
Atualidades 
Brasil



Objetivo
Entender a opinIão do brasileiro 
sobre os assuntos que mais o 
preocupam da atualidade. 

Amostra 
2140 respostas, ambos os sexos, 
classes ABC, Brasil

Forma de aplicação
Painel

Período
28 a 29 de maio de 2022

Margem de erro
2,1% de margem de erro a 95% 
intervalo de confiança



Os altos índices de latrocínio na mídia mantem o alerta, isso vale 
também para os golpes digitais. 

Quais dos assuntos abaixo estão te preocupando no momento?

62%

34%

33%

29%

15%

13%

2%

Violência urbana (assalto, latrocínio)

Os golpes via pix/rede social/whatsapp

O aumento dos feminicídios e da
violência doméstica

Os ladrões disfarçados de falso motoboy

A violência policial

O aumento de homicídios

Nenhuma das anteriores

Segurança



Quais dos assuntos abaixo estão te preocupando no momento?

51%

39%

37%

27%

19%

9%

8%

1%

A alta da inflação

O alto índice de desemprego

O preço do combustível

A custo da cesta básica

A desvalorização do real

O custo das frutas e verduras

O valor do gás

Nenhuma das anteriores

Economia

O brasileiro perdeu poder de compra seja pela inflação, seja pelo 
desemprego, hoje é o ponto mais sensível no segmento. 



Quais dos assuntos abaixo estão te preocupando no momento?

48%

41%

38%

37%

19%

3%

A falta de opção para votar para
presidente da república

Receio de golpe nas eleições desse ano

A invasão da Ucrânia/guerra com a
Rússia

As falas racistas e machistas feitas por
alguns políticos eleitos

Receio que a urna eletrônica não seja
segura

Nenhuma das anteriores

Política

Ninguém quer voltar no menos pior, mas quase metade dos 
brasileiros ainda não tem seu candidato decidido. 



Quais dos assuntos abaixo estão te preocupando no momento?

47%

44%

42%

37%

8%

6%

A baixa no atendimento do serviço
público de saúde

O aumento de casos de Covid no Brasil

Gente que não toma vacina

O avanço da varíola pelo mundo

A volta ao uso de máscara

Nenhuma das anteriores

Saúde

As pessoas parecem estar se cuidando menos o que gera uma 
preocupação geral sobre a saúde do brasileiro.



Quais dos assuntos abaixo estão te preocupando no momento?

57%

34%

29%

17%

15%

14%

13%

3%

5%

A baixa performance do Ensino Fundamental e Médio

A evasão educacional no ensino público

A qualificação dos profissionais que cuidam de crianças
pequenas

A falta de creches para crianças pequenas

O custo das mensalidades em escolas particulares

Dificuldade de entender as novas profissões/oportunidades de
trabalho

A falta de vagas nas escolas públicas

O custo dos cursos de contraturno

Nenhuma das anteriores

Educação

Alunos saindo sem aprender ou desistindo da escola trazem um 
olhar atento de futuro. 



Quais dos assuntos abaixo estão te preocupando no momento?

47%

33%

30%

28%

23%

21%

8%

2%

O desmatamento na Amazônia

A diminuição do nível de água nos
reservatório

A falta de reciclagem do lixo urbano

As queimadas pelo Brasil

O crescimento dos garimpos ilegais

A poluição de rios nas cidades

A poluição das praias

Nenhuma das anteriores

Meio Ambiente

O acompanhamento na mídia traz o assunto Amazônia para o topo 
da lista, mas vale olhar a falta de reciclagem urbana como uma 

pauta bem presente. 



Na retomada econômica pós Covid-19, você acredita que:

16%

19%

48%

17%

O Brasil está se recuperando melhor que
outros países desenvolvidos

O Brasil está se recuperando na mesma
taxa que outros países desenvolvidos

O Brasil está se recuperando pior que
outros países desenvolvidos

Não sei/Prefiro não responder

Na retomada econômica pós Covid-19, você acredita que:

Quase metade dos brasileiros não identifica um Brasil retomando um 
caminho positivo pós economia. A realidade bate no bolso. 



No cenário mundial, você acredita que:

24%

15%

50%

11%

O Brasil tem ocupado uma posição mais
importante durante o último governo

O Brasil não tem mudado de posição
durante o último governo

O Brasil tem ocupado uma posição
menos importante durante o último

governo

Não sei/Prefiro não responder

No cenário mundial, você acredita que:

Metade da população vê um Brasil mais apático e isolado no cenário 
mundial. 



Você é a favor da privatização da Petrobrás?

36%

40%

24%

Sim, sou a favor da privatização

Não, sou contra a privatização

Não sei/Prefiro não responder

Você é a favor da privatização da Petrobrás?

A distribuição das respostas demonstra uma divisão clara quando o 
assunto é privatizar, vale lembrar que muitos desconhecem como 

funciona. . 

36%

38%

26%

Sim, sou a favor da privatização

Não, sou contra a privatização

Não sei/Prefiro não responder

Você é a favor da privatização da Eletrobrás?

Você é a favor da privatização da Eletrobrás?



Obrigado!
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