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1

Apresentação

1.1 Base Legal

De acordo com a legislação brasileira em vigor (Decreto 9.038 de 26 de Abril de 2017 –
Anexo V Art. 1º, VII), a Secretaria Especial de Comunicação Social (SECOM) tem entre suas
missões institucionais a atribuição de organizar e desenvolver um sistema de informação
e pesquisa de opinião pública, cujos principais objetivos devem ser monitorar as
demandas da sociedade por políticas públicas e a avaliação que a sociedade faz dessa
oferta de políticas e serviços públicos.
Nesse sentido, o Decreto nº 6.555/2008 sugere alguns objetivos para esse sistema de
informação e pesquisa de opinião pública. Com base nos incisos I, II e IV do artigo 1º e nos
incisos VIII e XI do artigo 2º do referido decreto, podem ser indicados como objetivos do
sistema de informação e pesquisa de opinião pública a realização de atividades
destinadas a:
I.

Verificar a avaliação de governo e nível de aprovação/desaprovação;

II.

Avaliar o conhecimento da sociedade sobre políticas e programas federais;

III. Identificar assuntos de interesse público que orientem o conteúdo das informações
a serem disseminadas;
IV.

Avaliar a eficiência e racionalidade na aplicação dos recursos públicos.

No campo da avaliação de programas e ações governamentais, a pesquisa de opinião
pública é uma forma amplamente aceita de conhecer como os cidadãos percebem os
efeitos das políticas públicas em suas vidas. Além disso, oferece aos tomadores de
decisão subsídios importantes para sua atuação e permite fazer com que as ações
governamentais sejam responsivas às prioridades e expectativas da população.
Por isso, a SECOM realiza uma série de levantamentos e análises que objetivam
compreender a percepção da população sobre as ações governamentais e, por
conseguinte, contribuir para a tomada de decisão no âmbito do Governo Federal e,
principalmente, para o planejamento das ações de formulação e articulação das
iniciativas de comunicação do Poder Executivo Federal.
Essas pesquisas constituem importante instrumento de gestão e maximização de
recursos, pois, ao aplicarem métodos e técnicas cientificamente válidas e atuais,
permitem a construção de parâmetros para campanhas de comunicação institucional e de
utilidade pública com foco e meios mais precisos, proporcionando assim a realização de
resultados mais tangíveis e maior efetividade em relação aos objetivos propostos na
política pública de comunicação.
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Além disso, as pesquisas realizadas pela SECOM oferecem um canal adicional de
manifestação cidadã, pois dão à população a oportunidade de expressar-se sobre o
desempenho do Poder Executivo e sobre suas demandas mais prementes, o que confere
uma aplicação alternativa da noção de prestação de contas política (accountability),
essencial ao funcionamento da democracia.
A legislação pertinente e a página da SECOM na internet (www.secom.gov.br) trazem
informações adicionais que podem ser consultadas para o entendimento do contexto
institucional a que se refere este Relatório.
1.2 Contrato da Pesquisa

Contrato nº 002/2013.
1.3 Ordem de Serviço da Pesquisa

Ordem de serviço 20180019.
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2

Escopo da Pesquisa

2.1. Contexto

A função de um governo democrático é materializar, por meio de suas ações e políticas,
as expectativas e anseios da população que representa. Para garantir o cumprimento
desse papel, um amplo arcabouço institucional é estruturado pela Constituição e funciona
para garantir que o governo seja responsivo às expectativas da população, isto é, atue em
resposta às demandas e preferências de seus cidadãos, considerados politicamente
iguais. Sobre esse fundamento ergue-se a noção de poliarquia, visão predominante de
regime político liberal democrático1.
As estruturas que asseguram a responsividade do governo, no entanto, não podem
limitar-se às instituições tradicionais. Outros canais de comunicação entre o governo e
sociedade precisam ser erigidos para fazer as preferências do povo conhecidas aos
tomadores de decisão. É, nesse sentido, que são pensados e construídos diversos
mecanismos de consulta e participação popular, os quais, muitas vezes, padecem das
limitações típicas das estruturas tradicionais: o cidadão não é ouvido diretamente, mas,
sim, por meio de um representante, um porta voz.
Assim, as pesquisas de opinião surgem como um instrumento poderoso e cientificamente
válido de consulta à população. Por meio desses levantamentos é possível aferir como é
percebida e avaliada a atuação do governo, bem como as políticas públicas por ele
implementadas.
Assim, pesquisas periódicas servem para ajudar o governo a verificar se suas decisões
servem aos interesses dos cidadãos “comuns” e se suas políticas respondem
adequadamente às necessidades desses indivíduos. Em outras palavras, surveys regulares
e públicos podem se tornar efetivos instrumentos de prestação de contas e controle, ou –
para fazer uso de termo corrente na literatura – de accountability.
2.2. Avaliação do Governo Federal e Desestatização da Eletrobras

É fundamental que essa pesquisa tenha como um de seus principais objetivos analisar a
opinião pública em relação ao Governo Federal, verificando a percepção da população
sobre seu desempenho diante do contexto político atual e das expectativas em relação ao
país.
Outro ponto de interesse nessa pesquisa é ampliar o conhecimento sobre a percepção da
população sobre a Eletrobras, assim como avaliar o interesse da sociedade brasileira pela
desestatização da Eletrobras a percepção da população em relação às desestatizações
que já ocorreram.

