela com nível superior expres-
sam uma discordância ainda maior: 85,1% e 78,4%, respectivamente. A polícia 
militar, apesar de ampla parcela de desconfiança (33,8%), também tem uma 
maioria que afirma confiar totalmente ou parcialmente na instituição: 39,4%. 
Essa porcentagem é maior que a de confiança em ONGs (34,2%), na imprensa 
(31%) e até em bancos (28,3%). Com relação a estes últimos, chama a atenção 
que a desconfiança alcance um patamar de 44,3%, superado apenas pelos sin-
dicatos (50,1%) e pelas instituições políticas já citadas.



27

Esta ideia de descolamento da identificação é reforçada quando 55% entre-
vistados afirmam que não votariam novamente no mesmo candidato em que 
votou nas últimas eleições para presidente. Essa proporção é ainda maior no Sul 
(65,2%) e nos recortes de escolaridade, entre os entrevistados de nível superior 
(67,3%), e de renda, entre os mais ricos (72,1%). Apenas no Nordeste a maioria 
dos entrevistados (58,7%) diz que repetiria o voto.

No entanto, apesar de uma maioria (49,5%) afirmar que foi a favor do impea-
chment de Dilma, a proporção dos que foram contra (41,6%) mostra o quanto 
polarizado foi aquele contexto. Entre os mais jovens (58,4%), mais ricos (65,6%) 
e mais escolarizados (58,2), o apoio ao impeachment foi mais expressivo. No 
Nordeste (57,7%) e entre os mais pobres (48,1%), a maioria foi contra. É também 
no Nordeste que é expressada maior insatisfação atualmente com o governo 
Temer: 68% dizem que ele representou uma piora para o país em relação ao 
governo Dilma. Ainda que em menor proporção (51,8%), o restante do Brasil 
compactua com esta percepção.

A insatisfação com o governo, juntamente com a descrença e a falta de identifi-
cação com os políticos, desencadeia ainda uma crise de representação partidá-
ria. Questionados se concordam ou não que os partidos são importantes e que 
estaríamos piores sem eles, 47,15% disseram que não — destes, 33,5% dizem 
discordar totalmente.
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 Gostaria que o(a) sr(a) dissesse o quanto concorda ou discorda desta frase: 
Partidos políticos são importantes, estaríamos piores sem eles

Dentro deste contexto, 29,8% pretendem votar em algum candidato fora da política tradicional nas próximas 
eleições para presidente, 29,3% dizem ainda que votarão branco ou nulo. Apenas 18% afirmam que devem 
votar em algum candidato de seu partido de preferência. 

O cenário de desconfiança também se reflete num ceticismo com relação aos 
escândalos de corrupção no país. Um exemplo disso é que 51,4% dos entrevis-
tados dizem que concordam que os políticos que cometeram crime de corrup-
ção investigados na Lava Jato conseguirão escapar das punições. E mais, 45% 
dos entrevistados não acreditam que os políticos vão deixar de cometer crimes 
com medo de punições em operações como a Lava Jato.

47,1%

30,9%

18,9%

3,1%

Discorda (1 e 2) Neutro (3) Concorda (4 e 5) Não sabe / Não respondeu



29

açãO POlitiCa e 
mudanças

 
 
Mesmo diante da desconfiança geral na política e nos políticos, a pes-
quisa mostra que a maioria dos indivíduos acredita na importância de 
suas ações para determinar o rumo do país. Entre eles, 73,7% concor-
dam que os protestos são importantes para mudar o comportamento 
dos governantes — 58,1% afirmam que os governantes temem o povo 
nas ruas. No entanto, 74,1% dos entrevistados dizem que, mais impor-
tante que protestar, é votar nas eleições. Essas percepções são espe-
cialmente compartilhadas pelos entrevistados entre 25 e 34 anos.

Apesar de 55% discordarem que protestos sejam inúteis para que 
ocorram mudanças, a maioria dos entrevistados (68%) diz que as 
manifestações contra o governo federal não alcançaram as soluções 
necessárias. Essas questões estão mais presentes entre os mais esco-
larizados (ensino superior). No momento, além de almejar o voto nas 
urnas, como exposto anteriormente, e de concordar que os protestos 
são necessários, 59% dizem que não têm intenção de ir às ruas.
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síntese das ações políticas 
(Brasil, entre os que souberam e responderam)

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Os protestos ocorridos contra o governo Federal já alcançaram 
as soluções necessárias, por isso não preciso mais sair às ruas.

Qualquer forma de protesto é inútil para que ocorra mudanças.

Os governantes temem o povo nas ruas.

Os protestos contra o atual governo Federal são necessários, 
mas eu não tenho intenção de ir às ruas.

As redes sociais são instrumentos para pressionar e mudar o 
comportamento dos políticos.

Debater nas redes sociais é importante para mudar o 
comportamento dos governantes.

Protestar nas ruas é importante para mudar 
o comportamento dos governantes.

Mais importante do que protestar nas ruas é votar nas eleições.

Discorda (1 e 2) Neutro (3) Concorda (4 e 5) Não sabe / Não respondeu

67,6% 18,5%

55,4% 31,8%

29,0%

26,3%

22,6%

20,6%

16,9%

3,1%

1,9%

1,8%

1,9%

3,1%

3,0%

1,2%

1,1%16,2%

58,1%

58,8%

59,9%

10,8%

10,9%

11,1%

12,8%

14,4%

11,9%

8,1%

8,6%

64,6%

73,7%

74,1%

Além disso, a maior parte dos entrevistados afirma não ter participado de ações 
políticas, como reuniões na comunidade, protestos, greves e ocupações, desde 
2013 (69,1%). Entre os menos escolarizados (até 4ª série do ensino funda-
mental), este número chega a 86,3%. Apenas 9,9% relataram ter participado de 
algum protesto desde 2013, sendo mais comum a participação entre aqueles 
com mais de cinco salários mínimos (24,1%). Quanto a manifestações recentes 
— como panelaços, protestos contra Michel Temer, a favor do impeachment de 
Dilma Rousseff, contra a corrupção ou a favor do direito das mulheres –, 80,9% 
dos entrevistados afirmam não ter participado de quaisquer delas. Os protestos 
contra a Reforma da Previdência foram os que mais contaram com a presença 
dos entrevistados (6,5%). Novamente, os menos escolarizados foram os que 
menos participaram (92,1%).

