
PROJETO
Manifestações de Março/2015



NOTA METODOLÓGICA

Tipo de pesquisa:  Quantitativa, realizada face a face, com aplicação de questionário estruturado, de cerca 
de 10 minutos de duração, composto por questões fechadas. 

Universo: Público presente nas manifestações dos dias 13 e 15 de março na Av. Paulista, em São Paulo.

Amostra: 305  entrevistas no dia 13 e 534 entrevistas no dia 15

Margem de erro: A margem de erro para a amostra do dia 13 é de 5.4 pontos percentuais e para a do dia 15 
é de 4.13 pontos percentuais para mais ou para menos, com intervalo de confiança de 95%.

Data de campo: 13 e 15 de março de 2015.

Realização: Núcleo de Estudos de Opinião Pública da Fundação Perseu Abramo 

Objetivos: Conhecer o perfil dos manifestantes e seu posicionamento político, bem como suas percep-
ções e expectativas frente ao momento atual do governo



MOTIVAÇÕES QUE LEVARAM A COMPARECER À MANIFESTAÇÃO
[Espontânea e múltipla, em %]

P3. Porque você veio a esse ato? O que você busca atingir com esse ato? Qual o objetivo pra você?

DIA 13 DIA 15



COMO FOI CONVOCADO PARA A MANIFESTAÇÃO
[Espontânea e múltipla, em %]

P4. Como você ficou sabendo desse ato? Quem te convidou para vir?



PERCEPÇÃO DE MUDANÇA NO PAÍS – ÚLTIMOS 10 ANOS
[Estimulada e única, em %]

P5. Comparando com cerca de 10 anos atrás, você diria que, de modo geral, hoje o país está melhor, está pior ou não teve mudanças? 



PERCEPÇÃO DE MUDANÇA NA VIDA PESSOAL – ÚLTIMOS 10 ANOS
[Estimulada e única, em %]

P6. E a sua vida pessoal, comparando com cerca de 10 anos atrás, você diria que hoje está melhor, está pior ou não teve mudanças? 



AUTO-POSICIONAMENTO NO ESPECTRO ESQUERDA/DIREITA
[Estimulada e única, em %]

P7. Quando o assunto é política, muita gente fala em atitudes ou idéias de esquerda e de direita. Neste desenho tem várias posições (Mostre 
CARTÃO P7): do 1, que representa a extrema-esquerda, ao 7, que é a extrema-direita. Onde você se colocaria, considerando as suas próprias idéias?



DEMOCRACIA X DITADURA
[Estimulada e única, em %]

P8. Falando agora de tipos de governo, gostaria que você dissesse qual destas três frases se aproxima mais do que você pensa:
1. Um, a democracia é sempre melhor do que qualquer outra forma de governo;

2. Dois, em certas situações, é melhor uma ditadura do que um regime democrático;
3. Três, tanto faz se o governo é uma democracia ou uma ditadura.



TOLERÂNCIA À PLURALIDADE DE OPINIÕES
[Estimulada e única, em %]

P9. Em muitos lugares existem grupos de pessoas com idéias diferentes da maioria da população. Na sua opinião, essas pessoas:
1. Um, devem obedecer a vontade da maioria da população, deixando de lado as suas ideias;

2. Dois, podem ter suas ideias, desde que não tentem convencer os demais ou
3. Três, podem ter suas ideias e tentar convencer os outros?



TOLERÂNCIA À PLURALIDADE DE POSICIONAMENTOS
[Estimulada e única, em %]

P10. Na sua opinião, os grupos e pessoas que defendem...:
1. devem obedecer a vontade da maioria

2. podem ter suas idéias mas não deveriam tentar convencer os outros, ou
3.  podem ter suas idéias e tentar convencer a outros?



POSICIONAMENTO EM RELAÇÃO ÀS PAUTAS ANTERIORES
[Estimulada e única, em %]

P11. E você é a favor ou contra?



CUMPRIMENTO DE PROMESSAS DA PRESIDENTE
[Estimulada e única, em %]

P12. Na sua opinião, durante esses dois meses do novo mandato da presidente Dilma, ela tem ou não cumprido o que prometeu? (SE SIM) Total-
mente ou em parte?



