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Cidadão reconhece importãncia do Senado

O DataSenado realizou nova pesquisa de opinião pública, em junho de 2009. Com 
abrangência nacional, a consulta procurou identificar a opinião do cidadão brasileiro 
sobre o desempenho do Senado Federal e dos Senadores, bem como sobre temas 
em debate na Instituição. Adicionalmente, pesquisou-se o grau de conhecimento das 
pessoas a respeito de um conjunto de leis aprovadas pelo Congresso Nacional com 
larga repercussão social. 

Foram entrevistados 1.277 cidadãos brasileiros maiores de 16 anos, com acesso a tele-
fone fixo e moradores de 81 municípios, dos quais 27 são as Capitais estaduais e o DF.

A pesquisa mostrou que o Senado é percebido como instituição importante para con-
tribuir na solução dos problemas do País por 91,6% dos entrevistados. Para a maior 
parte dos respondentes (74%), os parlamentares cumprem em parte suas funções. 
Enquanto 5% acham que os senadores cumprem integralmente, 21% entendem que 

não. O gráfico a seguir retrata a evolução dessa pergunta.

Quando solicitados a conferir uma nota de zero a dez ao desempenho atual dos parla-
mentares, os entrevistados apontaram a nota média de 5,4. Essa foi a 2ª maior média 

alcançada pelos senadores, conforma mostra o gráfico a seguir. 

Nota média atribuída ao desempenho 
dos atuais senadores

Os senadores têm como principais funções 
fazer leis e fiscalizar as ações do governo. 

Em sua opinião os senadores: 
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Reforma administrativa é positiva para o Senado

O conjunto de medidas administrativas adotadas pela Mesa Diretora, desde o início 
do ano, para enfrentar os problemas identificados na Instituição, foram classificadas 
como “importantes” para expressiva maioria dos entrevistados. Destaca-se a aceita-
ção da proposta de reforma administrativa capitaneada pela contratação da Fundação 
Getúlio Vargas e apontada como importante para 89% dos entrevistados.
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A pesquisa também identificou qual é o maior problema do Senado atualmente de 
acordo com o ponto de vista dos entrevistados. O resultado demonstra que para 50% 
dos respondentes a corrupção, e para 21% a falta de transparência são os principais 

problemas relativos ao Senado Federal. 

Avaliação das medidas implantadas CPI da Petrobras ajuda na solução dos problemas

A pesquisa procurou captar, ainda, a opinião em relação à criação de comissão parla-
mentar de inquérito para investigar a Petrobrás. A maioria (84%) entende que a em-
presa deve ser investigada. Grande parte dos entrevistados (67,1%) considera que a CPI 
pode ajudar a solucionar as eventuais irregularidades que forem apuradas na empresa.

Qual é o maior problema 
do Senado atualmente?

Em sua opinião, o trabalho da CPI da Petrobrás 
vai ajudar a solucionar as irregularidades?

Leis beneficiam cidadão

O Barômetro de junho de 2009, por fim, buscou medir os níveis de conhecimento de 
um conjunto de leis aprovadas pelo Congresso Nacional que tem ampla repercussão 
social. A pesquisa perguntou a cada entrevistado se ele conhecia alguém que já tivesse 
sido beneficiado por essas leis.

Apesar da ampla divulgação dessas normas, o Código de Defesa do Consumidor obteve 
apenas 47% de respostas positivas. Mais de 53% afirmaram que não conheciam nin-
guém que já tivesse sido beneficiado pela Lei Maria da Penha e 53% manifestaram esse 
desconhecimento com relação ao Código Nacional de Trânsito. Os maiores níveis de 
reconhecimento ficaram com o Seguro Desemprego (93%) e a Licença-Maternidade, 
que possui 85% dos entrevistados conhecendo alguém beneficiado pela lei.

  
Importante 

(%) 
Pouco importante 

(%) 
Sem importância 

(%) 
NS/NR 

(%) 

Reforma administrativa no Senado 89 6 5 1 
Corte de 10% nos gastos do Senado 88 7 4 1 
Redução do número de diretores no Senado 84 11 4 1 
Limitação no uso de passagens pelos 
senadores 86 8 6 1 

 

  % 
Corrupção 50 
Falta de transparência 21 
Gastos do Senado 16 
Demora nas votações 12 
NS/NR 1 
Total 100 

 

  % 
Sim 67 
Não 30 
NS/NR 3 
Total 100 
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Perfil dos entrevistadosVocê conhece alguém que já foi 
beneficiado pelas seguintes leis?

Idade

Sexo

58%

42%

Feminino Masculino

9 %

24 %

21 %

20 %

16 %

11 %

16 a 19 anos

20 a 29 anos

30 a 39 anos

40 a 49 anos

50 a 59 anos

60 anos ou +

Lei % 
Seguro-Desemprego 93 
Licença-Maternidade 85 
Código Nacional de Trânsito 53 
Lei Maria da Penha 47 
Código de Defesa do Consumidor 46 
Total 100 
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Escolaridade

Renda Pessoal

9 %

24 %

21 %

20 %

16 %

11 %

16 a 19 anos

20 a 29 anos

30 a 39 anos

40 a 49 anos

50 a 59 anos

60 anos ou +

1 %

25 %

51 %

20 %

3 %

Não alfabetizado

Ensino Fundamental

Ensino Médio

Ensino superior

Pós-Graduação

15 %

9 %

5 %

1 %

7 %

Sem renda

Até 2 SM

Mais de 2 a 5 SM

Mais de 5 a 10 SM

Mais de 10 a 20 SM

Mais de 20 SM

NS/NR

DADOS TÉCNICOS

Pesquisa: Pesquisa de opinião pública nacional por telefone

Universo: Eleitores e potenciais eleitores brasileiros que possuem acesso a 

telefone fixo

Entrevistas: 1.277 entrevistas

Plano amostral: Amostragem em dois estágios

Municípios: 81

Técnica de coleta: Entrevista estruturada por telefone

Margem de Erro¹: Confiança = 95%; Margem de Erro = 3% para mais e 

para menos

Período de campo: Entre os dias 03 e 19 de junho de 2008

Nota ¹: Devido a arredondamentos e/ou múltiplas respostas, a soma dos percentuais de algu-
mas tabelas poderão apresentar valores diferentes de 100.
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