
 

 



 
NOTAS 

 

Metodologia: Quantitativa – Pesquisa Survey 

Instrumento de coleta: Questionário previamente preparado e tecnicamente construído. 

Fonte de Dados: Dados primários 

Universo: Sociedade Brasileira 

Amostra: 2.540 (dois mil e quinhentos e quarenta) brasileiros com 16 (dezesseis) anos ou mais residentes em 26 (vinte e seis) Estados e Distrito Federal. A amostra foi 

coletada em 176 (cento e setenta e seis) municípios brasileiros. O Perfil completo da Amostra coletada está junto ao relatório entregue ao solicitante da pesquisa (Blog do 

Fraga – Portal R7). 

Abrangência: Nacional 

Tipo de coleta: Online 

Amostragem: A amostra é representativa da área pesquisada e selecionada em duas etapas. Na primeira etapa o setor censitário, onde as entrevistas foram realizadas e 

selecionadas probabilisticamente através do método PPT (Probabilidade Proporcional ao Tamanho), tomando o número de moradores com 16 (dezesseis) anos ou mais, 

como base para tal seleção. Na segunda etapa, a seleção do entrevistado dentro do setor censitário é feita utilizando-se cotas proporcionais, em função das seguintes 

variáveis: sexo, faixa etária e grau de escolaridade. As cotas são estabelecidas com base nos dados mais atualizados do IBGE. 

Forma de contato: O Instituto Paraná Pesquisas dispõe de uma base de contatos que foi construída a partir de anos de atuação no mercado de pesquisa e por cadastro de 

painelistas (pessoas que fazem parte da base de contatos do Grupo Paraná Pesquisas - atualmente temos milhares de contatos cadastrados com multiplicidade de 

variáveis, permitindo dessa forma realizar amostras estatisticamente representativas do território nacional). As pessoas a serem entrevistadas são contatadas para 

responder as perguntas. O questionário online é enviado a partir de um link que só pode ser respondido através do meio recebido e por um prazo determinado. A 

participação na pesquisa é feita de forma voluntária, não sendo oferecidos quaisquer incentivos financeiros para o entrevistado participar da pesquisa. Os convites são feitos 

de forma progressiva para que as cotas amostrais não sejam ultrapassadas. Quando uma região, ou uma variável de caracterização não atinge a cota estabelecida, é feita 

uma nova carga de disparos, até que a mesma seja atingida. Quando a quantidade estabelecida é atingida, o coletador online de respostas é bloqueado para aquele 

estrato, não sendo permitida a entrada de mais nenhum dado. Desta forma, o Instituto Paraná Pesquisas zela pela qualidade e representatividade do Universo em 

estudo. É feita uma dupla validação das respostas obtidas, sendo a primeira por barreira de duplicidade de IP, Internet Protocol ou de número de telefone (conforme 

disparo utilizado), evitando dessa forma que uma mesma pessoa responda ao link mais de uma vez e a segunda por auditoria aleatória dos dados coletados através de 

contato direto. Nossas pesquisas não são realizadas a partir de comentários de páginas de redes sociais 

Ponderação: Quando é necessária a realização de ponderação dos resultados, esse fato é registrado no relatório de pesquisas que é entregue ao Solicitante. 

Divulgação dos dados de pesquisa: O Instituto Paraná Pesquisas, no decorrer dos seus 27 (vinte e sete) anos de atuação possui mais de 900 (novecentas) pesquisas 

publicadas na mídia local e nacional e diversas pesquisas registradas na justiça eleitoral. O Instituto Paraná Pesquisas sempre deixa claro aos Solicitantes das pesquisas e 

parceiros a forma como a pesquisa foi feita e os detalhes da metodologia a ser utilizada. O questionário é sempre discutido e aprovado com o Solicitante. Os dados são de 

propriedade do Solicitante para a sua divulgação ou não. O Instituto Paraná Pesquisas não interfere na utilização dos dados, apenas quando os mesmos são utilizados de 

forma a comprometer sua veracidade ou quando é detectado algum erro na formulação dos textos e etc. Nos demais, nos reservamos ao papel de fornecedores de opinião 

e insights relevantes aos nossos Clientes. Para maiores informações quanto à divulgação dessa pesquisa, essa pode ser obtida junto ao Solicitante. 