EXPECTATIVA DE AUMENTO INFLACIONÁRIO
[Estimulada e única, em %]

P13. Na sua opinião, daqui pra frente, a inflação vai:



EXPECTATIVA DE AUMENTO DO DESEMPREGO
[Estimulada e única, em %]

P14. E o desemprego, você acha que daqui pra frente vai:



AVALIAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO GOVERNO FEDERAL
[Estimulada e única, em %]

P15. Com qual frase você concorda mais em relação ao Governo Federal:



GOVERNO EM QUE HOUVE MAIS CORRUPÇÃO
[Estimulada e única, em %]

P16. Agora vamos falar um pouco de corrupção. Pelo que você sabe ou ouviu falar, em qual destes governos teve mais casos de corrupção? E em 2º lugar?



COMBATE À CORRUPÇÃO
[Estimulada e única, em %]

P17. Com qual das seguintes frases sobre a corrupção no Brasil você concorda mais:



VOTO NAS ELEIÇÕES DE 2014
[Espontânea e única, em %]

P18. Em quem você votou no 1º turno na eleição da última eleição, em outubro de 2014 ? E no 2º turno?



EM QUEM VOTARIA HOJE
[Espontânea e única, em %]

P19. E se a eleição para presidente da República fosse hoje, em quem você votaria?



RELAÇÃO COM O GOVERNO DILMA
[Estimulada e única, em %]

P20. Qual destas frases representa melhor o seu caso em relação ao governo Dilma:



ENVOLVIMENTO DE DILMA NA LAVA-JATO
[Estimulada e única, em %]

P21. Diante dos depoimentos dados até agora à CPI que investiga a Petrobrás, na sua opinião, a presidente Dilma está ou não envolvida em casos de cor-
rupção e tráfico de influência?



POSICIONAMENTO SOBRE O IMPEACHMENT
[Estimulada e única, em %]

P22. Nesse momento, o que você acha que seria o melhor para o país?



EXPECTATIVA EM RELAÇÃO AO IMPEACHMENT
[Estimulada e única, em %]

P23.E independentemente do que você quer, você acha que vai ou não haver impeachment da presidente Dilma?



CONHECIMENTO SOBRE A VICE-PRESIDÊNCIA
[Estimulada e única, em %]

P24. Você sabe me dizer quem é o vice-presidente da República?



PREFERÊNCIA PARTIDÁRIA
[Espontânea e única, em %]

P25. Qual é o partido político que você prefere? Por qual você tem mais simpatia?



INTERESSE NA POLÍTICA
[Estimulada e única, em %]

P26. Quanto ao seu interesse por política, você diria que é



OPINIÃO SOBRE MANIFESTAÇÕES POPULARES
[Estimulada e única, em %]

P27. E você aprova ou desaprova: (LEIA CADA FRASE) Totalmente ou em parte?



OPINIÃO SOBRE MANIFESTAÇÕES POPULARES
[Estimulada e única, em %]

P27. E você aprova ou desaprova: (LEIA CADA FRASE) Totalmente ou em parte?



CULTURA POLÍTICA
[Estimulada e única, em %]

P28. Você é membro de algum (leia cada ítem) Qual?



CULTURA POLÍTICA
[Estimulada e única, em %]

P29. De um modo geral, como você costuma se informar sobre política? Por onde mais ou de que jeito você se informa, por exemplo, quando tem eleições?
P29b. E desses meios que você costuma usar para se informar sobre a política, qual é o principal?



PERFIL
[Estimulada e única, em %]

V1. SEXO                                                                                                                   V2. Qual é a sua Idade? 
 



PERFIL
[Espontânea e única, em %]

P35. Para terminar e apenas para efeito de classificação você poderia me dizer 
qual é aproximadamente a renda mensal da sua família, isto é, a soma da ren-

da mensal de todos os membros que trabalham e moram em sua casa?

P1. Qual seu nível de escolaridade? Até que ano da escola você estudou?



PERFIL
[Estimulada e única, em %]

P2. Atualmente você faz algum trabalho remunerado? (se não trabalha) Qual é 
a sua ocupação principal: você é estudante, é aposentado(a), é dona(o)-de-casa 

ou está desempregado(a)?

P34. Na casa em que você mora, contando com o/a sr/a. e sem contar 
empregados domésticos, quanta pessoas vivem atualmente, de forma 
permanente



PERFIL
[Estimulada e única, em %]

P2b. No seu trabalho (principal)/ nessa atividade você é



PERFIL
[Estimulada e única, em %]

P31. Para terminar, vou ler uma lista de religiões para que o/a sr/a. me indique qual é a sua:



PERFIL
[Estimulada e única, em %]

P32.Qual é o seu estado conjugal atual? Você é...P33.Independentemente do que você já fez ou do que gostaria de fazer, 
você diria que sente atração:


