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1 Apresentação 

1.1 Base Legal  

De acordo com a legislação brasileira em vigor (Lei nº 10.683/2003, art. 2ºB, III), a 
Secretaria de Comunicação Social (SECOM) tem entre suas missões institucionais a 
atribuição de organizar e desenvolver um sistema de informação e pesquisa de opinião 
pública, cujos principais objetivos devem ser monitorar as demandas da sociedade por 
políticas e serviços públicos bem como a avaliação que a sociedade faz dessa oferta de 
políticas e serviços públicos.  

Nesse sentido, o Decreto nº 6.555/2008 sugere alguns objetivos para esse sistema de 
informação e pesquisa de opinião pública. Com base nos incisos I, II e IV do artigo 1º e nos 
incisos VIII e XI do artigo 2º do referido decreto, podem ser indicados como objetivos do 
sistema de informação e pesquisa de opinião pública a realização de atividades 
destinadas a: 

I. Verificar a avaliação de governo e nível de aprovação/desaprovação; 

II. Avaliar o conhecimento da sociedade sobre políticas e programas federais; 

III. Identificar assuntos de interesse público que orientem o conteúdo das informações a 
serem disseminadas; 

IV. Avaliar a eficiência e racionalidade na aplicação dos recursos públicos. 

No campo da avaliação de programas e ações governamentais, a pesquisa de opinião 
pública é uma forma amplamente aceita de conhecer como os cidadãos percebem os 
efeitos das políticas públicas em suas vidas. Além disso, oferece aos tomadores de 
decisão subsídios importantes para sua atuação e permite fazer com que as ações 
governamentais sejam responsivas às prioridades e expectativas da população. 

Por isso, a SECOM realiza uma série de levantamentos e análises que objetivam 
compreender a percepção da população sobre as ações governamentais e, por 
conseguinte, contribuir para a tomada de decisão no âmbito do Governo Federal e, 
principalmente, para o planejamento das ações de formulação e articulação das 
iniciativas de comunicação do Poder Executivo Federal.  

Essas pesquisas constituem importante instrumento de gestão e maximização de 
recursos, pois, ao aplicarem métodos e técnicas cientificamente válidas e atuais, 
permitem a construção de parâmetros para campanhas de comunicação institucional e de 
utilidade pública com foco e meios mais precisos, proporcionando assim a realização de 
resultados mais tangíveis e maior efetividade em relação aos objetivos propostos na 
política pública de comunicação.  

Além disso, as pesquisas realizadas pela SECOM oferecem um canal adicional de 
manifestação cidadã, pois dão à população a oportunidade de expressar-se sobre o 
desempenho do Poder Executivo e sobre suas demandas mais prementes, o que confere 
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uma aplicação alternativa da noção de prestação de contas política (accountability), 
essencial ao funcionamento da democracia. 

A legislação pertinente e a página da SECOM na internet (www.secom.gov.br) trazem 
informações adicionais que podem ser consultadas para o entendimento do contexto 
institucional a que se refere este Relatório. 

1.2 Contrato da Pesquisa 

Contrato nº 002/2013.  

1.3 Ordem de Serviço da Pesquisa 

Ordem de serviço 001/2017. 
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2 Escopo da Pesquisa 

2.1. Contexto 

A função de um governo democrático é materializar, por meio de suas ações e políticas, 
as expectativas e anseios da população que representa. Para garantir o cumprimento 
desse papel, um amplo arcabouço institucional é estruturado pela Constituição e funciona 
para garantir que o governo seja responsivo às expectativas da população, isto é, atue em 
resposta às demandas e preferências de seus cidadãos, considerados politicamente 
iguais. Sobre esse fundamento ergue-se a noção de poliarquia, visão predominante de 
regime político liberal democrático1. 

As estruturas que asseguram a responsividade do governo, no entanto, não podem 
limitar-se às instituições tradicionais. Outros canais de comunicação entre o governo e 
sociedade precisam ser erigidos para fazer as preferências do povo conhecidas aos 
tomadores de decisão. É, nesse sentido, que são pensados e construídos diversos 
mecanismos de consulta e participação popular, os quais, muitas vezes, padecem das 
limitações típicas das estruturas tradicionais: o cidadão não é ouvido diretamente, mas, 
sim, por meio de um representante, um porta voz. 

Assim, as pesquisas de opinião surgem como um instrumento poderoso e cientificamente 
válido de consulta à população. Por meio desses levantamentos é possível aferir como é 
percebida e avaliada a atuação do governo, bem como as políticas públicas por ele 
implementadas. 

Assim, pesquisas periódicas servem para ajudar o governo a verificar se suas decisões 
servem aos interesses dos cidadãos “comuns” e se suas políticas respondem 
adequadamente às necessidades desses indivíduos. Em outras palavras, surveys regulares 
e públicos podem se tornar efetivos instrumentos de prestação de contas e controle, ou – 
para fazer uso de termo corrente na literatura – de accountability. 

2.2. Avaliação do Governo Federal e Previdência Social 

É fundamental que essa pesquisa tenha como um de seus principais objetivos analisar a 
opinião pública diante do governo e verificar as mudanças de percepção sobre o 
desempenho do Governo Federal diante do contexto de crises e das expectativas em 
relação à política econômica. Igualmente, é importante tentar destacar como essa 
mudança se deu em diversos segmentos sociodemográficos. 

Os indicadores fundamentais devem ser mantidos, tais como a avaliação setorial do 
Governo Federal, a percepção sobre os principais problemas do país e a expectativa 
quanto às políticas futuras. Para complementar, a pesquisa deve aprofundar-se na 
relação entre a avaliação do Governo Federal e outras políticas públicas sensíveis, tais 
como economia, saúde, educação e segurança pública. 

                                                           
1
Dahl, Robert Alan, Fernando Limongi, and Celso Paciornik. Poliarquia: participação e oposição. 

Edusp, 1997. 
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Outro ponto de interesse nessa pesquisa é ampliar o conhecimento sobre a percepção da 
população sobre a Previdência Social, assim como avaliar o interesse da sociedade 
brasileira pela previdência e como se posiciona frente a argumentos favoráveis e 
contrários à necessidade da reforma. 

2.3. Indicador de referência 

Não há. 

2.4. Objetivo Geral da Pesquisa 

Medir a avaliação do Governo Federal captando as percepções da população brasileira 
acerca das ações governamentais e orientar comunicação sobre a reforma da Previdência 
Social, verificando nível de informação sobre os problemas existentes e sobre a proposta 
em si, adesão a argumentos favoráveis e contrários, e verificação da incorporação das 
mensagens já veiculadas pela comunicação do governo.    

2.5. Objetivos Específicos da Pesquisa 

a) Avaliar o conhecimento da sociedade sobre a conjuntura e momento político atual; 

b) Identificar assuntos de interesse público que se destacam e orientam as percepções 

da população sobre a situação atual do país. 

c) Analisar a percepção da população sobre as principais ações, políticas, projetos e 

programas do Governo Federal; 

d) Avaliar o conhecimento e as percepções da sociedade sobre a Previdência Social e a 

necessidade de sua reforma. 

e) Avaliar adesão da população a argumentos favoráveis e contrários à reforma da 

Previdência Social.  

2.6. Público Alvo 

Brasileiros com 16 anos ou mais, de todas as classes econômicas (ABCDE), de ambos os 
sexos, residentes nas 27 unidades da Federação.  
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3 Métodos e Técnicas de Pesquisa 

Pesquisa quantitativa face-a-face, empregando o método de coleta de dados domiciliar 
com um questionário estruturado, aplicado por meio de tablets. 
 

3.1 Tipo de pesquisa  Quantitativa face-a-face domiciliar 

3.2 Tipo de coleta  Domiciliar 

3.3 Período de execução De 02 a 05 de fevereiro de 2017. 

3.4 Processo de amostragem A pesquisa é realizada com a população de 16 anos ou 
mais da área em estudo. 
O universo de habitantes é estratificado, sendo que 
cada um dos estratos é composto por um estado 
brasileiro. 
Uma vez que este Estado possui Região Metropolitana, 
o seu universo é estratificado em Região 
Metropolitana e Interior. Além disso, todas as capitais 
estão contempladas na amostra.  
O modelo de amostragem utilizado é o de 
conglomerados 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 Proporcional 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 sexo, idade, escolaridade, ramo de atividade e 
quantidade de banheiros no domicílio.  
A amostra nacional é desproporcional, sendo o critério 
de desproporção as Regiões do Brasil (Norte, Nordeste, 
Sudeste, Sul e Centro-Oeste). 
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4 Detalhamento dos Instrumentos de Pesquisa 

O desenvolvimento deste instrumento de pesquisa foi debatido pela equipe técnica do 
IBOPE Inteligência e os representantes da SECOM para a troca de conhecimento e 
experiências com a finalidade de desenvolver um questionário que pudesse responder as 
questões levantadas durante a descrição do problema. 

4.1 Conceitos Estruturais para os Instrumentos 

Código das perguntas Tipo de variável Técnica aplicada de análise 

Perfil - Sexo; Ocupação  Categórica nominal Distribuição de frequências 

Perfil - Idade; 

Escolaridade; Renda 
Categórica ordinal Distribuição de frequências 

P01; P04; P12; P23.  Escalar Distribuição de frequências; média 

(apenas para as perguntas com 

nota) 

 Categórica ordinal Distribuição de frequências 

P02; P03; P05; P06; 

P07; P08; P09; P10; 

P11; P13; P14; P15; 

P15A; P15B; P16; P17; 

P18; P19; P20; P21; 

P22; P24; P25A; P25B; 

P26; P27; P28; P29; 

P30; P31.  

Categórica nominal Distribuição de frequências 

 

4.2 Metodologia de Análise e Validação do Instrumento de Pesquisa 

Questionário sugerido pela SECOM, validado e ajustado pelo IBOPE Inteligência e 
submetido à aprovação final do cliente. O questionário está detalhado no Anexo I.  
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5 Detalhamento do Plano Amostral 

A amostra é representativa da população brasileira. 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 
Proporcional 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 sexo, idade, escolaridade, 
ramo de atividade e quantidade de banheiros no domicílio. A amostra nacional é 
desproporcional, sendo o critério de desproporção as Regiões do Brasil (Norte, Nordeste, 
Sudeste, Sul e Centro-Oeste). 

Foram realizadas 2.002 entrevistas. O nível de confiança do estudo é 95% e a margem de 
erro para os resultados encontrados no total da amostra é de 2 pontos percentuais.  

