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Data de campo 

19 a 23 de maio de 2018 

Método  

Pesquisa quantitativa, com 
entrevistas pessoais e 

domiciliares  

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 2.000 
entrevistas, aplicadas em 121 
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%  



Privatização  
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De uma maneira geral, você é a favor ou contra a privatização de empresas e serviços públicos? 
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De uma maneira geral, você é a favor ou contra a privatização de empresas e serviços públicos? 
(por região)  
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De uma maneira geral, você é a favor ou contra a privatização de empresas e serviços públicos? 
( por demográficas)  
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Entre aqueles que são a favor da privatização:  na sua opinião, todas as empresas e serviços públicos 
deveriam ser privatizados ou apenas algumas empresas deveriam ser privatizadas, aquelas que não 

forem de setores estratégicos? 
 

Base: 23% dos entrevistados 
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Entre aqueles que são contra a privatização:  todas as empresas e serviços públicos não deveriam 
ser privatizados ou você acha que algumas empresas poderiam ser privatizadas? 

 

Base: 55% dos entrevistados 
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Nos últimos 30 anos, muitos serviços e empresas que eram públicas foram privatizadas no Brasil. 
Pelo que você sabe ou já ouviu falar: 

As empresas que foram privatizadas ficaram mais fortes e rentáveis, ou não? 
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Nos últimos 30 anos, muitos serviços e empresas que eram públicas foram privatizadas no Brasil. 
Pelo que você sabe ou já ouviu falar: 

 De uma maneira geral, a qualidade dos produtos/serviços nessas empresas privatizadas piorou, 
melhorou ou ficou  igual? 
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Nos últimos 30 anos, muitos serviços e empresas que eram públicas foram privatizadas no Brasil. 
Pelo que você sabe ou já ouviu falar: 

De uma maneira geral, o preço dos produtos/serviços nessas empresas privatizadas ficaram mais 
caros, ficaram mais baratos ou ficaram iguais? 
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Nos últimos 30 anos, muitos serviços e empresas que eram públicas foram privatizadas no Brasil. 
Pelo que você sabe ou já ouviu falar: 

De uma maneira geral, o número de empregados nessas empresas privatizadas diminuiu, aumentou 
ou ficou igual? 
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Nos últimos 30 anos, muitos serviços e empresas que eram públicas foram privatizadas no Brasil. 
Pelo que você sabe ou já ouviu falar: 

De uma maneira geral, os salários pagos aos empregados nessas empresas privatizadas diminuíram, 
aumentaram  ou ficaram iguais? 
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Nos últimos 30 anos, muitos serviços e empresas que eram públicas foram privatizadas no Brasil. 
Pelo que você sabe ou já ouviu falar: 

Para o Brasil e a população como um todo, a privatização de empresas/ serviços trouxe benefícios ou 
não trouxe? (Se sim) muitos benefícios ou poucos benefícios? 
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Ainda pensando nas privatizações que já aconteceram no Brasil, você diria que:  
   a privatização é um "bom negócio" e o Brasil deveria privatizar mais empresas públicas; OU  

a  privatização não é um "bom negócio" e o Brasil não deveria privatizar mais nenhuma empresa 
pública?  
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Ainda pensando nas privatizações que já aconteceram no Brasil, você diria que:  
a privatização é um "bom negócio" e o Brasil deveria privatizar mais empresas públicas; OU  

a  privatização não é um "bom negócio" e o Brasil não deveria privatizar mais nenhuma empresa 
pública?  (por região)  
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O governo tem planos de privatizar algumas empresas/ instituições. Vou citar algumas delas para que 
me diga se você é a favor ou contra a privatização dessas empresas/ instituições. 

ELETROBRÁS  
 
 
 

 
Favor ou contra privatização da Eletrobrás?  

Privatização da Eletrobrás trará 
benefícios para todo mundo ou apenas 
para empresários/ investidores/ricos?  
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O governo tem planos de privatizar algumas empresas/ instituições. Vou citar algumas delas para que 
me diga se você é a favor ou contra a privatização dessas empresas/ instituições. 

PETROBRAS  
 
 
 

 
Favor ou contra privatização da Petrobras?   

Privatização da Petrobras  trará 
benefícios para todo mundo ou apenas 
para empresários/ investidores/ricos?  
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O governo tem planos de privatizar algumas empresas/ instituições. Vou citar algumas delas para que 
me diga se você é a favor ou contra a privatização dessas empresas/ instituições. 

BANCO DO BRASIL 
 
 
 

 
Favor ou contra privatização do Banco do Brasil?  

Privatização do Banco do Brasil trará 
benefícios para todo mundo ou apenas 
para empresários/ investidores/ricos?  
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O governo tem planos de privatizar algumas empresas/ instituições. Vou citar algumas delas para que 
me diga se você é a favor ou contra a privatização dessas empresas/ instituições. 

CAIXA 
 
 
 

 
Favor ou contra privatização  da Caixa?  

Privatização da Caixa  trará benefícios 
para todo mundo ou apenas para 
empresários/ investidores/ricos?  
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1ª) Algumas pessoas acham que os bancos públicos, como o Banco do Brasil e a Caixa, são 
indispensáveis ao desenvolvimento nacional e não devem ser privatizados;  

2ª) Outras pessoas acham que os bancos privados são capazes de fazer as mesmas coisas e 
que a privatização do Banco do Brasil e da Caixa seria boa para o país.  

Com qual opinião você concorda mais: com a primeira ou com a segunda? 
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1ª)  Algumas pessoas acham que se a Caixa for privatizada muitas cidades do interior vão ficar sem 
agências bancárias e muitos programas sociais vão diminuir ou parar de funcionar; 

2ª) Outras pessoas acham que se a Caixa for privatizada isso não vai acontecer, ou seja, não haverá 
redução na cobertura de agências ou perdas nos programas sociais.  

Com qual opinião você concorda mais: com a primeira ou com a segunda? 
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1ª)  Algumas pessoas acham que se a Caixa for privatizada muitas cidades do interior vão ficar sem 
agências bancárias e muitos programas sociais vão diminuir ou parar de funcionar; 

2ª) Outras pessoas acham que se a Caixa for privatizada isso não vai acontecer, ou seja, não haverá 
redução na cobertura de agências ou perdas nos programas sociais.  

Com qual opinião você concorda mais: com a primeira ou com a segunda? 
(por região)  
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Atualmente, quem administra os recursos do FGTS é a Caixa.  
1ª) Algumas pessoas acham que, se a Caixa for privatizada, o FGTS não vai ser mais destinado a 

financiar a habitação para famílias de renda baixa e média;  
2ª) Outras pessoas, ao contrário, acham que mesmo se for privatizada a Caixa continuará prestando 

esse tipo de serviço.  
Com qual opinião você concorda mais: com a primeira ou com a segunda? 
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Atualmente, quem administra os recursos do FGTS é a Caixa.  
1ª) Algumas pessoas acham que, se a Caixa for privatizada, o FGTS não vai ser mais destinado a 

financiar a habitação para famílias de renda baixa e média;  
2ª) Outras pessoas, ao contrário, acham que mesmo se for privatizada a Caixa continuará prestando 

esse tipo de serviço.  Com qual opinião você concorda mais: com a primeira ou com a segunda? 
(por região)  

 
 



Perfil dos entrevistados 
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Perfil socioeconômico  

Base: 100% dos entrevistados 
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PEA:   

53% 

Não PEA: 

47%   

Base: 100% dos entrevistados 

Perfil socioeconômico  

Situação de trabalho 
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Raça e Religião  

Raça/Cor Religião 

Base: 100% dos entrevistados 
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