[...] a maior parte dos entrevistados afirma não ter 
participado de ações políticas, como reuniões na 
comunidade, protestos, greves e ocupações, desde 2013
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 Desta lista de ações políticas, gostaria que o sr(o) sr(a) dissesse se partici-
pou de alguma dessas ações desde 2013 até agora. O(A) sr(a) pode escolher 
mais de uma alternativa.

 
 
 

 O(A) sr(a) participou de algumas dessas manifestações ou protestos? 
Quais?

Nenhuma destas (Esp.)

Participar de reunião na  comunidade para 
discutir assuntos de interesse comum

Reclamar de problemas cotidianos ou 
da política em alguma rede social

Participar de protestos

Fazer greve

Protestar na página 
de algum político ou partido

Ocupar prédios, fábricas,
lotes e escolas

Não sabe / Não respondeu

Nenhuma destas (Esp.)

Participar de reunião na  comunidade para 
discutir assuntos de interesse comum

Reclamar de problemas cotidianos ou 
da política em alguma rede social

Participar de protestos

Fazer greve

Protestar na página 
de algum político ou partido

Ocupar prédios, fábricas,
lotes e escolas

Não sabe / Não respondeu

           69,1%

           12,1%

          11,5%

         9,9%

      6,6%

    5,1%

 0,9%

 0,4%

         86,3%

    6,1%

   3,9%

   3,3%

  2,3%

  2,0%

0,3%

0,9%

Não participou de nenhum

Protestos contra a reforma
da previdência

Protestos contra o governo Temer

Protestos a favor do impeachment 
de Dilma Rousseff

Protestos contra a corrupção

Protestos em defesa do
 direito das mulheres

Protestos de 2013

Protestos a favor da Lava Jato

Panelaço

Protestos contra o impeachment
 de Dilma Rousseff

Não sabe / Não respondeu

            80,9%

      6,5%

     5,9%

     5,8%

     5,4%

   3,4%

   3,3%

   3,0%

   2,5%

  1,8%

0,2%
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Por um lado, os dados mostram que o brasileiro acredita na importân-
cia de ir para as ruas se manifestar, mas não se vê, individualmente, 
agindo para isso. Por outro lado, uma grande parcela (64,6%) também 
considera que debater nas redes sociais é importante para mudar o 
comportamento dos governantes. Os entrevistados também concor-
dam que debater nas redes sociais é importante para mudar o com-
portamento dos governantes, aparecendo como a terceira fonte de 
informação mais usada pelos entrevistados para se informar sobre 
política, atrás apenas da televisão (69,2%) e de sites de notícias e por-
tais (23,8%), sendo utilizadas por 22,5% dos entrevistados.

 Gostaria de saber, destas fontes de informação, quais são as duas que 
o(a) sr(a) mais utiliza para se informar sobre política?
 

Televisão

Internet - Sites de notícias
 e portais

Internet - Mídias Sociais
 (Facebook, Twitter, WhatsApp)

Jornal

Rádio

Conversas com parentes,
amigos e colegas de trabalho

Nenhum destes meios (Esp.)

Internet - Blogs

Reuniões da associação
 de moradores

Reuniões na Igreja

Reuniões de sindicatos / 
associações profissionais

Não se mantém informado (Esp.)

Revistas de informação

Não sabe / Não respondeu

Televisão

Internet - Sites de notícias
 e portais

Internet - Mídias Sociais
 (Facebook, Twitter, WhatsApp)

Jornal

Rádio

Conversas com parentes,
amigos e colegas de trabalho

Nenhum destes meios (Esp.)

Internet - Blogs

Reuniões da associação
 de moradores

Reuniões na Igreja

Reuniões de sindicatos / 
associações profissionais

Não se mantém informado (Esp.)

Revistas de informação

Não sabe / Não respondeu

         69,2%

                   23,8%

                  22,5%

               18,6%

              16,9%

      7,1%

    4,5%

   3,2%

  2,5%

 1,6%

 1,5%

 1,2%

 1,0%

0,6%

          61,5%

              39,9%

         34,7%

                  18,8%

         8,8%

       6,8%

      5,9%

  2,8%

 1,8%

 1,3%

 1,1%

0,9%

0,4%

0%
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a rede será o grande campo de 
batalha por corações e mentes.

Estudo recente da FGV/DAPP apontou que perfis 
automatizados, os chamados bots, interferiram de 
forma ilegítima em debates públicos no Twitter em 
momentos-chave da política brasileira desde as 
eleições de 2014. Essas contas automatizadas per-
mitem a massificação de postagens e a criação de 
discussões artificiais, convertendo-se em uma poten-
cial ferramenta para a manipulação nas redes sociais, 
em especial em momentos de relevância política.

O esforço de pesquisa da FGV/DAPP emite um alerta 
de que devemos buscar entender, filtrar e denunciar 
o uso e a disseminação de informações falsas ou 
manipulativas por meio desse tipo de tecnologia. Às 
vésperas de início do “ano eleitoral” que definirá o 
próximo presidente brasileiro, cujas campanhas se 
anunciam de extremo acirramento, torna-se essen-
cial ter atenção e proteger os espaços democráti-
cos, inclusive nas redes sociais.

Entre os mais jovens, de 16 a 24 anos, as redes sociais aparecem 
como segunda fonte de informação (39,9%), atrás apenas da televisão 
(61,5%). O fato do brasileiro não ir para as ruas, não significa que o 
mesmo esteja apático diante das questões de nossa sociedade, mas 
os dados sugerem que o espaço de manifestação política tem se 
ampliado das ruas para as redes sociais. Somando esses resultados 
aos que apontam a internet como potencial fonte de informação por 
sites e portais, temos um cenário definitivo para o próximo ano: 

Pontos rosa: contas que usaram generators

O uso de robôs e a ameaça ao debate público
2º turno das eleições de 2014

estudo disponível em: www.dapp.fgv.br
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eCOnOmia

Ciclos de estabilidade, crescimento e recessão se alternaram nas últimas duas 
décadas na economia brasileira. Após um período de retomada econômica, com 
estabilidade de preços, avanços significativos na distribuição da renda, amplia-
ção do mercado consumidor — e diante de um cenário internacional favorável ao 
mercado de commodities —, o brasileiro voltou a compor seu vocabulário com 
termos como desemprego, inflação e desaceleração num ambiente de menor 
confiança no país.