5.1 Conceitos Estruturais para os Instrumentos 
 

SEXO 

Masculino 962 
Feminino 1.040 
TOTAL 2.002 
 

IDADE  

16-24 387 

25-34 419 

35-44 396 

45-54 329 

55 e+ 471 

TOTAL 2.002 
 

INSTRUÇÃO  

Ensino Fundamental 931 
Ensino Médio 731 
Ensino Superior 340 
TOTAL 2.002 
  

RAMO MASCULINO 

Agricultura/ Ind. de Const./ Outras Indústrias 213 
Indústria de Transformação 94 
Transporte/ Comércio 186 
Atividade Social/ Adm. Pública 68 
Prestação de serviços/ Outras Ativ. 134 
Inativo 221 
16-17 46 
TOTAL 962 
  RAMO FEMININO 
Agricultura/ Indústria 86 
Transporte/ Comércio/ Outras Atividades 139 
Atividade Social/ Adm. Pública 115 
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6 Detalhamento dos Procedimentos Adotados nos Trabalhos de Campo 

 Todos os materiais do projeto são encaminhados para a coordenação de campo 
(instrumento de coleta, amostra, cronograma, etc.); 

 Reunião prévia entre todos os envolvidos no estudo para discussão e alinhamento 
de procedimentos; 

 Realização do pré-teste do questionário para estimar o tempo médio de aplicação 
e identificar problemas de fluxo e de entendimento das questões;  

 Realização de testes simulando entrevistas reais pela coordenação de campo e 
equipe de atendimento. Todos os problemas encontrados são encaminhados para 
análise e providências de acertos. Apenas depois da aprovação de todos os textos, 
pulos, chamadas, fluxos etc., é realizada a instrução/ treinamento do questionário 
aos entrevistadores para que iniciem em seguida os trabalhos de campo; 

 As entrevistas são realizadas por uma equipe de entrevistadores devidamente 
treinados, supervisionados e com identificação do IBOPE Inteligência; 

 A coleta dos dados pessoal e em domicílios com uso de equipamento eletrônico 
(tablet). O trabalho de campo é executado por equipe própria do IBOPE 
Inteligência e fornecedores parceiros do Instituto. 

 Após a finalização das entrevistas ou no decorrer dos trabalhos de campo, alguns 
procedimentos são adotados para a validação e verificação das entrevistas; 

 Ao término do campo e do processo de validação, o banco de dados é consistido e 
encaminhado para as equipes de codificação (no caso de perguntas abertas) e 
processamento de dados. Um relatório de tabelas é emitido pelo programa 
estatístico SPSS para que a equipe de atendimento providencie a montagem dos 
gráficos e a análise dos resultados. 

  

Prestação de Serviços 188 
Inativo 466 
16-17 46 
TOTAL 1.040 
  BANHEIROS 

Até 1 banheiro 1324 

2 banheiros 453 

3 ou mais banheiros 133 

16-17 92 

TOTAL 2.002 
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6.1 Estrutura de Campo e Equipe Técnica 

Profissional Função Perfil Qtde 

Entrevistador Aplicação dos 
questionários 

Concluintes do 2º grau, com 
experiência em pesquisa face-
a-face 

124 

Supervisor de 
campo 

Realizar treinamento e 
supervisionar todo 
trabalho de campo 

Experiência mínima de 3 anos 
em pesquisa probabilística e 
arrolamento Larga experiência 
nas funções de supervisão e 
treinamento de equipe 

16 

Líder de 
Projeto 

Avaliar meta de produção 
e checagem das 
quantidades a serem 
amostradas, interface com 
os supervisores de campo 

Experiência de 3 anos em 
pesquisa face-a-face 

1 

6.2 Conclusões dos Trabalhos de Campo 

O trabalho de campo foi concluído no dia 05/02/2017.  
 

7 Procedimentos Utilizados na Estruturação dos Bancos de Dados 

7.1 Codificação 

Uma equipe experiente de codificadores analisa todas as respostas abertas do 
questionário, codificando-as de forma ordenada, seguindo orientações do coordenador 
da pesquisa e do contratante, sempre levando em conta os objetivos e as características 
do estudo. 

Todos os codificadores envolvidos no projeto recebem as devidas instruções sobre a 
codificação de todo o material, sendo sua obrigação:  

 Verificar se todas as perguntas estão respondidas; 

 Codificar as perguntas abertas, seguindo padrões de qualidade estabelecidos, ou 
seja, se a pergunta é única opção e há mais ideias na resposta, o codificador deve 
usar a primeira ideia expressada. Caso a resposta não se encaixe na lista (quando 
houver), e para que não se perca informação, deve-se abrir um novo código antes 
de registrá-lo simplesmente em “outros”; 

 Revisar as perguntas com filtro. 

7.2 Consistência Analítica das Informações 

A fase de limpeza e crítica de um banco de dados é fundamental em qualquer pesquisa. É 
preciso que o banco de dados final contenha informações consistentes, seja o mais 
completo possível, de qualidade e livre de erros que possam interferir nos resultados. 
Erros graves devem ser corrigidos: com voltas a campo, imputação de resultados ou 
inserção de missing (“não se aplica”). 

Nesta verificação, as seguintes etapas são contempladas: 
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 Verificação dos saltos e da correta aplicação dos filtros: através de tabelas 
cruzadas entre as perguntas (variáveis) que impõem os filtros no questionário e 
aquelas às quais o filtro foi imposto. O objetivo é certificar-se de que não houve 
falha no aplicativo/programação quanto aos filtros impostos. 

 Validação das respostas: o objetivo é identificar eventuais erros de escolha da 
opção de resposta correta, certificando-se da coerência entre as opções de 
resposta (por exemplo, a renda individual não pode ser superior à renda familiar). 

 Voltas a campo e imputação de valores: em alguns casos, nos quais há perda de 
informações, é necessário recontato com o entrevistado para que as perguntas 
cujas respostas foram perdidas sejam refeitas. Em outros casos, pode ser possível 
que os resultados sejam imputados mediante a verificação de outras variáveis 
relacionadas. 

7.3 Processamento como Parte do Controle de Qualidade 

 O processamento ocorre fisicamente em nosso endereço central, e proporciona a 
elaboração de relatórios periódicos dos dados. 

 O SPSS é o nosso aplicativo padrão para tabulação dos dados, particularmente 
pela abrangência das suas possibilidades de análises e testes estatísticos. 

 As tabelas para análise são acompanhadas de indicadores estatísticos que 
apontam diferenças significativas, desvios, médias, etc. 

 

8 Análise dos Resultados da Pesquisa 

P01) Para começar, como o(a) sr(a) diria que se sente com relação à vida que vem 
levando hoje? O(A) sr(a) está: (RU) 

Base: Amostra (2.002)  

Muito satisfeito 6% 

Satisfeito 63% 

Insatisfeito 23% 

Muito insatisfeito 7% 

Não sabe 1% 

Não respondeu 1% 

 

P02) O(A) sr(a) saberia me dizer o nome de quem, no momento, está como Presidente 
do Brasil? (RU)  

Base: Amostra (2.002)  

Michel Temer/ Temer 71% 

Dilma Rousseff/ Dilma 1% 

Outros nomes 0% 

Não sabe 27% 

Não respondeu 1% 
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P03) O(A) sr(a) já tem ou não tem opinião formada sobre o desempenho do atual 
Presidente? (RU)  

Base: Amostra (2.002)  

Tem opinião formada 31% 

Não tem opinião formada 66% 

Não sabe 3% 

Não respondeu 1% 

 

P04) Como o(a) sr(a) avalia o desempenho atual do Governo Federal? O(A) sr(a) diria 
que ele está sendo: (RU) 

Base: Amostra (2.002)  

Ótimo/Bom 13% 

Regular 37% 

Ruim/Péssimo 45% 

Não sabe 4% 

Não respondeu 1% 

 

P05) E o(a) sr(a) aprova ou desaprova o desempenho atual do Governo Federal? (RU) 

Base: Amostra (2.002)  

Aprova 28% 

Desaprova 62% 

Não sabe 8% 

Não respondeu 2% 

 

P06) Agora eu vou ler uma série de áreas de atuação do Governo Federal e gostaria que 
o(a) sr(a) me dissesse  se aprova ou desaprova o desempenho do governo em cada uma 
dessas áreas. (RU POR LINHA)  

Base: Amostra (2.002) Aprova Desaprova NS/ NR 

A) Condução da economia 22% 71% 7% 

B) Relação com outros países 32% 52% 16% 

C) Saúde Pública 19% 80% 1% 

D) Meio ambiente 33% 60% 8% 

E) Educação Pública 27% 70% 3% 

F) Combate à corrupção 34% 63% 3% 

G) Gestão das contas públicas 19% 71% 10% 

H) Combate ao desemprego 18% 80% 2% 

I) Segurança Pública 21% 77% 2% 

J) Combate à pobreza 22% 74% 3% 

K) Controle da inflação 21% 74% 6% 
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P07) Pelo que o(a) sr(a) sabe ou ouviu falar, no último mês, o desempenho do Governo 

Federal melhorou, piorou ou não mudou? (RU) 

Base: Amostra (2.002)  

Melhorou 13% 

Piorou 22% 

Não mudou 62% 

Não sabe 3% 

Não respondeu 0% 

 

P08) Pensando nos próximos seis meses, o(a) sr(a) acha que o desempenho do Governo 
Federal vai melhorar, piorar ou não vai mudar?  (RU) 

Base: Amostra (2.002)  

Melhorar 39% 

Piorar 12% 

Não vai mudar 43% 

Não sabe 5% 

Não respondeu 0% 

 

P09) E nos próximos meses, qual área deve ser a prioridade do Governo Federal? (RU) 

Base: Amostra (2.002)  

Saúde 48% 

Combate ao desemprego 17% 

Educação 10% 

Combate à corrupção 10% 

Segurança Pública 7% 

Economia 5% 

Meio ambiente 1% 

Outros 0% 

Não sabe 2% 

Não respondeu 0% 
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P10) Pensando na situação econômica atual do Brasil, o(a) sr(a) diria que ele está 
melhor, igual ou pior do que há seis meses atrás? (RU)  

Base: Amostra (2.002)  

Melhor 16% 

Igual 37% 

Pior 45% 

Não sabe 2% 

Não respondeu 0% 

 

P11) Pensando na atual situação econômica do Brasil, o(a) sr(a) diria que: (RU)  

Base: Amostra (2.002)  

A economia brasileira está em um momento difícil, mas o pior já passou  44% 

A economia brasileira está em um momento difícil e deve piorar ainda mais 50% 

Não sabe 5% 

Não respondeu 1% 

 

P12) Gostaria de saber o quanto o(a) sr(a) se interessa pelo tema Previdência Social e 

Aposentadoria. O(A) sr(a) diria que atualmente tem: (RU) 

