


Pesquisa de opinião pública

Brasil 
Abril de 2019



Data de campo

1 a 3 de abril de 2019

Método 

Pesquisa quantitativa, com 
entrevistas pessoais e 

domiciliares, realizadas 
com o uso de tablets.

Público-alvo

População brasileira com 
16 anos ou mais, residente 
em áreas urbanas e rurais, 
de todos os estados e do 

Distrito Federal, em 
capitais, regiões 

metropolitanas e no 
interior, de todos os 

estratos socioeconômicos. 

Amostra

Amostra nacional com 1.985 
entrevistas, aplicadas em 120 
municípios. Estratificação por 

cotas de sexo, idade, 
escolaridade e renda. A 

margem de erro é de 2,2 %, 
estimada em um intervalo de 

confiança de 95% 



Qual foi a notícia a respeito do governo Bolsonaro que mais chamou sua atenção desde que ele tomou 
posse no dia 1º de janeiro deste ano?  

(Respostas múltiplas e espontâneas, no máximo de 3. Soma das respostas) 



Desempenho de Jair Bolsonaro nos primeiros 3 meses de governo  



Desempenho de Jair Bolsonaro nos primeiros 3 meses de governo  



Resultado IBOPE



Resultado IBOPE e VOX



Desempenho de Bolsonaro, por região



Desempenho de Bolsonaro, por demográficas



Desempenho de Bolsonaro, por religião



Sentimento em relação a Bolsonaro  



Sentimento por Bolsonaro  



Sentimento por Bolsonaro 
(por região)   



Sentimento por Bolsonaro
(por demográficas)  



Sentimento por Bolsonaro
(por religião)  



Desempenho de Bolsonaro nos primeiros 3 meses de governo
(por sentimento por Bolsonaro) 



Como você se sente hoje em relação ao Brasil? 



Como você se sente hoje em relação ao Brasil? 



Como você se sente hoje em relação ao Brasil? 
(sentimento por Bolsonaro)



O Brasil está no caminho certo ou está no caminho errado?



O Brasil está no caminho certo ou está no caminho errado?
(por sentimento por Bolsonaro)



O  que você esperava/espera acontecer na sua vida e na de sua família no governo 
Bolsonaro: melhorar, piorar ou ficar igual? 

(logo após eleição;  após 3 meses de governo; nos próximos 6 meses) 



Expectativa a respeito da evolução do custo de vida / inflação



No governo Bolsonaro, as chances de ….. vão melhorar, piorar ou ficar iguais? 



No que diz respeito à liberação do uso de armas…. Na sua opinião, isso será algo que vai 
diminuir ou vai aumentar a violência no Brasil?



No que diz respeito à liberação do uso de armas…. Na sua opinião, isso será algo que vai 
diminuir ou vai aumentar a violência no Brasil?



Falando agora sobre a crise na Venezuela…. Na sua opinião, o Brasil deveria participar de 
uma guerra para derrubar o governo da Venezuela; ou não deveria se meter na política de 

outro país?



Falando agora sobre a crise na Venezuela…. Na sua opinião, o Brasil deveria participar de 
uma guerra para derrubar o governo da Venezuela; ou não deveria se meter na política de 

outro país?



Relação Brasil e EUA 

Ficou sabendo sobre a  viagem de 
Bolsonaro aos EUA?

Na sua opinião, Bolsonaro defende mais 
os interesses do Brasil ou mais os 

interesses dos EUA? 



Aprova ou não algumas propostas econômicas do governo? 



Conhecimento e avaliação de Hamilton Mourão 

Conhecimento sobre o vice de 
Bolsonaro, Hamilton Mourão

Entre quem conhece/ conhece só de 
nome: Como avalia o desempenho 

de Hamilton Mourão como vice-
presidente? 



Comparativamente aos governos anteriores, a forma como Bolsonaro se relaciona com a 

imprensa é melhor, igual ou pior?



Conhecimento sobre Fabrício Queiroz e o impacto na imagem de Bolsonaro

Conhece Fabrício Queiroz, que foi assessor 
do filho do Bolsonaro - Flavio Bolsonaro,  

quando este era deputado  no RJ?

