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O que é o DataSenado?

O Instituto DataSenado foi criado em 2005 para acompanhar, 
por meio de pesquisas, enquetes e análises, a opinião pública sobre 
o Senado Federal, sobre a atuação parlamentar e sobre temas em 
discussão no Congresso Nacional. 

Em 11 anos, o DataSenado ouviu 4,12 milhões de brasileiros 
sobre temas como violência doméstica, segurança pública, reforma 
política, meio ambiente, violência contra a juventude negra, Estatuto 
da Criança e do Adolescente, entre outros. 

Os dados levantados pelo DataSenado têm auxiliado 
parlamentares em suas decisões e contribuído para uma melhor 
compreensão sobre como pensa a população brasileira.

DataSenado em números

Mais de 4 milhões e 120 mil cidadãos ouvidos 
em enquetes, pesquisas online, pesquisas telefônicas 
e pesquisas internas;

73 pesquisas de opinião feitas por meio de amostras 
representativas;

74 pesquisas internas, para auxiliar a administração 
do Senado;

130 enquetes e pesquisas online;

Mais de 400 citações em trabalhos acadêmicos.



Pesquisas de Opinião

As pesquisas de opinião do DataSenado são realizadas 
em todo o país. A amostra, selecionada de forma aleatória, é 
representativa da população brasileira e obedece a rigorosos 
critérios estatísticos.

Método

• Os resultados têm validade científica, com margem de erro 
e nível de confiança embasados na teoria estatística da 
amostragem;   

• Nas pesquisas feitas por telefone, os números são 
selecionados a partir de um cadastro oficial da Anatel;

• Todas as unidades da Federação são representadas, incluindo 
capitais e cidades do interior;

Temas de Pesquisa

As pesquisas abordam temas sociais que institutos de 
pesquisa privados costumam não ter interesse em abordar:

Violência Doméstica Mulheres na Política

Reforma Política Violência contra a Juventude Negra

Segurança Pública PEC das Domésticas

Paratletas Meio AmbienteEnergia no Brasil

Estatuto da Criança e do AdolescenteSaúde



Exemplos de Pesquisa

Alguns dos resultados identificados pelas pesquisas de 
opinião:

Violência Doméstica (2015) 
Uma em cada cinco mulheres declarou já ter 
sofrido algum tipo de violência.

Violência contra a Juventude Negra (2015) 
A maioria da população acredita que os negros 
são as maiores vítimas da violência no país.

Energia Elétrica (2015) 
Maioria dos entrevistados concorda total ou 
parcialmente que empresas de energia sejam 
obrigadas a investir em fontes renováveis, mesmo 
que a conta de luz fique mais cara.

Paratletas e Paralimpíada (2016) 
A pesquisa constatou o quanto o esporte é 
relevante na vida das pessoas com deficiência. 
Entre os paratletas que não nasceram com 
deficiência, metade revela que não praticava 
esportes antes da deficiência.

71%

50

Avaliação de Políticas Públicas

O Instituto DataSenado também auxilia as comissões 
temáticas do Senado na avaliação de políticas públicas e 
programas governamentais. Em conjunto com a Consultoria 
Legislativa e com a Consultoria de Orçamentos, Fiscalização e 
Controle, o DataSenado reúne e analisa estatísticas oficiais para 
subsidiar a atividade parlamentar. 

http://www12.senado.leg.br/institucional/datasenado/pesquisas/consultarpesquisa?materia_id=violencia-contra-a-juventude-negra-2015
http://www12.senado.leg.br/institucional/datasenado/pesquisas/consultarpesquisa?materia_id=parceria-do-datasenado-com-a-universidade-de-columbia-revela-atencao-e-extrema-preocupacao-dos-brasileiros-com-a-questao-energetica-no-pais
http://www12.senado.leg.br/institucional/datasenado/pesquisas/consultarpesquisa?materia_id=paratletas-e-a-paralimpiada


Enquetes

As enquetes do DataSenado acontecem mensalmente e têm 
o objetivo de estimular o debate na sociedade de temas em pauta 
no Congresso Nacional. As perguntas ficam disponíveis no Portal 
do Senado na internet para todos que queiram participar.

Exemplos de Enquete

Violência contra as mulheres nas redes 
sociais (2015) 

Maioria de internautas que votaram quer uma lei 

para punir autores de mensagens nas redes sociais 

que estimulem a violência contra mulheres. 

12.433 Participações

Obrigatoriedade de título de pós-
graduação para professores universitários 

(2013) 

Maioria é a favor da obrigatoriedade de título de 

pós-graduação para ser professor ou professora 

nas universidades federais. 

1.373 Participações

Criminalização da criação de perfil falso 
na internet (2015) 

Maioria é a favor do projeto que torna crime a 

criação de identidade ou perfil falso na internet.  

61.490 Participações

http://www12.senado.leg.br/institucional/datasenado/enquetes/consultarenquete?materia_id=violencia-contra-as-mulheres-nas-redes-sociais
https://www12.senado.leg.br/institucional/datasenado/enquetes/consultarenquete?materia_id=maioria-de-internautas-aprova-a-obrigatoriedade-de-titulo-de-pos-graduacao-para-professores-universitarios
http://www12.senado.leg.br/institucional/datasenado/enquetes/consultarenquete?materia_id=criminalizacao-da-criacao-de-perfil-falso-na-internet
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