Sob a ótica de crescimento do PIB, principal termômetro da economia, a crise 
teve início em 2015 e se manteve por pelo menos dois anos. Contudo, essa situ-
ação começou a se reverter no primeiro trimestre de 2017, quando se registrou 
a primeira variação positiva desde o último trimestre de 2014. A taxa de desem-
prego, por sua vez, caiu pela primeira vez em abril deste ano, desde a última 
queda em novembro de 2014. Essa redução foi sucessiva até junho (último 
dado disponível no IBGE), apesar de ainda se encontrar em patamar elevado. 
Enquanto que a atividade econômica, em setores como indústria, comércio e 
agricultura, apresenta indícios de recuperação sistemática.

Diante dessas questões, a pesquisa mostra que o brasileiro ainda sente o 
impacto dessa recessão. Cerca de 63,9% dos entrevistados afirmaram discordar 
totalmente que o pior da crise econômica já passou. O percentual nas regiões 
Norte/Centro-Oeste e Sudeste chega a 68,2% e 66,8%, respectivamente. Ou seja, 
a melhora da economia, que vem pouco a pouco se efetivando, ainda não foi 
amplamente percebida ainda para a maioria dos brasileiros.
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 Gostaria que o(a) sr(a) dissesse o quanto concorda ou discorda de cada 
uma destas frases: O pior da crise econômica já passou. 

10 20 30 40 50 60 70 80 90 10010 20 30 40 50 60 70 80 90 100

63,9%

68,2%

59,2%

66,8%

58,9%

4,4% 7,7%

8,8%3,9%

6,8% 10,7%

5,4%2,4

13,5%

9,4%

15,8%

15,0%

9,8%

9,2%

8,4%

7,1%

8,7%

14,9 % 7,4% 7,7%

1,3%

1,3%

0,6%

1,7%

1,2%

2 3 4 Concorda totalmente (5) Não sabe / Não respondeuDiscorda totalmente (1)

Brasil

Norte / Centro-Oeste

Nordeste

Sudeste

Sul

Quando questionados se desemprego, inflação e juros diminuíram, aumentaram 
ou ficaram igual em relação há um ano, a maioria dos entrevistados respondeu 
que aumentou. Em relação à inflação, o percentual foi de 63,9% para aumento, 
27,3% para estabilização e 6,8% para redução. No recorte por faixa etária, os 
jovens de 25 a 34 anos tiveram o percentual mais alto na resposta que indica 
aumento: 70,7%.

 Em relação a um ano atrás, na sua opinião, a inflação diminuiu, aumentou 
ou ficou igual?

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Diminuiu Aumentou Ficou igual Não sabe / Não respondeu

6,8% 63,9%

5,8% 62,3%

8,0% 63,7%

6,0% 64,5%

8,3% 64,6%

27,3%

29,9%

25,3%

27,9%

26,5%

1,9%

1,9%

3,0%

1,7%

0,6%

Brasil

Norte / Centro-Oeste

Nordeste

Sudeste

Sul
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Na questão relativa à percepção das pessoas sobre se o desemprego diminuiu, 
o índice geral que indica percepção de aumento no último ano é ainda mais alto: 
73,6%, contra 13% e 13,1% para estabilização e redução, respectivamente. Na 
região Sudeste, o percentual sobe para 78,4% em relação ao aumento. Nova-
mente, jovens de 25 a 34 anos tiveram o percentual mais alto na resposta que 
indica aumento: 78,6%. 

Destaca-se ainda que entre os entrevistados com ensino superior a percepção 
de piora na oferta de emprego chega a 79,9%. Entre os que completaram o 
ensino médio, o percentual para a mesma resposta é de 78,2%. Considerando 
ainda a faixa de renda, o entendimento de deterioração deste indicador econô-
mico é maior entre aqueles que recebem de 2 a 3 salários mínimos (80,1%) e de 
3 a 5 salários (76,8%).

 Em relação a um ano atrás, na sua opinião, o desemprego diminuiu, au-
mentou ou ficou igual?

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

13,1% 73,6%

17,2% 70,5%

17,0% 6,9%

9,9% 78,4%

11,3% 70,5%

11,4%

13,0%

13,7%

11,4%

18,2%

0,4%

1,0%

0,3%

0,3%

Diminuiu Aumentou Ficou igual Não sabe / Não respondeu

Brasil

Norte / Centro-Oeste

Nordeste

Sudeste

Sul

No que diz respeito à política fiscal, 77,8% afirmaram, na contramão dos fatos, 
que os juros aumentaram em relação há um ano. Os jovens de 25 a 34 anos 
tiveram o percentual mais alto na resposta que indica maior oneração (84,9%), 
bem como no caso dos entrevistados com ensino médio (80,5%) e com renda 
de 2 a 3 salários mínimos (83,1%).
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 Em relação a um ano atrás, na sua avaliação, os juros diminuiu, aumentou 
ou ficou igual?

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

4,5%

3,9%

4,8%

4,9%

3,6%

2,4%

2,9%

3,6%

1,7%

2,1%

Diminuiu Aumentou Ficou igual Não sabe / Não respondeu

77,8%

80,5%

78,0%

78,6%

72,5%

12,7%

15,2%

13,7%

14,8%

22,0%

Brasil

Norte / Centro-Oeste

Nordeste

Sudeste

Sul

A análise sugere que há uma percepção geral de piora destes três indicadores 
econômicos, ainda que resultados econômicos recentes indiquem a recupera-
ção da economia brasileira de uma crise sem precedentes, com horizontes mais 
positivos, portanto. Os temas são ainda mais sensíveis aos jovens, parcela da 
população que, tendo crescido em um período de bonança da economia, foi 
uma das mais afetadas pela crise; e aos trabalhadores de classe média, que 
por sua vez, experimentaram o boom do consumo interno em anos anteriores, 
sendo um importante motor econômico do país.
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PaPel dO estadO 

O brasileiro mostra que quer proteção do Estado, fim das desigualdades, 
mas recusa aumento de impostos. A manutenção da rede de proteção 
social do Estado é compartilhada pela maioria dos entrevistados. Segun-
do a pesquisa, 58,6% concordam totalmente ou parcialmente que pro-
gramas como o Bolsa Família, por exemplo, são bons para o país porque 
ajudam a diminuir a desigualdade — 20,8% discordam da afirmativa. No 
recorte regional, o Nordeste registra 74,7% para concordância total ou 
parcial, o maior índice, e o Sudeste, 49%, o menor dentre as regiões do 
país.

A proporção de respostas a favor da política de transferência de renda é 
ainda maior entre as mulheres (60%), os mais jovens (62,4% para os de 
16 a 24 anos), os menos escolarizados (74,3%) e os mais pobres (71,8% 
para a faixa de renda de até um salário mínimo) — enquanto é de apenas 
35,5% entre os mais ricos (mais de cinco salários).   
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 Gostaria que o(a) sr(a) dissesse o quanto concorda ou discorda de cada 
uma destas frases: Programas como o Bolsa-Família são bons para o país, pois ajudam 
a diminuir a desigualdade.