Base: Amostra (2.002)  

Muito interesse 56% 

Pouco interesse 25% 

Nenhum interesse por este tema 17% 

Não sabe 1% 

Não respondeu 1% 

 

P13) Pelo que o(a) sr(a) sabe ou ouviu falar, o dinheiro de quem contribui hoje com a 
Previdência Social: (RU)  

Base: Amostra (2.002)  

Fica guardado para quando a pessoa se aposentar no futuro 19% 

É usado para pagar quem já está aposentado 66% 

Não sabe 14% 

Não respondeu 1% 
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P14) Nos últimos dois meses o(a) sr(a) se lembra de ter visto ou ouvido algo a respeito 
de mudanças na Previdência Social? (RU)  

Base: Amostra (2.002)  

Sim 55% 

Não 44% 

Não sabe 1% 

Não respondeu 0% 

 

P15) [CARTELA 02] De que forma o(a) sr(a) se lembra de ter visto ou ouvido algo sobre 
mudanças na Previdência Social? (RM) 

Base: Lembra de ter visto ou ouvido algo a respeito (1.097)  

Em notícias 86% 

Em propagandas 16% 

Em conversas com conhecidos, amigos ou familiares 22% 

Seminários/ Debates 0% 

Não sabe 1% 

Não respondeu 0% 

 

P15A) E em que meio de comunicação o(a) sr(a) se lembra de ter visto ou ouvido notícias 
sobre mudanças na Previdência Social?   (RM - ESPONTÂNEA) 

Base: Lembra de ter visto ou ouvido notícias sobre mudanças na 

Previdência Social (945) 

TV 91% 

Rádio  13% 

Páginas de notícias na internet 22% 

Páginas do Governo Federal na internet 2% 

Jornal impresso 9% 

Revista impressa 2% 

Em conversas com conhecidos, amigos ou familiares 2% 

Outros 0% 

Não sabe 0% 
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P15B) E em que meio de comunicação o(a) sr(a) se lembra de ter visto ou ouvido 
propagandas sobre mudanças na Previdência Social?  (RM - ESPONTÂNEA) 

Base: Lembra de ter visto ou ouvido propagandas sobre mudanças na 

Previdência Social (180) 

TV 90% 

Rádio  19% 

Páginas de notícias na internet 19% 

Páginas do Governo Federal na internet 4% 

Jornal impresso 9% 

Revista impressa 2% 

Redes Sociais 1% 

Não sabe 2% 

 

P16) Considerando o que o(a) sr(a) viu ou ouviu até o momento,  o(a) sr(a) diria que é:  
(RU) 

Base: Amostra (2.002)  

A favor da Reforma da Previdência 22% 

Contra a Reforma da Previdência 36% 

Ainda não tem opinião formada 39% 

Não sabe 2% 

Não respondeu 0% 

 

P17) Pensando no pagamento de aposentadorias e outros benefícios da Previdência, 
pelo que o(a) sr(a) sabe ou ouviu falar: (RU) 

Base: Amostra (2.002)  

Estão faltando recursos para a previdência 35% 

A previdência tem recursos suficientes 27% 

Não ouviu falar sobre o assunto 35% 

Não sabe 2% 

Não respondeu 0% 
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P18) Ainda pensando no pagamento de aposentadorias e outros benefícios da 
Previdência, o(a) sr(a) diria que: (RU) 

Base: Amostra (2.002)  

No futuro faltarão recursos 45% 

Os recursos serão suficientes 18% 

Não ouviu falar sobre o assunto 34% 

Não sabe 3% 

Não respondeu 1% 

 

P19) Pelo que o(a) sr(a) sabe ou ouviu falar, a atual proposta de Reforma da 
Previdência: (RU) 

Base: Amostra (2.002)  

Preserva os direitos de quem já está aposentado 32% 

Altera os direitos de quem já está aposentado 29% 

Não ouviu falar sobre o assunto 35% 

Não sabe 4% 

Não respondeu 1% 

 

P20) E para as pessoas que já podem pedir aposentadoria, na sua opinião a atual 
proposta de Reforma da Previdência:  (RU) 

Base: Amostra (2.002)  

Preserva o direito de quem já pode pedir aposentadoria 20% 

Altera o direito de quem já pode pedir aposentadoria 45% 

Não ouviu falar sobre o assunto 30% 

Não sabe 5% 

Não respondeu 1% 

 

P21) Ainda pensando no que o(a) sr(a) sabe sobre a proposta de Reforma da 
Previdência:  (RU) 

Base: Amostra (2.002)  

Há grupos da sociedade sendo privilegiados pela Reforma da Previdência 36% 

A proposta está tratando todos os grupos de forma igual 14% 

Não ouviu falar sobre o assunto 46% 

Não sabe 4% 

Não respondeu 0% 
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P22) Gostaria que o(a) sr(a) dissesse se é a favor ou contra cada uma das seguintes 
medidas de Reforma da Previdência que vou dizer:  (RU POR LINHA)  

Base: Amostra (2.002) 
A 

favor 
Contra 

Não 
sabe 

Não 
respondeu 

A) A idade mínima para se aposentar deve ser a 
mesma para homens e para mulheres. 

61% 38% 1% 0% 

B) A idade mínima para se aposentar deve ser de 65 
anos. 

38% 60% 1% 0% 

C) O tempo mínimo de contribuição para se aposentar 
deve ser o mesmo para homens e para mulheres. 

64% 34% 2% 0% 

D) O tempo mínimo de contribuição para se aposentar 
deve ser de 25 anos. 

69% 28% 3% 0% 

E) Os trabalhadores do campo devem se aposentar 
com as mesmas regras dos trabalhadores da cidade. 

50% 48% 2% 0% 

F) Os professores dos ensinos fundamental e médio 
devem se aposentar com as mesmas regras dos 
demais trabalhadores. 

62% 35% 3% 0% 

G) Para ter direito à aposentadoria integral será 
preciso contribuir por 49 anos. 

13% 85% 2% 0% 

H) O valor da pensão por morte deve variar conforme 
o número de dependentes. 

63% 31% 6% 1% 

I) As pessoas devem receber somente um benefício 
do INSS: ou a aposentadoria ou a pensão. 

44% 52% 3% 0% 
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P23) [CARTELA 03] Gostaria que o(a) sr(a) dissesse se concorda ou discorda com cada uma das afirmações sobre a Reforma da Previdência que vou 
dizer: (LER ITENS – RU POR LINHA) Caso concorde ou discorde: totalmente ou em parte? 

Base: Amostra (2.002) Concorda 
totalmente 

Concorda 
em parte 

Nem concorda nem 
discorda (espontânea) 

Discorda 
em parte 

Discorda 
totalmente 

Não 
sabe 

Não 
respondeu 

A) É preciso reformar a previdência hoje para garantir o 
pagamento dos benefícios amanhã. 

54% 22% 1% 7% 12% 3% 1% 

B) No futuro, haverá mais gente aposentada do que pessoas 
contribuindo com a Previdência. 

37% 19% 1% 15% 23% 4% 1% 

C) O rombo da previdência vem aumentando a cada ano. 70% 14% 1% 5% 8% 3% 1% 

D) A proposta de reforma da previdência deve ser igual para 
todo mundo. 

67% 16% 1% 6% 7% 2% 0% 

E) Com a reforma da previdência ficará mais difícil se 
aposentar. 

67% 12% 1% 6% 11% 2% 1% 

F) O dinheiro da previdência está sendo aplicado em outras 
áreas. 

44% 17% 2% 10% 18% 9% 1% 

G) Será impossível o trabalhador receber aposentadoria 
integral tendo que contribuir por 49 anos. 

46% 12% 1% 12% 26% 3% 0% 

H) A proposta de reforma da previdência prejudicará os mais 
pobres. 

67% 13% 1% 6% 11% 2% 0% 

I) A falta de dinheiro para a Previdência é devido à 
corrupção. 

74% 11% 0% 4% 9% 2% 0% 

J) A falta de dinheiro para a Previdência é devido à crise 
econômica. 

39% 17% 1% 11% 27% 4% 0% 
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P24) O(A) sr(a) contribui atualmente para a Previdência Social (INSS)?  (RU)  

Base: Amostra (2.002)  

Sim 42% 

Não 57% 

Não sabe 0% 

Não respondeu 0% 

 

P25A) Caso a reforma da previdência seja aprovada o(a) sr(a) pretende: (LEIA ITENS - RU)  

Base: Contribui para a Previdência Social (863)  

Deixar de contribuir para a previdência social 16% 

Continuar contribuindo para a previdência social 79% 

Não sabe 4% 

Não respondeu 1% 

 

P25B) Caso a reforma da previdência seja aprovada o(a) sr(a) pretende: (LEIA ITENS - RU)  

Base: Não contribui para a Previdência Social (1.129) 

Continuar não contribuindo para a previdência 40% 

Passar a contribuir para a previdência social 46% 

Não sabe 12% 

Não respondeu 2% 

 

P26) E caso a reforma da previdência seja aprovada o(a) sr(a) pretende adotar alguma 
alternativa para garantir ou complementar a aposentadoria, independente da previdência 
social? Se sim, pergunte: O(A) sr(a) pretende fazer um plano de previdência privada ou 
outros tipos de investimentos? (RU)  

Base: Amostra (2.002)  

Sim, pretende fazer Previdência Privada 19% 

Sim, pretende fazer outros tipos de investimentos 21% 

Sim, pretende fazer, mas ainda não sabe qual (ESPONTÂNEA) 8% 

Não pretende adotar alternativas 40% 

Não sabe 10% 

Não respondeu 1% 
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P27) O(A) sr(a) tem alguma preocupação com relação à proposta de Reforma da 
Previdência? (RU) 

Base: Amostra (2.002)  

Sim 43% 

Não 50% 

Não sabe 6% 

Não respondeu 1% 

 

P27A) Qual(is) preocupação(ões) com relação à proposta de Reforma da Previdência? 
Mais alguma? (RM)  

Base: Tem alguma preocupação (861)  

TEMPO DE SERVIÇO/ DE CONTRIBUIÇÃO 27% 
Contribuição de 49 anos para poder se aposentar/ Aumento do tempo de 
serviço/de contribuição/ Mudança no tempo de contribuição/ Muito longo/ 
Dificuldade em se aposentar por tempo de serviço 

25% 

Tem muitas pessoas que não contribuíram mas precisam da aposentadoria/ 
Muita burocracia para quem nunca contribuiu 

