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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%. 



"Qual é o melhor presidente que o Brasil já teve?"

(espontânea) 
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"Pensando nos últimos governos … Em qual deles você e sua família tiveram melhores condições de vida: emprego, maior renda, 
menor inflação, etc.?  No governo de FHC, Lula, Dilma, Temer ou Bolsonaro?" 
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"Pensando nos últimos governos … Em qual deles você e sua família tiveram melhores condições de vida: emprego, maior renda, 
menor inflação, etc.?  No governo de FHC, Lula, Dilma, Temer ou Bolsonaro?" 

(por sentimento pelo bolsonarismo) 
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"Como pessoa, você gosta ou não gosta de FHC? De Lula? De Bolsonaro?" 
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 "Gosto vs. não gosto" de Bolsonaro 
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"Gosto vs. não gosto" de Lula
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"Gosto vs. não gosto" de Lula
(por sentimento pelo bolsonarismo) 



Desempenho de Lula em seus dois mandatos como presidente 
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"Algumas pessoas dizem que Lula cometeu erros, mas fez muito mais coisas certas pelo povo brasileiro e pelo Brasil. Outras acham 
que ele errou muito mais que acertou. Com qual opinião você concorda mais?"
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Operação Lava Jato 
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"Algumas pessoas acham que o processo, a condenação e a prisão de Lula 
ocorreram por motivos políticos. Outras pessoas acham que foi um processo normal, 

sem se misturar com política. Com qual concorda mais?"



"Nos últimos meses foram reveladas pela imprensa conversas entre Moro, o 
procurador Deltan Dallagnol e outros membros da operação Lava Jato. Você ficou 

sabendo desse assunto, notícia?"
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"Pelas conversas reveladas, Moro deu conselhos e manteve conversas privadas 
com procuradores da Lava Jato sobre o processo de Lula, sem o conhecimento da 

defesa do ex-presidente, entre outras irregularidades que são proibidas por Lei. 
Na sua opinião, essas atitudes de Sérgio Moro foram corretas ou incorretas?"
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"Para você, pelo que a imprensa divulgou, Lula deveria ter direito a um novo processo sem irregularidades, para que seja 
averiguado se ele cometeu ou não algum crime; ou a sentença atual deve ser mantida e ele continuar preso?"
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"E, na sua opinião, o que o Supremo Tribunal Federal deveria fazer: anular a condenação e mandar soltar o Lula, abrindo um novo 
processo; ou manter a condenação e a prisão dele?"
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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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