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DataSenado em números

Mais de 4 milhões de cidadãos ouvidos  

 

102 pesquisas internas, para auxiliar a  

administração do Senado;

173  enquetes e pesquisas online;

Mais de 1000 citações em trabalhos acadêmicos.

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 12 anos, o DataSenado ouviu mais de 4 milhões 

de brasileiros acerca de 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. 

84 pesquisas de opinião com amostras 

cientí�cas de abrangência nacional;



Temas de Pesquisa
As pesquisas abordam temas de interesse público que 

outros institutos de pesquisa costumam não abordar:

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
• 

da amostragem;   

• Nas pesquisas feitas por telefone, os números são 

• 

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

Todas as unidades da Federação são representadas 
na amostra, com coletas tanto em capitais quanto 
em cidades do interior. 



Exemplos de Pesquisa
 

Violência Doméstica (2017) 
Três em cada dez mulheres declararam 
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.

Meio Ambiente (2019) 

Paratletas e Paralimpíada (2016) 
A pesquisa constatou o quanto 
o esporte é relevante na vida das 

paratletas que não nasceram com 

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 

para subsidiar a atividade parlamentar. 

71%

50

85%

3

Maioria dos entrevistados acham 
que o trabalho dos senadores pode 
ajudar a evitar tragédias ambien-
tais. 



Enquetes
As enquetes do DataSenado acontecem mensalmente e 

têm o objetivo de estimular o debate na sociedade de temas em 

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 nas universidades federais. 

1.373 Participações

Criminalização da criação de 
 (2015) 

Maioria é a favor do projeto que torna 

falso na internet.  
61.490 Participações
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