1% 

Saber qual será o tempo de serviço necessário 0% 

A forma de comprovar o tempo de serviço 0% 

As pessoas não vão conseguir pagar a previdência 0% 

Não consideram o tempo de trabalho sem carteira assinada 0% 

Quem já tem tempo de serviço na profissão não pode se aposentar por 
idade 

0% 

As pessoas contribuírem por muitos anos e mesmo assim não conseguirem 
se aposentar 

0% 

ASPECTOS PESSOAIS 27% 

Não saber se vai conseguir se aposentar/ dificuldade em se aposentar/ 
Ninguém conseguirá se aposentar mais 

23% 

Falta de tempo para aproveitar a aposentadoria/ Não conseguir usufruir o 
que pagou/ Vai estar velho demais para aproveitar a aposentadoria 

1% 

Não ter saúde para trabalhar/ Estar com a saúde precária quando for se 
aposentar 

1% 

Pessoas que trabalham em algumas áreas não aguentarão tantos anos 
(devido aos esforços físicos, serviços pesados) / Pessoas não terão mais 
resistência física para trabalhar tanto anos 

1% 

A população perderá o direito de se aposentar 1% 

Pessoas vão ficar sem apoio/recursos financeiros se não conseguir se 
aposentar 

0% 

Qualidade de vida dos contribuintes antes de conseguir a aposentadoria 0% 

Não ter qualidade de vida quando conseguir a aposentadoria/ Não conseguir 
se manter após a aposentadoria 

0% 

IDADE PARA SE APOSENTAR 24% 
Estará com idade avançada quando sair a aposentadoria/ Aumento do limite 
de idade para se aposentar 

16% 

Deveria excluir a aposentadoria por idade 4% 
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Dificuldade em se aposentar por idade/ Não conseguir se aposentar por 
idade 

4% 

Como fica a situação de pessoas que tem idade acima de 50 anos e que 
contribuíram com a previdência por 30 anos 

0% 

Não sabe se os jovens/ filhos/ netos/ próximas gerações vão conseguir se 
aposentar 

0% 

Homens e mulheres não devem ter a mesma idade limite para se aposentar 0% 

MUDANÇAS QUE PREJUDICAM A POPULAÇÃO 11% 

Mudanças nos direitos dos trabalhadores/ Não garante os direitos das 
pessoas que ainda não se aposentaram/ perda dos direitos dos 
trabalhadores 

5% 

A reforma deverá favorecer somente pessoas com melhor situação 
financeira/ classes mais altas/ favorece somente a elite 

4% 

Mudanças nos direitos dos aposentados/ vão cortar os direitos dos 
aposentados e pensionistas/ Mudanças das regras para pensionistas 

2% 

Medidas podem prejudicar/ desfavorecer os trabalhadores rurais 1% 

Tratamento desigual nas aposentadorias entre diferentes profissões 0% 

Tratamento desigual na manutenção dos direitos garantidos pela legislação 
sobre o trabalho insalubre 

0% 

Medidas podem prejudicar a aposentadoria especial dos professores 0% 

Receio de dificultar o recebimento dos benefícios da previdência 0% 

Não concorda com a soma da idade com tempo trabalhado para aposentar 0% 

CENÁRIO SÓCIO/ ECONÔMICO/ POLÍTICO DO PAÍS 11% 

Contribuir sem ter nenhum respaldo do governo 5% 
Corrupção no país (Aumento dos déficits públicos em função da corrupção/ 
Desvio dos recursos previdenciários) 

4% 

Falta de emprego/ Desemprego/ Sem emprego não tem como contribuir 
para Previdência/ Dificuldade em conseguir emprego aos 60 anos/ aos 65 
anos 

1% 

Políticos que utilizam e recebem aposentadorias e benefícios vitalícios sem 
cumprir o tempo de contribuição/ Somente os políticos vão conseguir se 
aposentar/ Políticos vão continuar trabalhando por 4 anos e receber 
aposentadoria integral/ Haverá mudanças para os políticos 

1% 

Não confia nos políticos 0% 

Não sabe como é aplicado o dinheiro da contribuição 0% 
Expectativa de vida no país não condiz com a idade mínima para se 
aposentar/ Expectativa de vida no país é mais curta 

0% 

Não confia na administração pública/ administradores do Brasil 0% 

VALOR DA APOSENTADORIA/ RENDA 8% 

Receio de não receber a aposentadoria/ Não receber o pagamento/ se vai 
receber 13º salário 

3% 

Baixo valor da aposentadoria/ Baixos salários 3% 

Aumento do valor da contribuição 0% 
Saber se irá receber o equivalente com que contribuiu/ Pagamento dos 
benefícios não iguala ao valor que foi contribuído 

0% 

Receber os benefícios corretamente quando se aposentar 0% 

Quem menos trabalha ganha mais e os que mais trabalham ganham menos 0% 

Valor da aposentadoria depender do tempo de contribuição 0% 
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PROPOSTA DE REFORMA DA PREVIDÊNCIA (Geral) 6% 
Novas regras visando benefícios ao Governo/ Mudanças favorecerem 
somente os políticos 

1% 

Das mudanças das regras/ Está insegura com as mudanças 1% 

Proposta não dará certo/ O que acontece se não der certo 1% 
Reforma prejudicar o atendimento da saúde pública/ Prejudicar o destino 
dos recursos para a saúde 

0% 

Como serão as mudanças para as pessoas que já estão em vias de se 
aposentar 

0% 

De outras reformas previdenciária/ Inclusão de emendas complementares 
futuramente 

0% 

Não será aplicada igualmente a todos/ se vai ser aplicada à todas as classes 
sociais 

0% 

Burocracia que dificulta o acesso à aposentadoria 0% 
Se o Congresso nacional aprovará a reforma/ Preocupada com a aprovação 
da reforma 

0% 

Para qual público é direcionado a proposta 0% 

Plano de reforma está com muito mais regras 0% 

População deveria ser consultada/ opinar sobre a reforma 0% 

Receio de mudanças nas regras para aposentadoria de militares 0% 

Saber quem será o responsável pelas reformas 0% 

OUTROS TIPOS DE BENEFÍCIOS/ BENEFÍCIOS (Geral) 4% 

Saber como fica o processo dos beneficiários em receber a aposentadoria de 
outras pessoas (casos de morte de pais, cônjuges) / Se continuará a receber 
pensão pelo falecimento do marido 

4% 

Com a reforma, muitas pessoas perderão os benefícios já adquiridos 1% 

Não sabe se recebendo pensão, pode solicitar a aposentadoria e receber os 
dois benefícios 

0% 

Saber se crianças com necessidades especiais continuarão a receber os 
benefícios 

0% 

INVALIDEZ/ PROBLEMAS DE SAÚDE 1% 

Mudanças nas regras do auxílio doença/ Receio de não ter auxilio/ 
benefícios por doença 

1% 

Dificuldade em se aposentar por problemas de saúde/ invalidez 0% 

Preocupação com os critérios utilizados conceder aposentadoria por 
problemas de saúde 

0% 

OUTRAS MENÇÕES 2% 

Situação piorar (não sabe explicar como/ Não sabe o que vai acontecer/ Não 
sabe se vai prejudicar o trabalhador) 

1% 

Todos deveriam parar de contribuir com a Previdência Social/ Muitas 
pessoas vão deixar de contribuir com a Previdência/ Vai diminuir a 
quantidade de contribuintes 

1% 

Tem que haver mais aposentados do que contribuintes 0% 
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P28) O(A) sr(a) tem alguma dúvida ou pergunta a respeito da proposta de Reforma da 
Previdência? (RU) 

Base: Amostra (2.002)  

Sim 12% 

Não 83% 

Não sabe 4% 

Não respondeu 1% 

 

P28A) Qual(is) seria(m) sua(s) dúvida(s) ou pergunta(s) a respeito da proposta de 

Reforma da Previdência? Mais alguma? (RM)  

Base: Tem alguma dúvida (247)  

INFORMAÇÕES SOBRE AS MUDANÇAS/REFORMA DA PREVIDÊNCIA (GERAL) 39% 

Como será realizada / Como vai funcionar a reforma? 6% 
Gostaria de saber a proposta em detalhes/ Informações mais claras sobre a 
proposta 

5% 

A partir de quando começa a valer as novas regras? / Quando entra em vigor? 5% 
Quais são os reais benefícios da reforma? / O que vai melhorar com a reforma/ vai 
dar certo? 

4% 

Qual foi a real necessidade da reforma? 3% 

Quais mudanças ocorrerão para quem já está aposentado? / Se os aposentados 
têm direitos previstos 

3% 

Reforma já foi aprovada? 2% 

Por quais razões a reforma não está considerando a aposentadoria dos políticos? 2% 

Se a reforma será igualmente aplicada para todos 2% 

Quais serão os prejuízos/ perdas para os contribuintes/trabalhadores? 1% 

Por quais razões a reforma não está considerando a previdência dos militares? 1% 

Quais são os direitos dos trabalhadores? 1% 
Se a reforma atingirá também a reforma da previdência privada/ Se haverá 
desigualdade entre a previdência pública e a privada e quais medidas serão 
tomadas para nivelar estas desigualdades? 

1% 

Quais são as mudanças para os trabalhadores rurais? 1% 

Como será a situação após a reforma? 1% 

Qual será a garantia oferecida para os idosos? 1% 

Se o modelo proposto para reforma está atendendo o mercado financeiro 1% 
Como funciona o somatório do tempo de serviço com a idade do contribuinte 
para poder se aposentar? 

1% 

Se a reforma visa benefícios para o Governo ou para o país todo/ do trabalhador? 0% 

Não sendo aprovada, existe a possibilidade de nova reforma através de plebiscito? 0% 
Haverá gestor para realizar o recadastramento e eliminar os beneficiários 
fantasmas? 

0% 

Como a empregada doméstica deve contribuir com a Previdência? 0% 
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TEMPO DE SERVIÇO/ DE CONTRIBUIÇÃO 19% 

Qual é o tempo de contribuição? / Qual o tempo máximo de contribuição? 9% 

Se é obrigado a contribuir por 49 anos para se aposentar por tempo de serviço? 
Dúvidas a respeito dos 49 anos de contribuição 

4% 

Pessoas com 35 anos de contribuição e com idade acima de 52 anos, vão entrar na 
reforma? 

2% 

Pessoas que não contribuem com a previdência, vão ter os mesmos direitos dos 
contribuintes? / Quem nunca pagou pode se aposentar? 

1% 

Qual é o tempo de contribuição para os profissionais da área de saúde? 1% 
Se as pessoas terão condições de contribuir durante 49 anos para poder se 
aposentar 

1% 

Qual é o tempo mínimo de contribuição para as mulheres? 1% 

Qual é o percentual que tem direito para aposentar com 30 anos de contribuição 0% 

Qual o tempo limite para aposentar por invalidez? 0% 

Como concluíram que para manter a Previdência precisaria aumentar o tempo de 
contribuição? 