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

20,8% 11,2% 47,4%

21,1% 8,1% 51,2%

13,1% 11,0% 63,7%

25,0% 11,4% 37,6%

21,7%

7,9% 11,7%

5,5% 10,1%

8,6%2,7%

10,9% 13,9%

10,7% 11,9% 14,0% 40,2%

1,1%

1,0%

0,9%

1,2%

1,5%

2 3 4 Concorda totalmente (5) Não sabe / Não respondeuDiscorda totalmente (1)

Brasil

Norte / Centro-Oeste

Nordeste

Sudeste

Sul

A maioria dos entrevistados (69,8%) também concorda totalmente ou 
parcialmente que, em um país como o Brasil, é obrigação do governo 
diminuir as diferenças entre ricos e pobres. Para 68,2%, a ajuda do 
governo é, inclusive, a melhor maneira de resolver o problema dos 
mais pobres — as opiniões sobre o tema só aparecem mais divididas 
quando se considera o recorte por faixa de renda mais alta, em que a 
concordância total ou parcial fica em 46,3% contra 31,5% de discor-
dância total ou parcial.

  Gostaria que o(a) sr(a) dissesse o quanto concorda ou discorda de cada 
uma destas frases: Em um país como o Brasil, é obrigação do governo diminuir as dife-
renças entre os muito ricos e os muito pobres.

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

12,3% 4,7% 11,4% 11,1% 58,7%

17,5% 4,5% 11,7% 7,8% 56,8%

13,1% 4,5% 8,6% 10,7% 60,1%

10,9% 5,3% 11,7% 11,2% 59,9%

9,8% 3,9% 14,9% 15,2% 55,1%

1,6%

1,6%

3,0%

1,0%

1,2%

2 3 4 Concorda totalmente (5) Não sabe / Não respondeuDiscorda totalmente (1)

Brasil

Norte / Centro-Oeste

Nordeste

Sudeste

Sul
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  Gostaria que o(a) sr(a) dissesse o quanto concorda ou discorda de cada 
uma destas frases: A melhor maneira de resolver os problemas dos mais pobres é com a 
ajuda do governo.

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

13,5%

12,7%

10,4%

15,0%

15,8%

0,7%

0,6%

0,9%

0,3%

1,8%

2 3 4 Concorda totalmente (5) Não sabe / Não respondeuDiscorda totalmente (1)

4,7% 11,9% 11,8% 57,4%

4,5% 11,0% 7,5% 63,6%

3,3% 8,9% 11,6% 64,9%

3,6% 13,9% 13,3% 53,9%

10,4% 11,9% 12,5% 47,6%

Brasil

Norte / Centro-Oeste

Nordeste

Sudeste

Sul

Vale ressaltar que o mais recente ciclo de recuperação econômica do país se 
deu num contexto de melhora nos indicadores de distribuição da renda e de 
redução da pobreza, alavancados por programas sociais como o Bolsa Família, 
que tiveram papel fundamental na expansão do crédito, no aumento de empre-
gos formais e do salário mínimo. 

A análise do levantamento sugere, nesse sentido, que a população não está dis-
posta a abrir mão de conquistas sociais alcançadas, mesmo diante da percep-
ção de que os efeitos negativos da crise ainda estão em curso. 

O papel do Estado neste processo de retomada é visto como fundamental para 
a maioria. Para conter a crise, 56,8% dos entrevistados afirmam que é neces-
sária a interferência do Estado na economia. O percentual chega a 63% de con-
cordância total ou parcial com a afirmativa na faixa etária entre 45 e 54 anos e 
a 60,8% entre os que ganham até um salário mínimo. O tema apresenta maior 
acirramento de opiniões nos recortes da região Sul (com 52,7% declarando-se 
a favor, 22%, neutros, e 21,4%, contra) e de ensino superior (com 52,1% decla-
rando-se a favor,  27,1%, neutros, e 18,8%, contra).  
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  Gostaria que o(a) sr(a) dissesse o quanto concorda ou discorda de cada 
uma destas frases: Para conter a crise econômica é necessário haver mais interferência 
do Estado na economia. 

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

12,8%

14,9%

14,0%

11,1%

13,4%

2 3 4 Concorda totalmente (5) Não sabe / Não respondeuDiscorda totalmente (1)

8,4% 17,7% 16,0% 40,8% 4,3%

7,5% 12,0% 12,0% 48,4% 5,2%

10,1% 14,9% 16,7% 40,2% 4,2%

7,8% 20,1% 16,3% 40,5% 4,3%

8,0% 22,0% 18,2% 34,5% 3,9%

Brasil

Norte / Centro-Oeste

Nordeste

Sudeste

Sul

No entanto, 78,7% não aceitam que a atuação do braço do Estado se reflita em 
aumento de impostos. Entre os entrevistados com nível superior, a rejeição ao 
aumento de tributos chega a 84,9%, entre os que têm renda familiar acima de 
cinco salários mínimos, a 87,5%. No Sudeste e no Sul, a rejeição é de 82,8% e 
83%, respectivamente. 

Por outro lado, reduzir impostos, abrindo mão de serviços públicos em áreas 
como saúde, educação e infraestrutura, para a contratação de serviços priva-
dos, não é uma opção aceita por 49,8% dos entrevistados. 

As opiniões ficam mais divididas quanto ao questionamento se o Estado deveria 
ter controle apenas sobre as áreas de segurança pública, saúde e educação, 
deixando as demais áreas sob responsabilidade das empresas privadas: 41,9% 
discordam total ou parcialmente e 40,4% concordam total ou parcialmente. A 
maior proporção de concordância (50,2%) aparece entre os menos escolariza-
dos e com menor renda (44,9%), enquanto 52,2% dos com ensino superior e 
48,7% dos mais ricos discordam. 
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 Gostaria que o(a) sr(a) dissesse o quanto concorda ou discorda de cada uma 
destas frases: O Estado deveria ter controle apenas sobre as áreas de segurança pública, 
saúde e educação, deixando as demais áreas sob responsabilidade das empresas privadas. 

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

21,9%

28,0%

35,0%

40,5%

9,2% 10,2% 12,8% 37,4% 8,4%

8,5% 13,2% 13,4% 32,8% 4,0%

2,3%

1,0%

11,3% 14,7% 11,0% 25,7%

11,7% 18,0% 9,6% 10,1%

2 3 4 Concorda totalmente (5) Não sabe / Não respondeuDiscorda totalmente (1)

Até 4ª Série do Fund.

5ª a 8ª Série do Fund.

Ens. Médio

Superior

Com relação à educação, no entanto, 60,7% afirmam que as universidades públi-
cas deveriam cobrar mensalidade de quem puder pagar por elas. Entre os com 55 
anos e mais, a concordância é ainda maior: 66,6%. É interessante destacar que 
entre os entrevistados com ensino superior o aval total ou parcial para a estratégia 
cai para 56,5%, o menor índice dentre os níveis de escolaridade analisados.

 Gostaria que o(a) sr(a) dissesse o quanto concorda ou discorda de cada 
uma destas frases: A universidade pública deveria cobrar mensalidade de quem pode 
pagar.

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

17,7%

20,2%

22,0%

31,4%

8,9% 10,2% 6,8% 51,0% 5,6%

1,3%

0,9%

6,2% 9,5% 8,0% 54,8%

5,5% 7,9% 9,5% 54,2%

5,5% 6,8 % 9,1% 47,4%

2 3 4 Concorda totalmente (5) Não sabe / Não respondeuDiscorda totalmente (1)

Até 4ª Série do Fund.

5ª a 8ª Série do Fund.

Ens. Médio

Superior
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A pesquisa indica ainda que os brasileiros depositam no Estado uma expecta-
tiva de proteção. Para 46,3%, o governo deve proteger as empresas nacionais 
da concorrência internacional como forma de preservar empregos, mesmo que 
isso aumente os preços dos produtos. No Sudeste, o índice chega a 49,3%, o 
maior dentre as regiões. A concordância total ou parcial também é alta entre os 
com 55 anos e mais: 51,3%.

 Gostaria que o(a) sr(a) dissesse o quanto concorda ou discorda de cada 
uma destas frases: O governo deve proteger empresas brasileiras da concorrência inter-
nacional para preservar empregos, mesmo que isso aumente os preços de alguns produtos 
para os brasileiros.

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

23,3% 9,4% 17,7% 13,7% 32,6% 3,3%

4,9%

4,5%

2,6%

2,1%

24,0% 7,8% 17,2% 11,7% 34,4%

24,7% 12,2% 14,3% 10,1% 34,2%

20,9% 8,8% 18,4% 15,5% 33,8%

26,8% 8,0% 22,0% 16,7% 24,4%

2 3 4 Concorda totalmente (5) Não sabe / Não respondeuDiscorda totalmente (1)

Brasil

Norte / Centro-Oeste

Nordeste

Sudeste

Sul

A análise oferece, portanto, algumas pistas do entendimento atual acerca das 
decisões econômicas do país. De forma geral, observa-se que apesar de uma 
percepção de cenário adverso, com efeitos ainda presentes sobre o poder de 
compra e a empregabilidade, o brasileiro, principalmente o jovem e a classe 
média, não está disposto a perder a proteção do Estado em prol de uma solução 
da crise. Para tal, demanda a continuidade da oferta de serviços básicos, como 
saúde, educação e infraestrutura, por meio do Estado. Não descarta, porém, pas-
sar para o controle da iniciativa privada áreas secundárias sob a gestão pública, 
bem como flexibilizar o modo de financiamento da universidade pública.
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Dado o atual cenário, a pesquisa buscou identificar a percepção das 
pessoas sobre questões mais amplas de sua realidade e aqui tratadas 
como elementos menos tangíveis, mas que têm afetado os corações 
dos brasileiros. Como já mostrado, existe grande desconfiança em rela-
ção ao sistema político e econômico do país, mas tal cenário não res-
ponde totalmente a interrogações que discutiremos nesta seção: quais 
seriam suas maiores angústias? Quanto o brasileiro acredita que a sua 
ação individual pode impactar sua própria vida? O que pensam sobre 
os rumos do país? Ainda existe algo que faça o brasileiro ter esperança 
e não desistir nunca? Ou será que, em meio ao atual pessimismo frente 
às instituições políticas do país, o brasileiro deixou de enxergar a luz no 
fim do túnel?

Segundo os dados da pesquisa, vemos que o brasileiro, apesar de se 
dividir quando perguntado se houve melhoras na sua qualidade de vida 
em relação há cinco anos, mostra-se esperançoso quanto ao futuro.  
Os dados mostram que 38,3% consideram que houve piora em relação 
aos últimos cinco anos, porém, estes representam apenas pouco mais 
de um terço dos respondentes. Entre os demais, 34,8% consideram que 
a qualidade de vida melhorou em comparação com os últimos 5 anos e 
26,1% consideram que permaneceu igual.  

[...] em meio ao atual 
pessimismo frente às 
instituições políticas do 
país, o brasileiro deixou 
de enxergar a luz no 
fim do túnel?
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 O(A) sr(a) diria que hoje a sua qualidade de vida está melhor, igual ou pior 
do que há cinco anos atrás?

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

34,8% 26,1% 38,3% 0,8%

1,0%

0,9%

0,7%

0,6%

42,5% 24,0% 32,5%

39,3% 23,2% 36,6%

30,8% 26,7% 41,8%

30,8% 31,5% 37,2%

Igual Pior Não sabe / Não respondeuMelhor

Brasil

Norte / Centro-Oeste

Nordeste

Sudeste

Sul

Em relação ao futuro, o brasileiro se mostra, em geral, um indivíduo otimista. 
Este resultado ganha maior peso e relevância quando temos em perspectiva o 
calendário eleitoral do ano que vem. Ao detalharmos a análise, vemos que 53,7% 
consideram que a qualidade de vida nos próximos cinco anos vai estar melhor 
do que nos dias de hoje, 16,4% que tudo vai permanecer igual e 18,5% que os 
próximos cinco anos poderão ser piores do que o período atual.  

 Nos próximos cinco anos, o(a) sr(a) diria que a sua qualidade de vida vai 
estar melhor, igual ou pior do que hoje?