O MP RJ  está investigando diversas irregularidades que 
Fabrício Queiroz teria cometido. Uma delas diz respeito 
ao fato de Queiróz ter ficado com uma parte do salário 
dos funcionários do gabinete  de Flávio Bolsonaro. Para 

você, essa denúncia:



Entre quem votou em Bolsonaro: 
Em que momento você decidiu que votaria em Jair Bolsonaro? Você diria que decidiu seu voto em Bolsonaro: 

Antes das eleições/ sempre admirou Bolsonaro/ sempre foi seu preferido; ... depois que ele sofreu um atentado/ 
foi esfaqueado; ... nos últimos dias antecederam as eleições;  ou…  No momento em que foi votar/ na última 

hora quando chegou na urna?   



Antes do primeiro turno das eleições para presidente, você se lembra de ter recebido pelo WhatsApp 
mensagens que falavam mal/ atacavam Fernando Haddad, dizendo que ele era autor de um Kit Gay, 
que ele incentivava as crianças a serem gays, ou outras mensagens neste sentido?



Perfil de quem recebeu mensagens por WhatsApp criticando Haddad
(por demográficas)



Perfil de quem recebeu mensagens por WhatsApp criticando Haddad
(por religião)



Hoje, em quem votaria:Haddad ou Bolsonaro? 



Hoje, em quem votaria:Haddad ou Bolsonaro? 
(por sentimento por Bolsonaro) 



Qual é o melhor presidente que o Brasil já teve?
(respostas espontâneas) 



"Gosto vs. não gosto" de Lula



1º) Algumas pessoas dizem que Lula cometeu erros, mas fez muito mais coisas certas pelo povo 
brasileiro e pelo Brasil. 

2º)Outras acham que ele errou muito mais que acertou . 
Com qual opinião você concorda mais:a primeira ou a segunda?



1ª.  Algumas pessoas acham que o processo, a condenação e a prisão de Lula ocorreram por motivos 
políticos;

2ª. Outras pessoas acham que foi um processo normal, sem se misturar com política.
Com qual concorda mais: com a primeira ou a segunda?



1ª.  Algumas pessoas acham que Sergio Moro condenou Lula à prisão para impedir que ele fosse 
candidato a presidente;

2ª. Outras pessoas acham que Moro condenou Lula à prisão porque ele havia praticado ilegalidades.
Com qual concorda mais: com a primeira ou a segunda?



1ª.  Algumas pessoas acham que Sergio Moro condenou Lula à prisão para impedir que ele fosse 
candidato a presidente;

2ª. Outras pessoas acham que Moro condenou Lula à prisão porque ele havia praticado ilegalidades. 
Com qual concorda mais: com a primeira ou a segunda?" (por sentimento por Bolsonaro)



Simpatia partidária



Atitudes em relação ao PT 



Avaliação de Fernando Haddad 



Comparação do número de desempregados no Brasil de hoje com 3 anos atrás 



(Apenas para PEA) Pensando em sua situação de trabalho atual, você tem medo de 
ficar desempregado/sem trabalho?



Reforma da previdência: aprova ou desaprova? 



Um dos aspectos mais importantes da reforma é o aumento da idade mínima para a aposentadoria, 
que será de 65 anos para homens e 62 para mulheres, com contribuição mínima de 20 anos para 

ambos os sexos.  Você concorda com essa proposta ou discorda?



Para ter direito a 100% da aposentadoria, tanto homens quanto mulheres terão que contribuir por, no 
mínimo, 40 anos. Se chegar na idade mínima para se aposentar,  mas não  tiver contribuído por este período (40 

anos), o valor recebido não será integral. Por exemplo, se tiver a idade mínima, mas tiver apenas 20 anos de 
contribuição, recebe apenas 60% do valor do benefício.  Você concorda com essa proposta ou discorda?  



1º) Algumas pessoas acham que a reforma da previdência proposta por Bolsonaro  é mais injusta com  
as mulheres, pois  aumentou a idade mínima delas para se aposentarem  (de 60 para 62 anos) e 

também o tempo mínimo de contribuição (de 15 para 20 anos); 
2º) Outras pessoas não concordam com isso, afirmando que não deveria ter distinção por sexo nas 

regras da previdência. 
Com qual opinião você concorda mais: a primeira ou a segunda?



O projeto também prevê mudanças para os professores. Nesta categoria,  os homens  se aposentam 
a partir dos 55 anos e 30 anos de contribuição; e as mulheres com 50 anos e 25 anos de contribuição. 

Com a reforma, a idade mínima para ambos os sexos será de 60 anos  e 30 anos de contribuição.  
Você concorda com essa proposta ou discorda?



O projeto  também prevê mudanças para os trabalhadores rurais. Hoje, os homens se aposentam a 
partir dos 60 anos e as mulheres com 55 anos, com 15 anos de contribuição em ambos os casos. Com 

a reforma, a idade mínima para ambos os sexos será de 60 anos  e o contribuição de contribuição 
passa a ser 20 anos.  

Você concorda com essa proposta ou discorda?



O projeto também prevê mudanças para as pensões por morte para viúvos, viúvas e órfãos. Hoje, a pensão é 
100% do valor da aposentadoria do cônjuge ou pai/mãe. Com a reforma, a pensão deve ser de 50% da 

aposentadoria do morto, mais 10% por dependente. Mesmo que não tenha filho, o cônjuge vivo conta como 
dependente. Desta forma, a pensão será de, no mínimo, 60% do salário do marido/mulher ou pai/mãe. O 

máximo que poderá receber é 100% se tiver quatro dependentes (ou seja, receber o salário integral do 
marido/mulher ou pai/mãe).  Com essa regra, a pensão poderá ter um valor abaixo do salário mínimo. Você 

concorda com essa proposta ou discorda?



O projeto também prevê mudanças para os Benefícios de Prestação Continuada (BPC), que é o pagamento de 
um salário mínimo para idosos e deficientes de qualquer idade que comprovem baixa renda. Com a reforma, o 
BPC para idoso passaria a ser pago aos 60 anos, mas no valor de $ 400 reais. Ao chegar aos 70 anos de idade, o 
idoso passaria a receber o salário mínimo integral. Para deficientes de baixa renda, não há mudança no valor, e 
eles continuam recebendo um salário mínimo. Você concorda com essa proposta ou discorda?



Hoje a previdência funciona como o sistema de repartição, onde a contribuição de todos os  
trabalhadores da ativa  permite o pagamento do salário dos aposentados. A reforma propõe o 

sistema de capitalização, onde cada trabalhador pouparia para sua aposentadoria, ou seja, deposita 
todos os meses um percentual do seu salário numa conta bancária. 

Você concorda com essa proposta ou discorda?



O governo Bolsonaro já disse que tem planos de 
privatizar algumas empresas, entre elas a Petrobras. 

Você é a favor ou contra a privatização
da Petrobras? 

Se a Petrobras for privatizada, quem será o 
principal beneficiado com sua privatização?



O Governo Bolsonaro fará em 2019 os primeiros leilões de venda de campos do pré-sal, para a 
exploração e produção de petróleo. Você concorda ou não com essa decisão do governo Bolsonaro 

de vender os campos do pré-sal?



Qual é a importância do sindicato hoje para os trabalhadores? 



Importância do sindicato hoje para os trabalhadores, por ser associado a algum sindicato 



Perfil socioeconômico 



Raça e religião 

Religião



PEA:  

48%

Não 

PEA:

52%  

Perfil socioeconômico 

Situação de trabalho

- 56% não têm nenhum 

desempregado na família. 

- 25% têm 1 desempregado na 

família 

- 19% têm mais de um 

desempregado na família
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Perfil dos entrevistados



Perfil socioeconômico 



Raça e religião 

Religião



PEA:  

48%

Não 

PEA:

52%  

Perfil socioeconômico 

Situação de trabalho

- 56% não têm nenhum 

desempregado na família. 

- 25% têm 1 desempregado na 

família 

- 19% têm mais de um 

desempregado na família
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