0% 

Se os jovens precisarão começar a contribuir com a previdência a partir dos 15 
anos 

0% 

CENÁRIO SÓCIO/ ECONÔMICO/ POLÍTICO DO PAÍS 17% 

Como afirmar que a Previdência ficará sustentável no futuro? 3% 

Como/onde será aplicado o valor arrecadado com as contribuições? 3% 
Por quais razões está faltando dinheiro na Previdência? / Qual é a real situação 
financeira da Previdência? 

2% 

Quais providências serão tomadas para acabar com a corrupção na Previdência? 1% 

Qual o impacto da reforma no cenário sócio econômico do país (no mercado de 
trabalho/ na economia)? 

1% 

Por quais razões não mostram as contas da Previdência para que a população 
tenha ciência do valor que está sendo arrecadado? 

1% 

Qual é interesse do país em aprovar a reforma? 1% 

Como o governo pode continuar oferecendo a Previdência no futuro? 1% 

Políticos corruptos tem direito a aposentadoria? 1% 

Se é verdade que 1 milhão de funcionários públicos recebem o equivalente a 36 
milhões da iniciativa privada? Porque não se adequar as regras dos funcionários 
públicos a iniciativa privada? 

1% 

Quais ações serão realizadas para diminuir o desemprego? 1% 

Se acabasse a corrupção, seria necessário fazer a reforma? 1% 

Após a Reforma da Previdência, quais serão as próximas reformas políticas do 
Governo? Quais outras mudanças o Presidente fará até final de seu mandato? 

1% 

Qual a previsão do dinheiro desviado da Previdência voltar aos cofres públicos? 0% 

Caso não haja a reforma, o Governo ficará sem verba para pagar os aposentados? 0% 

Por quais razões o valor da arrecadação não é utilizado em prol do trabalhador? 0% 

Quais ações estão sendo realizada para estabilizar a economia? 0% 

IDADE PARA SE APOSENTAR 9% 
Com quantos anos a pessoa pode se aposentar por tempo de contribuição? / Com 
quanto anos a pessoa pode se aposentar? 

6% 

Pessoas com mais idade e que ainda não se aposentaram entram no novo modelo 
da reforma? 

1% 

Quais as razões para o aumento do limite de idade/mudança de idade? 1% 

Qual é idade limite para profissionais da área de saúde? 1% 

Idade mínima para aposentar do homem é a mesma da mulher? 1% 
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Qual é idade limite para trabalhador rural? 0% 

Por que o limite de tempo/idade para aposentadoria de políticos é menor? 0% 

ASPECTOS/ INTERESSES PESSOAIS 7% 

Qual é a perspectiva do contribuinte de se aposentar no novo modelo da proposta? 1% 
Se pessoas que já estão com processo em andamento para aposentadoria, 
precisam aguardar a reforma 

1% 

Como fica a situação das pessoas que não conseguem contribuir com a Previdência 1% 

Como os aposentados podem agir para não ter tantas perdas? 1% 

O que pode ser feito para se aposentar mais rápido? 1% 

Se vai conseguir se aposentar por idade/ Se um dia vai conseguir se aposentar 1% 

Por que vai ficar difícil conseguir aposentar? 1% 
Como desfrutar da aposentadoria tendo que trabalhar por mais tempo e se 
aposentar com mais idade? 

1% 

Como fica a situação das pessoas que tem menos de 12 meses para se aposentar? 0% 

Como pode contribuir/ pagar a Previdência de forma particular? 0% 

Posso resgatar o valor contribuído a qualquer momento? 0% 

Se duas pessoas que moram juntas/ se o casal pode se aposentar 0% 

VALOR DA APOSENTADORIA/ RENDA/ BENEFÍCIOS 6% 

Se haverá alteração no valor da aposentadora 2% 
Se haverá alteração no valor da aposentadoria dos políticos? / Por quais razões não 
ocorrem redução no valor da aposentadoria dos políticos? 

2% 

Razões que aposentados/pensionista não conseguem receber o valor de direito 1% 

Como são feitos os cálculos para limitar o teto? 1% 

Por quais razões não pode receber a aposentadoria no mesmo valor do último 
salário recebido? 

1% 

Qual público será afetado com a reduções das pensões/ aposentadorias? 1% 

Se vão suspender o valor pago dos aposentados 0% 

Se vai receber aposentadoria de acordo com o que contribuiu 0% 

Vai haver aumentos dos impostos? 0% 

Valor da contribuição poderá ser opcional? 0% 

INVALIDEZ/ PROBLEMAS DE SAÚDE 3% 

Quais serão as mudanças na aposentadoria por invalidez? 1% 
Vão cortar o benefício de pessoas com necessidades especiais? Pessoas com 
necessidades especiais terão direito ao benefício? 

1% 

Quais serão as mudanças no auxílio doença? 1% 

Quais serão as mudanças no auxílio maternidade? 0% 

Haverá perícia médica no caso de problemas de saúde? 0% 

MUDANÇAS QUE PREJUDICAM A POPULAÇÃO 2% 

A reforma vai prejudicar a população mais humilde/pobre/ menos favorecida? 2% 

OUTROS TIPOS DE BENEFÍCIOS 2% 

Pessoas que não são casadas legalmente terão direito à pensão em caso de 
falecimento do cônjuge 

1% 

Esposa que já recebe aposentadoria própria tem direito a pensão do marido em 
caso de falecimento dele? 

1% 

Haverá mudança nos direitos dos pensionistas? 0% 

Quais os prejuízos/ perdas para os beneficiários do auxílio funeral 0% 
Existe a possibilidade de criar uma pensão para alunos de baixa renda continuar 
estudando? 

0% 

Em caso de morte, os dependentes vão poder receber o benefício? 0% 
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P29) [CARTELA 04] Gostaria de saber qual é a sua ocupação principal? (RU) 

Base: Amostra (2.002)  

Empregado assalariado com registro em carteira 19% 

Empregado assalariado sem registro em carteira 7% 

Funcionário público (inclusive Militar) 3% 

Autônomo ou conta própria  28% 

Empregador, empresário ou profissional liberal  2% 

Desempregado (procurando emprego) 8% 

Desempregado (não está procurando emprego) 2% 

Dona de casa  11% 

Aposentado ou pensionista  14% 

Estudante (não trabalha) 5% 

Não sabe 0% 

Não respondeu 0% 

 

P30) Atualmente o(a) sr(a): (RU) 

Base: Amostra (2.002)  

Está casado(a) 38% 

Está solteiro(a) 32% 

Está morando junto com o(a) companheiro(a) 16% 

É viúvo(a) 7% 

Está separado(a) 4% 

É divorciado(a) 3% 

Não respondeu 0% 

 
P31) Agora, vou fazer uma pergunta exatamente como é feita pelo IBGE para 
classificação da população brasileira. A sua cor ou raça é: (RU) 

Base: Amostra (2.002)  

Parda 43% 

Branca 36% 

Preta 16% 

Amarela 3% 

Indígena 2% 
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Na pesquisa regular realizada em fevereiro predominam os entrevistados satisfeitos com 
a vida que vêm levando atualmente. Praticamente sete em cada dez respondentes dizem 
corretamente o nome do atual presidente do Brasil; enquanto os demais entrevistados 
não sabem responder ou citam outros nomes.  

Dois terços da amostra declaram que ainda não têm opinião formada sobre a atuação do 
Governo Federal, contra pouco menos de um terço que já formou opinião. 
Independentemente de terem ou não consolidado a própria opinião, cerca de dois em 
cada cinco entrevistados consideram o desempenho do Governo Federal ruim ou 
péssimo, pouco mais de um terço o consideram regular, enquanto a avaliação positiva 
(ótimo/bom) é minoritária. A desaprovação ao desempenho do Governo Federal é de 
cerca de seis em cada dez respostas, contra praticamente um terço de aprovação.  

Avaliando o desempenho do Governo Federal separadamente por áreas, em todas elas a 
desaprovação supera a aprovação. As áreas com maior aprovação são combate à 
corrupção, meio ambiente e relação com outros países (cerca de um terço cada); em 
seguida aparece educação pública com aprovação de aproximadamente três em cada dez 
respostas. As demais áreas são aprovadas por aproximadamente um quinto dos 
entrevistados cada (condução da economia, combate à pobreza, segurança pública, 
controle da inflação, gestão das contas públicas, saúde pública e combate ao 
desemprego). Os maiores percentuais de desaprovação se dão nas áreas de saúde pública 
e combate ao desemprego (80% cada).  

A maioria do público abordado na pesquisa acredita que o desempenho do Governo 
Federal não mudou ao longo do último mês. Já nos próximos seis meses as expectativas 
se dividem principalmente entre aqueles que acreditam que não haverá mudança de 
desempenho e aqueles que acham que haverá melhora no desempenho do Governo 
Federal neste período (cerca de duas em cada cinco respostas para cada opção).  

Praticamente metade da amostra menciona a área da Saúde como a que deve ser 
prioridade do Governo Federal nos próximos meses, sendo a área mais citada. Em outro 
patamar aparecem combate ao desemprego, educação e combate à corrupção (citadas 
entre uma e duas vezes a cada dez entrevistas).  

Tratando da situação econômica atual do Brasil, pouco menos da metade dos 
entrevistados considera que ela está pior do que há seis meses, enquanto pouco mais de 
um terço diz que ela está igual e uma minoria percebe melhora neste período. Os 
entrevistados demonstram-se divididos quanto ao momento pelo qual passa a economia 
brasileira: metade acha que a economia brasileira está em um momento difícil e deve 
piorar ainda mais, enquanto praticamente a outra metade pensa que o pior já passou.  

Passando ao assunto da Previdência Social, pouco mais da metade dos respondentes se 
diz muito interessada por este tema. Cerca de seis em cada dez entrevistados acreditam 
que o dinheiro de quem contribui hoje com a Previdência Social é usado para pagar quem 
já está aposentado, já um em cada cinco acredita que a contribuição fica guardada para 
quando a pessoa se aposentar no futuro.  

9 Conclusões / Considerações Finais 



 
 

30 

Obs.: as opiniões e julgamentos expressos neste documento são de exclusiva responsabilidade do Instituto de Pesquisa 

 

Pouco mais da metade dos entrevistados se lembra de ter visto ou ouvido algo a respeito 
de mudanças na Previdência Social nos últimos dois meses, destes, a grande maioria teve 
contato com o assunto por meio de notícias e a TV foi o principal meio de acesso (nove 
em cada dez entrevistados que viram notícias sobre assuntos nos últimos dois meses 
viram pela TV). Outros meios como internet, rádio, jornais impressos, páginas do Governo 
Federal na internet, etc são citados como fonte de acesso às notícias sobre mudanças na 
Previdência por até dois em cada dez respondentes (cada).  