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

53,7% 16,4% 18,5%

64,3% 12,3% 15,3% 8,1%

11,4%

56,0% 13,7% 19,3% 11,0%

47,4% 19,4% 20,4% 12,8%

56,5% 16,4% 15,2% 11,9%

Igual Pior Não sabe / Não respondeuMelhor

Brasil

Norte / Centro-Oeste

Nordeste

Sudeste

Sul
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Apesar de terem esperança no futuro, a situação atual parece preocupar o bra-
sileiro, de maneira que, em função disso, em uma escala de um a cinco, 51,2% 
da amostra diz que, tendo oportunidade, sairia do Brasil (45,3% concordam total-
mente e 5,9% concordam parcialmente). Tal estatística é ainda maior entre os 
brasileiros que têm renda acima de 5 salários mínimos: destes, 64% sairiam do 
país (56,9% concordam totalmente e 7,1% concordam parcialmente). No entanto, 
também neste ponto encontramos a população dividida: 41,6% disseram que não 
sairiam do país mesmo se pudessem (36,4% discordam totalmente e 5,2% dis-
cordam parcialmente). Quando analisamos os estratos de renda entre 10 salários 
mínimos ou mais, 71,6% concordam totalmente com a ideia de sair do país.

se fosse possível, eu sairia do Brasil 
(Por regiões do Brasil e entre os que têm mais de 10 SM)

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

28,4% 71,6%

40,0% 20,0% 40,0%

50,0% 50,0%

9,1% 9,1% 72,7% 9,1%

40,0% 20,0% 40,0%

2 3 4 Concorda totalmente (5) Não sabe / Não respondeuDiscorda totalmente (1)

Brasil

Norte / Centro-Oeste

Nordeste

Sudeste

Sul

Em relação ao futuro, o 
brasileiro se mostra, em geral, 
um indivíduo otimista.
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A dificuldade de se construir credibilidade no sistema político é um dos mais 
importantes desafios a ser enfrentado. Como verificado pela pesquisa, a falta 
de confiança nas instituições políticas do país, especificamente nos políticos 
em exercício e nos partidos, é quase unanimidade na amostra. A impressão de 
que o sistema é corrupto é tão disseminada que a corrupção é atualmente indi-
cada como a maior responsável por causar angústia no brasileiro, independen-
temente da idade, nível de escolaridade, renda e região do país

A corrupção

A saúde pública

A segurança pública

O desemprego

A pobreza

A falta de solidariedade
entre as pessoas

A educação pública

Os preços dos produtos

A perda de valores morais

Os deputados e senadores atuais

Os partidos que temos hoje

O transporte público

As várias esferas de governos atuais

A cidade em que vive

As mudanças climáticas

Nada me angustia atualmente (Esp.)

Não sabe/ Não respondeu

              62,3%

                     49,7%

                           44,1%

                                     38,4%

                             35,4%

                   27,2%

                                     24,8%

                           22,0%

                 12,2%

       9,4%

     8,9%

   8,4%

              4,3%

      2,2%

  1,0%

0,3%

  2,9%

Além disso, para 76,6% da amostra, a política no Brasil impede que um líder 
honesto e comprometido desponte (63,9% concorda totalmente e 12,7% con-
corda parcialmente). 
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 A política no Brasil impede que apareça um líder honesto e comprometido 
para o povo.

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

9,0% 4,1% 8,6% 12,7% 63,9% 1,7%

1,6%

1,8%

1,4%

2,4%

9,7% 9,1% 67,2%3,9% 8,4%

11,0% 5,4% 4,5% 11,9% 65,5%

8,0% 3,7% 11,1% 13,6% 62,2%

7,7% 3,0% 8,6% 8,6% 62,8%

2 3 4 Concorda totalmente (5) Não sabe / Não respondeuDiscorda totalmente (1)

Brasil

Norte / Centro-Oeste

Nordeste

Sudeste

Sul

Outro ponto interessante levantado foi o fato de o brasileiro demonstrar suspeita 
em relação à igualdade de oportunidades oferecidas pelo país em meio a um 
sistema do qual ele desconfia e muitas vezes enxerga como injusto. Isso porque 
o Brasil parece, aos olhos de mais de 80% da amostra, favorecer as pessoas 
ricas e poderosas no lugar de dar oportunidade àqueles que precisam (70,3% 
concorda totalmente e 9,8% concorda parcialmente). 

A análise da pesquisa sugere que há uma percepção na população de que a 
ascensão social no país é uma exceção à regra. Ou seja, numa estrutura mar-
cada historicamente pela profunda desigualdade social, a mobilidade social 
ascendente de determinados setores é percebida como pouco provável. Nesse 
sentido, levando em conta que a maioria dos entrevistados acredita que é obri-
gação do Estado diminuir a diferença entre muito ricos e muito pobres (como 
visto em capítulo anterior), a pressão para que o novo mandatário atue nessa 
questão será grande.

[...] há uma percepção na população de que a 
ascensão social no país é uma exceção à regra.
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 O Brasil favorece pessoas ricas e poderosas e não dá oportunidades aos 
que mais precisam.

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

7,1% 3,4 % 8,7% 9,8% 70,3% 0,6 %

1,6 %

0,6 %

0,3 %

0,6 %

6,5% 2,6% 9,7% 8,8% 70,8%

9,5% 3,0% 6,2% 8,6% 72,0%

5,3% 3,9% 8,3% 10,0% 72,1%

8,9% 3,6% 13,1% 12,2% 61,6%

2 3 4 Concorda totalmente (5) Não sabe / Não respondeuDiscorda totalmente (1)

Brasil

Norte / Centro-Oeste

Nordeste

Sudeste

Sul

Essa visão é confirmada quando verificamos que 85,6% (76,3% concorda total-
mente e 9,3% concorda parcialmente) dos brasileiros acham que a Justiça bra-
sileira oferece tratamento diferenciado para ricos e pobres, embora o 42,2% 
confiem nos juízes. Tal contradição evidencia como a população vê a desigual-
dade materializada em seu cotidiano, bem mais do que no tratamento de gran-
des temas, o que, mais uma vez, sugere que a questão terá grande peso na 
escolha de 2018.

 A Justiça brasileira trata os mais ricos de forma diferente dos mais pobres.

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

6,5% 3,0 4,3% 9,3% 76,3% 0,6%

1,3%

0,6%

0,2%

0,9%

5,5% 2,6 4,2% 8,1% 78,2%

9,8% 3,0 3,3% 8,9% 74,4%

5,1% 2,6 3,9% 9,4% 78,9%

6,0% 4,8% 7,4% 11,0% 69,9%

2 3 4 Concorda totalmente (5) Não sabe / Não respondeuDiscorda totalmente (1)

Brasil

Norte / Centro-Oeste

Nordeste

Sudeste

Sul

Outra estatística relevante foi a avassaladora maioria de 88,7% da amostra que 
concorda total (83,9%) ou parcialmente (4,8%) com a afirmativa de que, enquanto 
o povo trabalha muito, governantes ficam mais ricos do que merecem. 
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 Enquanto o povo trabalha muito para pagar as contas, os governantes fi-
cam mais ricos do que merecem. 

