
Pesquisa CNI-Ibope
Dezembro de 2018



Período De 29 de novembro a 2 de dezembro de 2018.

Abrangência Nacional

Universo Eleitores  com 16 anos ou mais

Amostra 2000 entrevistas em 127 municípios

Margem de erro 2 pontos percentuais e grau de confiança de 95%

Especificações Técnicas

Ibope Inteligência

Elaboração da Pesquisa



Avaliação do Governo
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Presidente Michel Temer encerra governo com baixa popularidade, 
apesar de ter melhorado em dezembro

Avaliação do governo Michel Temer
Percentual dos respondentes (%)

Percentual dos que avaliam o governo 
como ruim ou péssimo cai  8 pontos 
percentuais  entre setembro e 
dezembro.

Percentual dos que avaliam o governo 
como regular sobe 6 pontos 
percentuais.

Nota: A soma dos valores pode diferir de 100% por questões de arredondamento.



Percentual dos que desaprovam a 
maneira de governar do presidente 
recua 7 pontos percentuais.
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Aprovação da maneira de governar do presidente Michel Temer
Percentual dos respondentes (%)

Nota: A soma dos valores pode diferir de 100% por questões de arredondamento.

Presidente Michel Temer encerra governo com baixa popularidade, 
apesar de ter melhorado em dezembro



Percentuais dos que confiam e não 
confiam no presidente oscilam dentro 
da margem de erro.

Nota: A soma dos valores pode diferir de 100% por questões de arredondamento.

Presidente Michel Temer encerra governo com baixa popularidade, 
apesar de ter melhorado em dezembro
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Confiança presidente Michel Temer
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Avaliação do SESI e SENAI



SESI e SENAI são instituições bastante conhecidas entre os brasileiros

87% dos brasileiros 
conhecem o SENAI, ainda 
que apenas de ouvir falar.

82% conhecem o SESI

Conhecimento das instituições
Percentual dos respondentes (%)



SESI e SENAI são muito bem avaliados pelos brasileiros

79% dos brasileiros que 
conhecem o SENAI, ainda 
que apenas de ouvir falar, 
o avaliam como ótimo ou 
bom.

72% dos brasileiros que 
conhecem o SESI, ainda 
que apenas de ouvir falar, 
o avaliam como ótimo ou 
bom.

Avaliação das instituições
Percentual dos respondentes que conhecem, ainda que apenas de ouvir falar (%)



Quanto mais conhecido, melhor avaliados são o SESI e o SENAI
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Avaliação do SENAI
Percentual dos respondentes, por grau de conhecimento (%)
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Brasileiros relacionam SENAI à educação profissional de qualidade
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O valores cobrados pelo SENAI são acessíveis

Faltam vagas nos cursos do SENAI

O acesso aos cursos do SENAI é difícil

O SENAI também atua, além da Educação Profisisonal, com
serviços voltados para Tecnologia e Inovação

O SENAI é bem administrado

Os cursos do SENAI facilitam a obtenção de um emprego

O SENAI é uma entidade séria

O SENAI forma bons profissionais

Concorda totalmente

Concorda em parte

É indiferente (Espontânea)

Discorda em parte

Discorda totalmente

Não sabe/ Não respondeu

Concordância ou discordância com as afirmativas
Percentual dos respondentes que conhecem o SENAI, ainda que apenas de ouvir falar (%)



SESI é lembrado por educação, oportunidade e lazer
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O valores cobrados pelo SESI são acessíveis

Faltam vagas nas escolas do SESI

O SESI é bem administrado

O SESI contribui para a redução dos acidentes de trabalho na
indústria

O SESI contribui para formação e qualidade de vida do
trabalhador da indústria

SESI contribui para a formação do trabalhador da indústria
por meio da Educação de Jovens e Adultos (EJA)

O SESI é uma entidade séria
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Perspectiva em relação ao novo governo



População elege saúde e desemprego como os principais problemas do país

Problema %

Saúde 46

Desemprego 45

Corrupção 40

Segurança pública/ violência 38

Educação 32

Drogas 16

Falta de moradia 10

Impostos elevados 10

Pobreza/ fome/ miséria 7

Custo de vida/ preços/ inflação 6

Impunidade/ lentidão ou falta de justiça 6

Salários baixos 5

Saúde e desemprego foram os mais 
citados pelos brasileiros entre os três 
principais problemas enfrentados 
pelo Brasil, em uma lista de 28 
problemas.

Principais problemas do país em 2018
Percentual dos respondentes (%)



Melhorar os serviços de saúde e promover a geração de empregos são as prioridades

Alinhadas com os principais 
problemas, as prioridades para 2019 
são melhorar os serviços de saúde e 
promover a geração de empregos.

Prioridade %

Melhorar os serviços de saúde 41

Promover a geração de empregos 40

Combater a corrupção 36

Combater a violência e a criminalidade 36

Melhorar a qualidade da educação 33

Aumentar o combate às drogas 14

Controlar a inflação 14

Reduzir os impostos 12

Aumentar o salário mínimo 11

Promover o crescimento da economia 7

Promover a redução da desigualdade econômica e social 6

Reduzir os gastos públicos 6

Prioridades para o governo em 2019
Percentual dos respondentes (%)



Dois em cada três brasileiros estão otimistas para 2019
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Expectativas para 2019
Percentual dos respondentes (%)

Expectativas em relação ao futuro do país
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Expectativa sobre o governo do presidente Jair Bolsonaro é positiva

Expectativas em relação ao governo Bolsonaro
Percentual dos respondentes (%)

64

18

14
4 Ótimo ou bom

Regular

Ruim ou péssimo

Não sabe / não
respondeu

Os homens (69%) estão mais 
otimistas que as mulheres (61%).

Os brasileiros com renda familiar 
acima de cinco salários mínimos 
(72%) estão mais otimistas que os 
com renda familiar de até um salário 
mínimo (58%). 



Segurança pública, corrupção e desemprego são os problemas que os brasileiros 
acreditam que irão melhorar no primeiro ano do governo Bolsonaro

Problemas que devem melhorar no primeiro ano do governo Bolsonaro
Percentual dos respondentes (%)

Problema %

Segurança pública/ violência 43

Corrupção 37

Desemprego 36

Saúde 31

Educação 22

Drogas 12

Brasileiros não identificam um 
problema que deve piorar no primeiro 
ano do governo Bolsonaro



55% dos brasileiros que se dizem informados sobre as indicações para o governo 
Bolsonaro as consideram adequadas

80% dos brasileiros se consideram 
informados, mesmo que pouco, sobre 
as indicações para o primeiro escalão.

Nível de aprovação das indicações para o primeiro escalão do governo
Percentual dos respondentes que se dizem informado sobre as propostas apresentadas pelo 
presidente e sua equipe de transição (%)
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Três em cada quatro brasileiros aprovam, de maneira geral, as 
propostas anunciadas pelo presidente e sua equipe de transição
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Nível de aprovação das propostas anunciadas pelo presidente e sua equipe de transição
Percentual dos respondentes que se dizem informado sobre as propostas apresentadas pelo 
presidente e sua equipe de transição (%)



Três em cada quatro brasileiros acreditam que o presidente eleito 
está no caminho certo

Bolsonaro e sua equipe estão no caminho certo ou no caminho errado?
Percentual dos respondentes (%)
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