Abordando novamente o total da amostra, praticamente quatro em cada dez 
entrevistados declaram ainda não ter opinião formada sobre a reforma da Previdência e 
quase a mesma proporção se posiciona contra a reforma, já os favoráveis representam 
dois décimos da amostra. Questionados sobre a suficiência de recursos para pagamento 
de benefícios, cerca de um terço acredita que atualmente faltam recursos e outro terço 
diz não ter ouvido falar sobre o assunto, já os que acreditam que os recursos são 
suficientes somam pouco mais de um quarto do público entrevistado. Em relação aos 
recursos disponíveis no futuro, quase a metade acredita que faltarão recursos, um terço 
não ouviu falar sobre o assunto e uma minoria acha que eles serão suficientes para o 
pagamento de benefícios previdenciários.  

Falando especificamente da reforma da Previdência em relação aos direitos de quem já 
está aposentado, as opiniões dos respondentes dividem-se praticamente em três partes 
iguais entre os que acreditam que a reforma preserva direitos dos aposentados, os que 
acreditam que ela altera seus direitos e aqueles que não ouviram falar nada a respeito. 
Em relação aos direitos de quem ainda não se aposentou, mas já pode pedir 
aposentadoria, pouco menos da metade acredita que a reforma altera direitos de pessoas 
nestas condições, dois em cada dez acham que ela preserva tais direitos e três em cada 
dez não ouviram falar sobre o assunto.  

Para pouco mais de um terço dos entrevistados a atual proposta de reforma da 
Previdência privilegia alguns grupos da sociedade, enquanto cerca de um em cada dez 
acha que a proposta trata todos igualmente e quase metade diz não ter ouvido falar 
sobre o assunto.  

Testando a favorabilidade dos entrevistados sobre medidas específicas da reforma da 
Previdência, observa-se que em cinco das nove medidas avaliadas, as opiniões favoráveis 
superam as contrárias: tempo mínimo de 25 anos de contribuição para se aposentar; 
mesmo tempo mínimo de contribuição para homens e mulheres; valor da pensão por 
morte devendo variar conforme o número de dependentes; mesmas regras de 
aposentadoria para os professores dos ensinos regular e médio e os demais 
trabalhadores; e mesma idade mínima para homens e mulheres se aposentarem. Para a 
medida que prevê que os trabalhadores do campo e da cidade devem se aposentar sob as 
mesmas regras as opiniões se dividem praticamente em metade à favor e metade contra. 
Quanto às pessoas receberem apenas um benefício do INSS (aposentadoria ou pensão), 
metade dos respondentes se coloca contrário à medida e cerca de quatro em cada dez se 
dizem favoráveis. Já para a idade mínima de aposentadoria ser de 65 anos, a maioria dos 
respondentes se diz contra (três em cada cinco respostas). Finalmente, a medida com 
maior percentual de respostas contrárias (quase nove em cada dez) trata da necessidade 
de 49 anos de contribuição para ter direito à aposentadoria integral.  
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Foram testadas também algumas afirmações sobre a reforma da Previdência, e em todas 
elas o percentual de concordância (total ou parcial) supera o de discordância (total ou 
parcial). As afirmações com maior proporção de assentimento entre a população 
pesquisada (pelo menos três quartos) são: a falta de dinheiro para a Previdência é devido 
à corrupção; o rombo da Previdência vem aumentando a cada ano; a proposta de 
reforma da Previdência deve ser igual para todo mundo; a proposta prejudicará os mais 
pobres; com a reforma da Previdência ficará mais difícil se aposentar; e é preciso 
reformar a Previdência hoje para garantir o pagamento dos benefícios amanhã. Para as 
demais frases, o grau de concordância fica entorno de seis em cada dez respostas: o 
dinheiro da Previdência está sendo aplicado em outras áreas; será impossível o 
trabalhador receber aposentadoria integral tendo que contribuir por 49 anos; a falta de 
dinheiro para Previdência é devida à crise econômica; e no futuro haverá mais gente 
aposentada do que pessoas contribuindo para a Previdência.  

Entre os brasileiros com 16 anos ou mais de idade a proporção dos que contribuem para a 
Previdência Social é de cerca de quatro em cada dez respondentes. Dentre estes que 
contribuem, a grande maioria continuaria contribuindo para a Previdência Social caso a 
reforma seja aprovada. Já entre aqueles que não contribuem atualmente as opiniões se 
dividem em partes semelhantes entre aqueles passariam a contribuir para Previdência - 
caso a reforma seja aprovada - e os que continuariam não contribuindo.  

Independentemente de contribuir ou não para a Previdência Social no momento, dois em 
cada cinco entrevistados dizem que não pretendem adotar alternativas de investimento 
caso a reforma da Previdência seja aprovada, um quinto diz que pretende contratar uma 
Previdência Privada e outro quinto pretende fazer outros tipos de investimentos.   

Cerca de quatro em cada dez entrevistados mencionam ter alguma preocupação com 
relação à proposta de reforma da Previdência; para estes as principais preocupações 
giram em torno do tempo de serviço e de contribuição que terão que cumprir; da 
preocupação pessoal em não conseguir se aposentar; e da idade muito avançada para se 
aposentar. Questionados também sobre dúvidas a respeito da reforma a grande maioria 
diz não ter dúvida alguma.  
 

 

10 Recomendações 

Os resultados do atual levantamento apontam que uma proporção importante da 
população não se lembra de ter visto ou ouvido nada a respeito de mudanças na 
Previdência nos últimos meses. A despeito do conhecimento sobre o assunto as opiniões 
favoráveis à reforma em geral são minoritárias ante as contrárias ou indecisas, e algumas 
medidas específicas encontram maior resistência, tais como a idade mínima de 65 anos 
para se aposentar e principalmente o tempo mínimo de 49 anos de contribuição. 
Impressões negativas sobre a reforma alcançam parte significativa da amostra, como a de 
que ela prejudicará os mais pobres e de que a falta de dinheiro para a Previdência se deve 
à corrupção.  

Sendo assim, recomendam-se ações de comunicação que transpareçam que a reforma da 
Previdência proposta pelo Governo Federal trata todos os grupos da sociedade 
igualmente e que não prejudica os mais pobres. Associado a isso, a comunicação deve 
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manifestar os esforços do Governo Federal em combater a corrupção dos recursos 
previdenciários, de modo a sustentar o reconhecimento já presente na população de que 
há necessidade de mudanças para garantir os pagamentos futuros. 
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Anexo I – Questionário 
 

Bloco I – Avaliação do Governo 

 
P01) Para começar, como o(a) sr(a) diria que se sente com relação à vida que vem 

levando hoje? O(A) sr(a) está:  (LEIA ALTERNATIVAS – NÃO LEIA ‘NÃO SABE’ E ‘NÃO 
RESPONDEU’ – RU) 

 
01(   ) Muito satisfeito 
02(   ) Satisfeito 
03(   ) Insatisfeito ou 98(   ) Não sabe 
04(   ) Muito insatisfeito 99(   ) Não respondeu 

 

P02) O(A) sr(a) saberia me dizer o nome de quem, no momento, está como Presidente 
do Brasil? (RU -ESPONTANEA) CASO A RESPOSTA NÃO ESTEJA PRÉ-CODIFICADA, 
ANOTAR DA FORMA MAIS COMPLETA POSSÍVEL 
 
001(    ) Michel Temer/ Temer 
003(    ) Citou Outro nome (ESPECIFICAR)________________________________ 
998(    ) Não sabe 
999(    ) Não respondeu 

 

Agora, vou fazer algumas perguntas sobre o desempenho do Governo Federal... 

P03) O(A) sr(a) já tem ou não tem opinião formada sobre o desempenho do atual 
Presidente? (RU) 

 
01(   ) Tem opinião formada 
02(   ) Não tem opinião formada 
98(   ) Não sabe  
99(   ) Não respondeu 

 

P04) Como o(a) sr(a) avalia o desempenho atual do Governo Federal? O(A) sr(a) diria 
que ele está sendo: (LEIA ITENS – NÃO LEIA ‘NÃO SABE’ E ‘NÃO RESPONDEU – RU)  

 
01(   ) Ótimo 
02(   ) Bom 
03(   ) Regula 
04(   ) Ruim 
05(   ) Péssimo 
98(   ) Não sabe 
99(   ) Não respondeu 
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P05) E o(a) sr(a) aprova ou desaprova o desempenho atual do Governo Federal? (RU) 

 
01(   ) Aprova ou  
02(   ) Desaprova 
98(   ) Não sabe 
99(   ) Não respondeu 

 
P06) Agora eu vou ler uma série de áreas de atuação do Governo Federal e gostaria que 

o(a) sr(a) me dissesse  se aprova ou desaprova o desempenho do governo em cada 
uma dessas áreas. (LEIA ITENS DE A ATÉ K – RU POR LINHA) (FAZER RODÍZIO ENTRE 
OS ITENS)  

 

  Aprova Desaprova NS NR 

A) Condução da economia 01 02 98 99 

B) Relação com outros países 01 02 98 99 

C) Saúde Pública 01 02 98 99 

D) Meio ambiente 01 02 98 99 

E) Educação Pública 01 02 98 99 

F) Combate à corrupção 01 02 98 99 

G) Gestão das contas públicas 01 02 98 99 

H) Combate ao desemprego 01 02 98 99 

I) Segurança Pública 01 02 98 99 

J) Combate à pobreza 01 02 98 99 

K) Controle da inflação 01 02 98 99 

 
P07) Pelo que o(a) sr(a) sabe ou ouviu falar, no último mês, o desempenho do Governo 

Federal melhorou, piorou ou não mudou? (RU) 
 

01(   ) Melhorou    98(   ) Não sabe  
02(   ) Piorou                                             99(   ) Não respondeu 
03(   ) Não mudou    

 

P08) Pensando nos próximos seis meses, o(a) sr(a) acha que o desempenho do 

Governo Federal vai melhorar, piorar ou não vai mudar? (RU) 

 
01(    ) Melhorar    98(   ) Não sabe  
02(    ) Piorar      99(   ) Não respondeu 
03(    ) Não vai mudar  
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P09) [CARTELA 01] E nos próximos meses, qual área deve ser a prioridade do Governo 
Federal? (RU) CASO A RESPOSTA NÃO ESTEJA PRÉ-CODIFICADA, ANOTAR DA 
FORMA MAIS COMPLETA POSSÍVEL 
 
001(   ) Saúde 
002(   ) Educação 
003(   ) Economia 
004(   ) Combate a corrupção 
005(   ) Segurança Pública 
006(   ) Combate ao desemprego 
007(   ) Meio ambiente 
996(   ) Outra (ANOTAR) _______________________________ 
998(   ) Não sabe 
999(   ) Não respondeu 

 
P10) Pensando na situação econômica atual DO BRASIL, o(a) sr(a) diria que ela está 

melhor, igual ou pior do que há SEIS meses ATRÁS? (RU) 
 
 01(   ) Melhor 
 02(   ) Igual     98(   ) Não sabe 
 03(   ) Pior     99(   ) Não respondeu 
 
P11) Pensando na atual situação econômica do Brasil? O(A) sr(a) diria que: (LEIA ITENS - 

NÃO LEIA ‘NÃO SABE’ E ‘NÃO RESPONDEU’ - RU) 
 

01(   ) A economia brasileira está em um momento difícil, mas o pior já passou 
02(   ) A economia brasileira está em um momento difícil e deve piorar ainda mais  
98(   ) Não sabe 
99(   ) Não respondeu 
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Bloco II – Previdência 

 
Vamos falar agora sobre Previdência Social e Aposentadoria.... 