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

5,9% 2,1 4,8%2,3 83,9% 1,0%

1,9%

0,9%

0,9%

0,9%

5,5% 1,9 3,6 3,9% 83,1% 

9,2% 3,0 4,5% 2,7 79,8% 

4,1% 1,5 1,5

2,1 2,4

5,3% 86,7% 

5,7% 5,1% 83,9% 

2 3 4 Concorda totalmente (5) Não sabe / Não respondeuDiscorda totalmente (1)

Brasil

Norte / Centro-Oeste

Nordeste

Sudeste

Sul

Além disso, mesmo considerando o contexto atual, a grande maioria dos respon-
dentes, 83%, ainda tem esperança no Brasil a longo prazo, contra 15,7% de bra-
sileiros desesperançosos, e 69,3% acreditam totalmente (55%) ou parcialmente 
(14,3%) que os filhos terão uma vida melhor do que a sua geração, enquanto 
apenas 10,6% não têm qualquer perspectiva otimista e 3,8% têm pouca perspec-
tiva otimista sobre o futuro de seus filhos. 

 Considerando o contexto atual, o(a) sr(a) tem esperança ou não tem espe-
rança no Brasil?

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Tem esperança Não tem esperança Não sabe / Não respondeu

83,0% 15,7% 1,3%

1,3%

1,5%

1,2%

1,2%

86,0%

85,4%

79,8%

85,1%

12,7%

13,1%

19,0%

13,7%

Brasil

Norte / Centro-Oeste

Nordeste

Sudeste

Sul
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 De modo geral, acredito que meus filhos terão uma vida melhor que a minha.

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

10,6% 3,8% 13,9% 14,3% 55,0%

7,1% 7,8%1,0% 10,1% 72,4%

8,6% 5,1% 12,2% 12,8% 59,5%

14,6% 4,3% 17,0% 16,0% 45,4%

5,7% 3,6% 14,3% 16,4% 56,8%

2,4%

1,6%

1,8%

2,7%

3,3%

2 3 4 Concorda totalmente (5) Não sabe / Não respondeuDiscorda totalmente (1)

Brasil

Norte / Centro-Oeste

Nordeste

Sudeste

Sul

Estes dados apontam para a existência de esperança de que, sendo capaz de 
realizar as mudanças necessárias, o Brasil pode se tornar um país melhor no 
futuro, com menos desigualdade e melhores condições de vida.

Logo, apesar da crise de representatividade, o brasileiro não se mostra total-
mente descrente em relação ao futuro. No entanto, vale ressaltar que, conforme 
constatado na pesquisa, os brasileiros estão sim em sua maioria descrentes 
da capacidade dos líderes atuais em mudar o país (45,9%), ainda que uma par-
cela considerável (39,3%) acredite que há lideranças com potencial de promover 
a mudança necessária. O momento político parece ser favorável para admitir 
novos atores políticos, dependendo, é claro, de quem será e da sua credibilidade. 

 Acredito que nossos líderes atuais têm condições de mudar o país. 
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Parece existir forte esperança depositada na figura de algum líder carismático 
que venha a surgir, o que não seria novidade na história política do país caso 
não atentássemos para o seguinte fato: 29,8% dos indivíduos pretendem votar 
em algum candidato novo, de fora da política tradicional, 29,3% pretendem votar 
branco ou nulo, enquanto 18% pretendem votar em candidatos do partido polí-
tico de preferência e 16,1% em algum candidato independente do partido. Ou 
seja, 59,1% parecem rejeitar a ideia de votar em políticos tradicionais nas próxi-
mas eleições. 

 Nas próximas eleições para presidente do Brasil, o(a) sr(a) pretende:

Votar nos candidatos de meu partido de preferência                  Votar em algum candidato independente do partido 

Votar em algum candidato novo de fora da política tradicional           Votar branco ou nulo   Não sabe/ Não respondeu
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O que se observa é que o brasileiro parece estar cansado dos políticos tradicio-
nais e vê esperança em algum candidato que se mostre distante dos problemas 
correntes do universo da política atual, fragilizada com tantos escândalos de 
corrupção e com a crise econômica.

Portanto, de modo surpreendente e paradoxal, a esperança no futuro parece vir 
da confiança nos processos institucionais da política. Existe concordância total 
(74,8%) ou parcial (12,5%) da amostra de que, para o Brasil mudar, é preciso que 
o povo se mobilize. 
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 Para o Brasil mudar, precisamos que o povo se mobilize.
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Apesar de haver certo consenso acerca da importância de se protestar (60,9% 
concorda totalmente e 12,8% parcialmente), para os brasileiros, a ferramenta 
mais importante na tarefa de mudar o país e colocá-lo nos trilhos parece agora 
ser o processo eleitoral. Destaca-se que 65% dos respondentes da pesquisa 
acreditam totalmente que votar nas eleições é mais importante do que protestar 
nas ruas, 9,1% acreditam parcialmente, enquanto apenas 11,8% não concordam 
totalmente com esta afirmação, 4,4% não concordam parcialmente e 9,1% se 
mantêm neutros. 

 Protestar nas ruas é importante para mudar o comportamento dos governantes.
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 Mais importante do que protestar nas ruas é votar nas eleições. 
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A partir destas constatações, pergunta-se: qual a agenda eleitoral que será capaz 
de ganhar o coração dos brasileiros? Como convencê-los de que o candidato 
tem as qualidades de líder necessárias para promover a mudança esperada? 

No espectro político, verifica-se que, entre os respondentes da pesquisa, 64,5% 
concordam total (55,3%) ou parcialmente (9,2%) que a redução da maioridade 
penal para 16 anos diminuiria a criminalidade, enquanto 26,8% discordam total 
(21,4%) ou parcialmente (5,4%) que a medida não teria impacto na criminalidade. 

 A redução da maioridade penal para 16 anos diminuiria a criminalidade.