 

Curitiba, 28 de setembro de 2017. 

 Apresentamos a seguir os resultados da pesquisa de opinião pública realizada no Brasil, 

com o objetivo de consultar à população sobre Regime Militar no Brasil. 
 

PROCEDIMENTOS UTILIZADOS NA REALIZAÇÃO DA PESQUISA: 
 
 

 O universo desta pesquisa consiste em brasileiros com 16 anos ou mais. 

Para a realização desta pesquisa foi utilizada uma amostra de 2.540 brasileiros. A 

pesquisa foi realizada a partir de questionário ONLINE, (encaminhados à base cadastrada 

do Grupo Paraná Pesquisas), entre os dias 25 e 28 de setembro de 2017. 

 Tal amostra representativa do território nacional atinge um grau de confiança de 95,0% para 

uma margem estimada de erro de aproximadamente 2,0% para os resultados gerais. Nas 

análises das questões por localidade, o grau de confiança atinge 95,0% para uma margem de 

erro de 3,0% para o estrato da Região Sudeste, onde foram realizadas 1.092 entrevistas, 4,0% 

para o estrato da Região Nordeste, onde foram realizadas 686 entrevistas, e 5,0% para o estrato 

da Região Norte + Centro-Oeste onde foram realizadas 382 entrevistas e 5,0% para o estrato da 

Região Sul, onde foram realizadas 380 entrevistas. A Paraná Pesquisas encontra-se 

registrada no Conselho Regional de Estatística da 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª e 7ª Região sob o nº 

3122/ 17 e é filiada à Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa - ABEP desde 2003. 
 

Murilo Hidalgo Lopes de Oliveira 

Diretor 



 

 
 
 
 
 
 

 
ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 
  



 

 

 
O Sr(a) seria a favor ou contra a uma intervenção militar provisória no Brasil? 

 

 
 
 

Contra 51,6% 

A favor 43,1% 

Não sabe/ não opinou 5,3% 



 

 
 

 

 
Sexo / Faixa Etária: 
 

 
Em função da questão 

 

 
O Sr(a) seria a favor ou contra a uma intervenção militar provisória no Brasil? 
 

 
 

 Contra A favor Não sabe/ 
não opinou 

Masculino 52,6% 43,0% 4,4% 

Feminino 50,6% 43,1% 6,3% 

 
 

 Contra A favor Não sabe/ 
não opinou 

16 a 24 anos 47,8% 46,1% 6,1% 

25 a 34 anos 50,8% 44,3% 4,9% 

35 a 44 anos 48,5% 45,9% 5,6% 

45 a 59 anos 54,1% 41,8% 4,2% 

60 anos ou mais 56,2% 37,2% 6,6% 
  



 

 
 

 

 
Escolaridade / Nível Econômico: 
 

 
Em função da questão 

 

 
O Sr(a) seria a favor ou contra a uma intervenção militar provisória no Brasil? 
 

 
 

 Contra A favor Não sabe/ 
não opinou 

Ensino Fundamental 49,1% 44,4% 6,6% 

Ensino Médio 51,6% 43,8% 4,5% 

Ensino Superior 56,2% 38,9% 5,0% 

 
 

 Contra A favor Não sabe/ 
não opinou 

PEA 51,7% 43,6% 4,7% 

Não PEA 51,3% 42,1% 6,7% 

 



 

 
 

 

 
Região: 
 

 
Em função da questão 

 

 
O Sr(a) seria a favor ou contra a uma intervenção militar provisória no Brasil? 
 