P12) Gostaria de saber o quanto o(a) sr(a) se interessa pelo tema Previdência Social e 
Aposentadoria. O(A) sr(a) diria que atualmente tem: 

 
01(   ) Muito interesse 
02(   ) Pouco interesse ou 
03(   ) Nenhum interesse por este tema 
98(   ) Não sabe 
99(   ) Não respondeu 
 

P13) Pelo que o(a) sr(a) sabe ou ouviu falar, o dinheiro de quem contribui hoje com a 
Previdência Social: (LEIA ITENS, NÃO LEIA NÃO SABE, NÃO RESPONDEU - RU)  

 
01(   ) Fica guardado para quando a pessoa se aposentar no futuro ou 
02(   ) É usado para pagar quem já está aposentado 
98(   ) Não sabe 
99(   ) Não respondeu 
 

P14) Nos últimos dois meses o(a) sr(a) se lembra de ter visto ou ouvido algo a respeito 
de mudanças na Previdência Social? (RU) 

 
01(   ) Sim 
02(   ) Não 
98(   ) Não sabe 
99(   ) Não respondeu 
 
 

### PARA OS QUE RESPONDERAM SIM (CÓD. 01) NA P14 ### 
P15) [CARTELA 02] De que forma o(a) sr(a) se lembra de ter visto ou ouvido algo sobre 

mudanças na Previdência Social?  (RM) 
 

001(   ) Em notícias 
002(   ) Em propagandas 
003(   ) Em conversas com conhecidos, amigos ou familiares 
996(   ) Outro (ANOTAR)________________________________ 
998(   ) Não sabe 
999(   ) Não respondeu 
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### PARA OS QUE RESPONDERAM NOTÍCIAS (CÓD. 01) EM P15 ### 
P15A) E em que meio de comunicação o(a) sr(a) se lembra de ter visto ou ouvido notícias 

sobre mudanças na Previdência Social?  (RM - ESPONTÂNEA)  
 
001(   ) TV 
002(   ) Rádio 
003(   ) Páginas de notícias na internet 
004(   ) Páginas do Governo Federal na internet 
005(   ) Jornal impresso 
006(   ) Revista impressa 
996(   ) Outro (ANOTAR)________________________________ 
998(   ) Não sabe 
999(   ) Não respondeu 
 

### PARA OS QUE RESPONDERAM PROPAGANDAS (CÓD. 02) EM P15 ### 
P15B) E em que meio de comunicação o(a) sr(a) se lembra de ter visto ou ouvido 

propagandas sobre mudanças na Previdência Social?  (RM - ESPONTÂNEA)  
 
001(   ) TV 
002(   ) Rádio 
003(   ) Páginas de notícias na internet 
004(   ) Páginas do Governo Federal na internet 
005(   ) Jornal impresso 
006(   ) Revista impressa 
996(   ) Outro (ANOTAR)________________________________ 
998(   ) Não sabe 
999(   ) Não respondeu 
 

### PARA TODOS ### 
P16) Considerando o que o(a) sr(a) viu ou ouviu até o momento,  o(a) sr(a) diria que 

é: (LEIA ITENS, NÃO LEIA NÃO SABE, NÃO RESPONDEU - RU) 
 

01(   ) A favor da Reforma da Previdência 
02(   ) Contra a Reforma da Previdência ou 
03(   ) Ainda não tem opinião formada 
98(   ) Não sabe 
99(   ) Não responde 
 

P17) Pensando no pagamento de aposentadorias e outros benefícios da Previdência, 
pelo que o(a) sr(a) sabe ou ouviu falar: (LEIA ITENS, NÃO LEIA NÃO SABE E NÃO 
RESPONDEU - RU)  

 
01(   ) Estão faltando recursos para a previdência 
02(   ) A previdência tem recursos suficientes ou  
03(   ) Não ouviu falar sobre o assunto 
98(   ) Não sabe 
99(   ) Não respondeu 
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P18)  Ainda pensando no pagamento de aposentadorias e outros benefícios da 
Previdência, o(a) sr(a) diria que: (LEIA ITENS, NÃO LEIA NÃO SABE E NÃO 
RESPONDEU - RU)  
 
01(   ) No futuro faltarão recursos 
02(   ) Os recursos serão suficientes ou  
03(   ) Não ouviu falar sobre o assunto 
98(   ) Não sabe 
99(   ) Não respondeu 
 

P19)  Pelo que o(a) sr(a) sabe ou ouviu falar, a atual proposta de Reforma da 
Previdência: (LEIA ITENS, NÃO LEIA NÃO SABE E NÃO RESPONDEU - RU)  
 
01(   ) Preserva os direitos de quem já está aposentado 
02(   ) Altera os direitos de quem já está aposentado ou  
03(   ) Não ouviu falar sobre o assunto 
98(   ) Não sabe 
99(   ) Não respondeu 
 

P20)  E para as pessoas que já podem pedir aposentadoria, na sua opinião a atual 
proposta de Reforma da Previdência: (LEIA ITENS, NÃO LEIA NÃO SABE E NÃO 
RESPONDEU - RU)  
 
01(   ) Preserva o direito de quem já pode pedir aposentadoria 
02(   ) Altera o direito de quem já pode pedir aposentadoria ou  
03(   ) Não ouviu falar sobre o assunto 
98(   ) Não sabe 
99(   ) Não respondeu 
 

P21)  Ainda pensando no que o(a) sr(a) sabe sobre a proposta de Reforma da 
Previdência: (LEIA ITENS, NÃO LEIA NÃO SABE E NÃO RESPONDEU - RU)  

 
01(   ) Há grupos da sociedade sendo privilegiados pela Reforma da Previdência 
02(   ) A proposta está tratando todos os grupos de forma igual ou  
03(   ) Não ouviu falar sobre o assunto 
98(   ) Não sabe 
99(   ) Não respondeu 
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P22) Gostaria que o(a) sr(a) dissesse se é a favor ou contra cada uma das seguintes 
medidas de Reforma da Previdência que vou dizer: (LEIA CADA FRASE E MARQUE 
O CÓDIGO CORRESPONDENTE – FAÇA RODÍZIO ENTRE AS FRASES – RU POR 
LINHA)  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 A favor Contra NS NR 

A. A idade mínima para se aposentar deve ser 
a mesma para homens e para mulheres. 

01 02 98 99 

B. A idade mínima para se aposentar deve ser 
de 65 anos. 

01 02 98 99 

C. O tempo mínimo de contribuição para se 
aposentar deve ser o mesmo para homens e 
para mulheres. 

01 02 98 99 

D. O tempo mínimo de contribuição para se 
aposentar deve ser de 25 anos. 

01 02 98 99 

E. Os trabalhadores do campo devem se 
aposentar com as mesmas regras dos 
trabalhadores da cidade. 

01 02 98 99 

F. Os professores dos ensinos fundamental e 
médio devem se aposentar com as mesmas 
regras dos demais trabalhadores. 

01 02 98 99 

G. Para ter direito à aposentadoria integral 
será preciso contribuir por 49 anos. 

01 02 98 99 

H.  O valor da pensão por morte deve variar 
conforme o número de dependentes. 

01 02 98 99 

I. As pessoas devem receber somente um 
benefício do INSS: ou a aposentadoria ou a 
pensão. 

01 02 98 99 



 
 

40 

Obs.: as opiniões e julgamentos expressos neste documento são de exclusiva responsabilidade do Instituto de Pesquisa 

 

P23) [CARTELA 03] Gostaria que o(a) sr(a) dissesse se concorda ou discorda com cada 
uma das afirmações sobre a Reforma da Previdência que vou dizer: (LEIA CADA 
FRASE E MARQUE O CÓDIGO CORRESPONDENTE – FAÇA RODÍZIO ENTRE AS 
FRASES – RU POR LINHA)  
CASO CONCORDE OU DISCORDE, totalmente ou em parte? 
 

 

 
 

 
Concorda 

total-
mente 

Concor-
da em 
parte 

Nem concorda 
nem discorda 
(espontânea) 

Discor
da em 
parte 

Discorda 
total-
mente 

NS NR 

A. É preciso reformar a 
previdência hoje para 
garantir o pagamento dos 
benefícios amanhã. 

01 02 03 04 05 98 99 

B. No futuro, haverá mais 
gente aposentada do que 
pessoas contribuindo com a 
Previdência. 

01 02 03 04 05 98 99 

C. O rombo da previdência 
vem aumentando a cada 
ano. 

01 02 03 04 05 98 99 

D. A proposta de reforma da 
previdência deve ser igual 
para todo mundo. 

01 02 03 04 05 98 99 

E. Com a reforma da 
previdência ficará mais 
difícil se aposentar. 

01 02 03 04 05 98 99 

F. O dinheiro da previdência 
está sendo aplicado em 
outras áreas. 

01 02 03 04 05 98 99 

G. Será impossível o 
trabalhador receber 
aposentadoria integral 
tendo que contribuir por 49 
anos. 

01 02 03 04 05 98 99 

H. A proposta de reforma da 
previdência prejudicará os 
mais pobres. 

01 02 03 04 05 98 99 

I. A falta de dinheiro para a 
Previdência é devido à 
corrupção. 

01 02 03 04 05 98 99 

J. A falta de dinheiro para a 
Previdência é devido à crise 
econômica. 

01 02 03 04 05 98 99 
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P24)  O(A) sr(a) contribui atualmente para a Previdência Social (INSS)? (RU) 
 