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

21,4% 5,4% 7,5% 9,2% 55,3% 1,3%

2,3%

1,2%

1,2%

0,9%

27,6% 3,6% 6,5% 6,2% 53,9%

21,1% 7,4% 7,4% 7,1% 55,7%

20,7% 4,6% 8,2% 10,0% 55,3%

17,0% 6,0% 6,5% 13,7% 56,0%

2 3 4 Concorda totalmente (5) Não sabe / Não respondeuDiscorda totalmente (1)

Brasil

Norte / Centro-Oeste

Nordeste

Sudeste

Sul



56

Sobre a legalização da maconha, 57.4% se posicionam no primeiro nível da 
escala, 8,4% no segundo, 7,8% no terceiro, 5% no quarto e 20,2% no último. Ou 
seja, a maioria não concorda com a frase “a maconha deveria ser legalizada, 
pois diminuiria com o crime”. 

 A maconha deveria ser legalizada, pois diminuiria o crime.
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A legalização do aborto em qualquer circunstância também encontra grande maio-
ria de opositores entre os respondentes, com 68,4% no primeiro nível da escala, 
8,7% no segundo, 8,3% no terceiro, 3,6% no quarto e 10% no quinto. 

 O aborto deveria ser permitido no Brasil em qualquer circunstância. 

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

68,4%

73,4%

67,3%

67,9%

66,4%

8,7% 8,3% 1,1%

2,3%

0,6%

1,0%

0,9%

3,6% 10,0%

4,5% 9,4% 8,1%2,3%

11,6% 4,5% 3,6% 12,5%

7,8% 9,2% 3,7% 10,4%

10,4% 11,3% 4,5% 6,5%

2 3 4 Concorda totalmente (5) Não sabe / Não respondeuDiscorda totalmente (1)

Brasil

Norte / Centro-Oeste

Nordeste

Sudeste

Sul



57

A equiparação entre os direitos dos casais homossexuais com os dos casais 
heterossexuais é o elemento que encontra menor resistência entre os responden-
tes, com 31% se posicionando no primeiro nível da escala, 7,2% no segundo nível, 
9,6% no terceiro, 9,8% no quarto e 39,2% no nível de concordância mais alto. 

 Casais homossexuais devem ter os mesmos direitos do que casais 
heterossexuais.
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SinTeSe
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Utilizando os dados do estudo realizado pela FGV/DAPP, propomos uma 
leitura dos dados distinta da que ocorre tradicionalmente em pesqui-
sas de percepção social. Aqui, o trabalho se esforçou em oferecer um 
viés sociológico da percepção do brasileiro sobre as agendas política e 
pública recentes. Seguindo esta abordagem, identificamos e destaca-
mos nas respostas dos entrevistados dois possíveis eixos interpretati-
vos, denominados Confiança no Brasil e Coração do brasileiro.

Os resultados encontrados sugerem um brasileiro indignado com as 
crises política, econômica e institucional que atravessamos, e como 
consequência desse cenário, é um indivíduo que desconfia da política, 
dos partidos e dos políticos que atuam hoje. Em consequência disso, 
diversas formas de protestos políticos aparecem, destacando-se aí a 
ampliação para um campo que parece se fortalecer nesse ambiente: 
as redes sociais.

É possível observar nas variadas formas de protestos políticos uma 
significativa, porém preocupante, mobilização em torno de uma mani-
festação de apoio a tipos de lideranças com perfis bastante controver-
sos, como aqueles com simpatia por medidas autoritárias.

Entretanto, os dados também mostram que esse perfil parece não ter 
fôlego numa dinâmica eleitoral, assim como revelam que o brasileiro, 
além de um indivíduo otimista, acredita que as mudanças ocorrerão 
através do voto, por via institucional-legal e liderada por um político que 
se distancia daqueles perfis que ora se apresentam na política eleito-
ral tradicional. As próximas eleições reservam grandes desafios para a 
sociedade brasileira.

 

[...] a pesquisa se esforçou 
em oferecer um viés 
sociológico da percepção 
do brasileiro sobre as 
agendas política e pública 
recentes.
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esPeCifiCações tÉCniCas da PesQuisa

Concepção, desenho, financiamento e análise:  
FGV/DAPP 
Coletas de dados campo:  
IBOPE (sob contrato da FGV)

local
Brasil. 

periodo de campo
De 19 a 24 de agosto de 2017. 

uniVerso 
A pesquisa foi realizada com a população de 16 anos 
ou mais da área em estudo. O universo de habitantes foi 
estratificado. Com exceção dos estados do Acre, Amapá e 
Roraima que juntos constituem apenas um estrato, cada 
um dos demais estratos é composto por apenas um estado 
brasileiro. Se o estado possuir Região Metropolitana, o uni-
verso será estratificado em Região Metropolitana e interior. 

amostra 
O modelo de amostragem utilizado é o de conglomera-
dos em 3 estágios. No primeiro estágio, os municípios 
são selecionados probabilisticamente através do método 
PPT (Probabilidade Proporcional ao Tamanho), com base 
na população de 16 anos ou mais de cada município. No 
segundo estágio, são selecionados os conglomerados: 
setores censitários, com PPT (Probabilidade Proporcio-
nal ao Tamanho) sistemático. A medida de tamanho é 
a população de 16 anos ou mais residente nos setores. 
Finalmente, no terceiro estágio, é selecionado em cada 
conglomerado um número fixo de eleitores segundo cotas 
de variáveis descritas abaixo. 

VariÁVeis para cotas amostrais 
SEXO: Masculino e Feminino. 
GRUPOS DE IDADE: 16-17, 18-24, 25-34, 35-44, 45-54, 
55-64 e 65 anos e mais. 
INSTRUÇÃO - Até 4ª série do fund.; 5ª a 8ª série do fund.; 
Ens. Médio; Superior. 
ATIVIDADE: Setor de dependência - agricultura, indústria de 
transformação, indústria de construção, outras indústrias, 
comércio, prestação de serviços, transporte e comunica-
ção, atividade social, administração pública, outras ativida-
des, estudantes e inativos. 
FONTES DE DADOS PARA ELABORAÇÃO DA AMOSTRA: 
Censo 2010 e PNAD 2015. 

número de entreVistas 
1.568 entrevistas em 108 municípios. 

margem de erro 
A margem de erro estimada é de 2 pontos percentuais 
para mais ou para menos sobre os resultados encontra-
dos no total da amostra. 

niVel de confiança 
O nível de confiança utilizado é de 95%. 

COLETA DE DADOS  
Entrevistas pessoais com utilização de questionário ela-
borado de acordo com os objetivos da pesquisa. 
As entrevistas foram realizadas por uma equipe de entre-
vistadores do IBOPE, devidamente treinada para aborda-
gem deste tipo de público. 

controle de qualidade
Ocorreu filtragem em todos os questionários após a reali-
zação das entrevistas. Fiscalização em aproximadamente 
20% dos questionários. 
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