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Brasil
Pesquisa de opinião pública   
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Agosto de 2019
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Data de campo
23 a 26 

de agosto 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 1.987 
entrevistas, aplicadas em 119 
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%. 



Sentimentos em relação ao Brasil 
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"Como você se sente hoje em relação ao Brasil?" 

5



"Como você se sente hoje em relação ao Brasil?" 
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"O Brasil está no caminho certo ou está no caminho errado?"
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"O Brasil está no caminho certo ou está no caminho errado?"

8



Avaliação do desempenho de Bolsonaro
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 Avaliação do desempenho de Bolsonaro   
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 Avaliação do desempenho de Bolsonaro  
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Desempenho de Bolsonaro, por região
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Desempenho de Bolsonaro, por sexo
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Desempenho de Bolsonaro, por idade
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Desempenho de Bolsonaro, por escolaridade
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Desempenho de Bolsonaro, por renda familiar
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Desempenho de Bolsonaro, por religião
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Sentimento em relação ao bolsonarismo 

18

Pergunta estimulada, com opções apresentadas:
"Bolsonarismo" = "a forma como Bolsonaro faz política, as ideias defendidas por ele e sua equipe, o modo como 
fala e se relaciona com os seus opositores e com as pessoas de uma maneira geral"
Pró = " Gosta muito, se sente um(a) bolsonarista" + "Gosta, mas não se sente um(a) bolsonarista"                        
Neutro = " Não gosta, nem desgosta do bolsonarismo"  
Anti = "Não gosta, mas não chega a detestar" + "Detesta o bolsonarismo"



Sentimento em relação ao bolsonarismo 
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Sentimento em relação ao bolsonarismo 
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Sentimento em relação ao PT 
(por sentimento pelo bolsonarismo) 



 "Gosto vs. não gosto" de Bolsonaro 
 

22



Perfil dos entrevistados
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Perfil socioeconômico 
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Raça e religião 
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PEA:  
 51%

Não 
PEA:
49%  

Perfil socioeconômico 
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