01(   ) Sim 
02(   ) Não 
98(   ) Não sabe 
99(   ) Não respondeu 

### SOMENTE PARA QUEM CONTRIBUI PARA A PREVIDENCIA SOCIAL (COD. 1 EM P24) 
## 

P25A) Caso a reforma da previdência seja aprovada o(a) sr(a) pretende: (LEIA ITENS, NÃO 
LEIA NÃO SABE E NÃO RESPONDEU - RU)  
 
01(   ) Deixar de contribuir para a previdência social ou 
02(   ) Continuar contribuindo para a previdência social 
98(   ) Não sabe 
99(   ) Não respondeu 
 

### SOMENTE PARA QUEM NÃO CONTRIBUI PARA A PREVIDENCIA SOCIAL (COD. 2 EM 
P24) ### 

P25B) Caso a reforma da previdência seja aprovada o(a) sr(a) pretende: : (LEIA ITENS, 
NÃO LEIA NÃO SABE E NÃO RESPONDEU - RU) 

 
01(   ) Continuar não contribuindo para a previdência ou 
02(   ) Passar a contribuir para a previdência social 
98(   ) Não sabe 
99(   ) Não respondeu 
 

### PARA TODOS ### 
P26) E caso a reforma da previdência seja aprovada o(a) sr(a) pretende adotar alguma 

alternativa para garantir ou complementar a aposentadoria, independente da 
previdência social? SE SIM, PERGUNTE: O(A) sr(a) pretende fazer um plano de 
previdência privada ou outros tipos de investimentos? (RU) 
 
01(   ) Sim, pretende fazer Previdência Privada 
02(   ) Sim, pretende fazer Outros tipos de investimentos 
03(   ) Sim, pretende fazer mas ainda não sabe qual (ESPONTÂNEA) 
04(   ) Não pretende adotar alternativas  
98(   ) Não sabe 
99(   ) Não respondeu 
 

P27) O(A) sr(a) tem alguma preocupação com relação à proposta de reforma da 
previdência? (CASO SIM) Qual(is) preocupação(ões)? Mais alguma? (RM) 
 
001(   ) Sim. Qual(is): ___________________________________ 
002(   ) Não 
998(   ) Não sabe 
999(   ) Não respondeu 
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P28) O(A) sr(a) tem alguma dúvida ou pergunta a respeito da proposta de Reforma da 

Previdência? (CASO SIM) Qual(is) seria(m) sua(s) dúvida(s) ou pergunta(s)? Mais alguma? 

(RM) 

001(   ) Sim. Qual(is): ___________________________________ 
002(   ) Não 
998(   ) Não sabe 
999(   ) Não respondeu 
 

Bloco III – Perfil 

 
Para terminar...  
P29) [CARTELA 04] Gostaria de saber qual é a sua ocupação principal? (RU) 

 
01(   ) Empregado assalariado com registro em carteira   
02(   ) Empregado assalariado sem registro em carteira   
03(   ) Funcionário público (inclusive Militar) 
04(   ) Autônomo ou conta própria  
05(   ) Empregador, empresário ou profissional liberal  
06(   ) Desempregado (procurando emprego) 
07(   ) Desempregado (não está procurando emprego) 
08(   ) Dona de casa  
09(   ) Aposentado ou pensionista  
10(   ) Estudante (não trabalha) 
98(   ) Não sabe 
99(   ) Não respondeu 
 

P30) Atualmente o(a) sr(a): (LEIA ITENS – NÃO LEIA ‘NÃO SABE’ E ‘NÃO RESPONDEU – 
RU)  

 

01(   ) Está solteiro(a) 
02(   ) Está casado(a) 
03(   ) Está morando junto com o(a) companheiro(a) 
04(   ) Está separado(a) 
05(   ) É divorciado(a)  
06(   ) É viúvo(a)? 
09(   ) Não respondeu 
 

P31) Agora, vou fazer uma pergunta exatamente como é feita pelo IBGE para 
classificação da população brasileira. A sua cor ou raça é: (LEIA TODAS AS OPÇÕES 
– RU) 

 

01(   ) Branca 
02(   ) Preta 
03(   ) Parda 
04(   ) Amarela 
05(   ) Indígena 
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*** CARTELA DE RENDA *** 
REND1) Em qual destas faixas está a sua renda individual do mês passado?  (RU – ANOTE 

NA PRIMEIRA COLUNA ABAIXO) 
REND2) E em qual destas faixas está a renda total da sua família no mês passado, 

somando as rendas de todas as pessoas que moram com você, inclusive a sua?  
(RU – ANOTE NA SEGUNDA COLUNA ABAIXO) 

 
 

 
P.AUTORIZA) O(A) sr(a) autoriza o IBOPE Inteligência a repassar alguns dos seus dados 
para o contratante da pesquisa, como nome e telefone, caso ele ache necessário entrar 
em contato com o(a) sr(a) para confirmar algumas informações?  

 

01(    ) Sim 
02(    ) Não 

  

 REND 1) 
RENDA 

PESSOAL 

REND 2) 
RENDA 

FAMILIAR 

Até R$ 937,00 / Até 1 salário mínimo 01 01 

Mais de R$ 937,00 até R$ 1.874,00 / Mais de 1 a 2 SM 02 02 

Mais de R$ 1.874,00 até R$ 2.811,00 / Mais de 2 a 3 SM 03 03 

Mais de R$ 2.811,00 até R$ 4.685,00 / Mais de 3 a 5 SM 04 04 

Mais de R$ 4.685,00 / Mais de 5 SM 05 05 

Não tem rendimento pessoal 98 ///// 

Não respondeu 99 99 
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Anexo II – Plano Amostral 
 

Relação dos Municípios Pesquisados 

 

Município Amostra 

1. PORTO VELHO 14 
2. PRESIDENTE MEDICI 14 
3. RIO BRANCO 14 
4. CAREIRO 14 
5. ITACOATIARA 14 
6. MANAUS 42 
7. BOA VISTA 14 
8. ACARA 14 
9. ALMEIRIM 14 
10. ALTAMIRA 14 
11. ANANINDEUA 7 
12. BARCARENA 14 
13. BELEM 28 
14. IGARAPE-AÇU 14 
15. MARITUBA 7 
16. SANTA MARIA DAS BARREIRAS 14 
17. SÃO MIGUEL DO GUAMA 14 
18. TUCUMA 14 
19. MACAPA 14 
20. MURICILANDIA 14 
21. PALMAS 14 
22. SÃO LUIS 14 
23. TIMON 14 
24. TURIAÇU 14 
25. TERESINA 14 
26. BREJO SANTO 14 
27. CAUCAIA 7 
28. FORTALEZA 21 
29. SOBRAL 14 
30. NATAL 14 
31. SÃO RAFAEL 14 
32. BARRA DE SANTANA 14 
33. JOÃO PESSOA 14 
34. CABROBO 14 
35. CUPIRA 14 
36. JABOATAO DOS GUARARAPES 7 
37. PAULISTA 7 
38. RECIFE 14 
39. SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE 14 
40. ARAPIRACA 14 
41. MACEIÓ 14 
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42. ARACAJU 14 
43. CACULÉ 14 
44. ENCRUZILHADA 14 
45. ILHEUS 14 
46. IRARA 14 
47. JACOBINA 14 
48. RIBEIRA DO POMBAL 14 
49. SALVADOR 21 
50. VERA CRUZ 7 
51. BELO HORIZONTE 21 
52. BOA ESPERANCA 14 
53. CONTAGEM 7 
54. DIVINO DAS LARANJEIRAS 14 
55. ITABIRA 14 
56. ITUMIRIM 14 
57. MINAS NOVAS 14 
58. MONTALVANIA 14 
59. PARA DE MINAS 7 
60. SABARA 7 
61. UBERLANDIA 14 
62. VIÇOSA 14 
63. SERRA 14 
64. VITÓRIA 14 
65. BELFORD ROXO 7 
66. CONCEIÇÃO DE MACABU 14 
67. DUQUE DE CAXIAS 7 
68. MESQUITA 7 
69. NOVA IGUAÇU 7 
70. RIO DE JANEIRO 56 
71. SÃO GONCALO 7 
72. SÃO JOÃO DE MERITI 7 
73. SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO 14 
74. AGUDOS 14 
75. AMERICANA 14 
76. ANDRADINA 14 
77. CASA BRANCA 14 
78. COTIA 7 
79. DIADEMA 7 
80. GUARULHOS 7 
81. HORTOLÂNDIA 14 
82. ITAPEVI 7 
83. ITAPOLIS 14 
84. ITAQUAQUECETUBA 7 
85. JABOTICABAL 14 
86. JACAREÍ 14 
87. MIRASSOL 14 
88. QUELUZ 14 
89. RIO CLARO 14 
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90. SANTANA DE PARNAÍBA 7 
91. SANTO ANDRÉ 7 
92. SÃO BERNARDO DO CAMPO 7 
93. SÃO PAULO 91 
94. SÃO VICENTE 14 
95. SOROCABA 14 
96. SUZANO 7 
97. ARAUCARIA 7 
98. CASCAVEL 14 
99. CURITIBA 21 
100. FAZENDA RIO GRANDE 7 
101. LONDRINA 14 
102. MANGUEIRINHA 14 
103. MARINGÁ 14 
104. RESERVA 14 
105. SÃO JOSÉ DOS PINHAIS 7 
106. UMUARAMA 14 
107. FLORIANÓPOLIS 14 
108. JARAGUA DO SUL 14 
109. TAIO 14 
110. TIJUCAS 14 
111. XANXERE 14 
112. ALEGRETE 14 
113. BENTO GONCALVES 14 
114. CAMAQUA 14 
115. CANOAS 7 
116. ESPUMOSO 14 
117. GUAIBA 7 
118. IVOTI 7 
119. PORTO ALEGRE 14 
120. PORTO MAUÁ 14 
121. SÃO LEOPOLDO 7 
122. VENANCIO AIRES 14 
123. ANAURILANDIA 14 
124. CAMPO GRANDE 14 
125. LADARIO 14 
126. NOVA ALVORADA DO SUL 14 
127. CUIABÁ 14 
128. LUCAS DO RIO VERDE 14 
129. NOBRES 14 
130. PEIXOTO DE AZEVEDO 14 
131. PONTES E LACERDA 14 
132. ANÁPOLIS 14 
133. APARECIDA DE GOIANIA 14 
134. CIDADE OCIDENTAL 14 
135. GOIÂNIA 28 
136. GOIÁS 14 
137. ITAPACI 14 
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138. ITUMBIARA 14 
139. JATAI 14 
140. PLANALTINA 14 
141. BRASILIA 56 

TOTAL 2.002 
 