 
 
 

 Contra A favor Não sabe/ 
não opinou 

Norte + Centro-Oeste 52,1% 44,8% 3,2% 

Nordeste 52,8% 42,9% 4,3% 

Sudeste 50,3% 43,2% 6,5% 

Sul 52,4% 41,1% 6,5% 



 

 
 

 

 
Pelo que o Sr(a) sabe ou ouviu falar, na época do Regime Militar era melhor, 

pior ou igual à democracia que vivemos hoje? 
 

 
 
 

Pior 41,1% 

Melhor 33,5% 

Igual 17,3% 

Não sabe/ não opinou 8,1% 



 

 
 

 

 
Sexo / Faixa Etária: 
 

 
Em função da questão 

 

 
Pelo que o Sr(a) sabe ou ouviu falar, na época do Regime Militar era melhor, 
pior ou igual à democracia que vivemos hoje? 
 

 
 

 Pior Melhor Igual Não sabe/ 
não opinou 

Masculino 40,9% 35,7% 16,9% 6,5% 

Feminino 41,2% 31,4% 17,6% 9,8% 

 
 

 Pior Melhor Igual Não sabe/ 
não opinou 

16 a 24 anos 39,2% 32,3% 16,8% 11,7% 

25 a 34 anos 38,4% 35,1% 17,4% 9,1% 

35 a 44 anos 39,5% 37,2% 15,9% 7,3% 

45 a 59 anos 42,3% 33,3% 17,9% 6,6% 

60 anos ou mais 46,1% 29,0% 18,3% 6,7% 
  



 

 
 

 

 
Escolaridade / Nível Econômico: 
 

 
Em função da questão 

 

 
Pelo que o Sr(a) sabe ou ouviu falar, na época do Regime Militar era melhor, 
pior ou igual à democracia que vivemos hoje? 
 

 
 

 Pior Melhor Igual Não sabe/ 
não opinou 

Ensino Fundamental 40,3% 31,0% 16,7% 12,0% 

Ensino Médio 40,2% 35,6% 18,2% 6,0% 

Ensino Superior 44,2% 33,6% 16,6% 5,6% 

 
 

 Pior Melhor Igual Não sabe/ 
não opinou 

PEA 39,9% 35,6% 16,9% 7,6% 

Não PEA 43,3% 29,4% 18,0% 9,3% 

 



 

 
 

 

 
Caso a justiça não puna os corruptos, o Sr(a) seria a favor ou contra a 

volta dos Militares ao comando do Brasil? 
 

 
 
 

A favor 50,6% 

Contra 43,4% 

Não sabe/ não opinou 6,0% 



 

 
 

 

 
Sexo / Faixa Etária: 
 

 
Em função da questão 

 

 
Caso a justiça não puna os corruptos, o Sr(a) seria a favor ou contra a 
volta dos Militares ao comando do Brasil? 
 

 
 

 A favor Contra Não sabe/ 
não opinou 

Masculino 53,4% 42,6% 4,1% 

Feminino 48,0% 44,2% 7,8% 

 
 

 A favor Contra Não sabe/ 
não opinou 

16 a 24 anos 53,0% 43,0% 4,0% 

25 a 34 anos 52,5% 41,8% 5,7% 

35 a 44 anos 54,2% 39,2% 6,6% 

45 a 59 anos 48,4% 45,1% 6,6% 

60 anos ou mais 44,8% 48,1% 7,1% 
  



 

 
 

 

 
Escolaridade / Nível Econômico: 
 

 
Em função da questão 

 

 
Caso a justiça não puna os corruptos, o Sr(a) seria a favor ou contra a 
volta dos Militares ao comando do Brasil? 
 

 
 

 A favor Contra Não sabe/ 
não opinou 

Ensino Fundamental 48,2% 43,4% 8,5% 

Ensino Médio 52,7% 42,6% 4,7% 

Ensino Superior 50,6% 45,2% 4,1% 

 
 

 A favor Contra Não sabe/ 
não opinou 

PEA 52,0% 42,7% 5,3% 

Não PEA 47,9% 44,7% 7,5% 

 



 

 

 