1

Dahl, Robert Alan, Fernando Limongi, and CelsoPaciornik. Poliarquia: participação e oposição.
Edusp, 1997.
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2.3. Indicador de referência

Não há.
2.4. Objetivo Geral da Pesquisa

Medir a avaliação do Governo Federal diante do contexto político atual; orientar
comunicação sobre a desestatização da Eletrobras, verificando nível de informação sobre
a proposta.
2.5. Objetivos Específicos da Pesquisa
a)
b)
c)
d)

Avaliar a percepção da sociedade sobre a avaliação do Governo Federal;
Identificar os motivos de aprovação e desaprovação do Governo Federal;
Avaliar a percepção da sociedade sobre as desestatizações e concessões publica;
Avaliar o conhecimento e as percepções da sociedade sobre a Eletrobras e a
necessidade de sua desestatização.

2.6. Público Alvo

Brasileiros com 16 anos ou mais, de todas as classes econômicas (ABCDE), de ambos os
sexos, residentes nas 27 unidades da Federação.
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3

Métodos e Técnicas de Pesquisa

Pesquisa quantitativa face-a-face, empregando o método de coleta de dados domiciliar
com um questionário estruturado, aplicado por meio de tablets.
3.1 Tipo de pesquisa
3.2 Tipo de coleta
3.3 Período de execução
3.4 Processo de amostragem

Quantitativa face-a-face domiciliar
Domiciliar
De 21 a 25 de abril de 2018
A pesquisa é realizada com a população de 16 anos ou
mais da área em estudo.
O universo de habitantes é estratificado, sendo que cada
um dos estratos é composto por um estado brasileiro.
Uma vez que este estado possui Região Metropolitana,
o seu universo é estratificado em Região Metropolitana
e Interior. Além disso, todas as capitais estão
contempladas na amostra.
O modelo de amostragem utilizado é o de
conglomerados em 3 estágios.
No primeiro estágio os municípios são selecionados
probabilisticamente
através
do
método
PPT
(Probabilidade Proporcional ao Tamanho), com base na
população de 16 anos ou mais de cada município.
No segundo estágio são selecionados os conglomerados:
setores
censitários,
com
PPT
(Probabilidade
Proporcional ao Tamanho) sistemático. A medida de
tamanho é a população de 16 anos ou mais residente
nos setores.
Finalmente, no terceiro estágio é selecionado em cada
conglomerado um número fixo de eleitores segundo
cotas de sexo, idade, escolaridade, ramo de atividade e
quantidade de banheiros no domicílio.
A amostra nacional é desproporcional, sendo o critério
de desproporção as Regiões do Brasil (Norte, Nordeste,
Sudeste, Sul e Centro-Oeste).
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4

Detalhamento dos Instrumentos de Pesquisa

O desenvolvimento deste instrumento de pesquisa foi debatido pela equipe técnica do
IBOPE Inteligência e os representantes da SECOM para a troca de conhecimento e
experiências com a finalidade de desenvolver um questionário que pudesse responder as
questões levantadas durante a descrição do problema.
4.1 Conceitos Estruturais para os Instrumentos

Código das perguntas

Tipo de variável

Perfil - Sexo; Ocupação Categórica nominal
Perfil - Idade;
Categórica ordinal
Escolaridade; Renda
P01, P02, P06A, P23,
Escalar
P27
Categórica ordinal
P03, P04, P05, P06,
P06B, P07, P08, P09,
P10, P11, P12A, P12B,
P13, P14A, P14B, P15,
P16, P17, P18, P19, Categórica nominal
P20, P21, P22, P24,
P25, P26, P28, P29,
P30, P31, P33, P34,
PAUTORZA

Técnica aplicada de análise
Distribuição de frequências
Distribuição de frequências
Distribuição de frequências; média
(apenas para as perguntas com nota)
Distribuição de frequências

Distribuição de frequências

4.2 Metodologia de Análise e Validação do Instrumento de Pesquisa

Questionário sugerido pela SECOM, validado e ajustado pelo IBOPE Inteligência e
submetido à aprovação final do cliente. O questionário está detalhado no Anexo I.
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Detalhamento do Plano Amostral

A amostra é representativa da população brasileira. No primeiro estágio os municípios
são selecionados probabilisticamente através do método PPT (Probabilidade Proporcional
ao Tamanho), com base na população de 16 anos ou mais de cada município. No segundo
estágio são selecionados os conglomerados: setores censitários, com PPT (Probabilidade
Proporcional ao Tamanho) sistemático. A medida de tamanho é a população de 16 anos
ou mais residente nos setores. Finalmente, no terceiro estágio é selecionado em cada
conglomerado um número fixo de eleitores segundo cotas de sexo, idade, escolaridade,
ramo de atividade e quantidade de banheiros no domicílio. A amostra nacional é
desproporcional, sendo o critério de desproporção as Regiões do Brasil (Norte, Nordeste,
Sudeste, Sul e Centro-Oeste).
Foram realizadas 2.002 entrevistas. O nível de confiança do estudo é 95% e a margem de
erro para os resultados encontrados no total da amostra é de 2 pontos percentuais.
5.1 Conceitos Estruturais para os Instrumentos

SEXO
Masculino
Feminino
TOTAL

961
1041
2.002

IDADE
16-24
25-34
35-44
45-54
55 e+
TOTAL

2.002

INSTRUÇÃO
Ensino Fundamental
Ensino Médio
Ensino Superior
TOTAL

914
749
339
2.002

RAMO MASCULINO
Agricultura/ Ind. de Const./ Out. Indúst.
Indústria de Transformação
Transporte/ Comércio
Atividade Social/ Adm. Pública
Prestação de serviços/ Outras Ativ.
Inativo
16-17
TOTAL

386
408
387
336
485

189
100
188
71
128
234
51
961
9
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RAMO FEMININO
Agricultura/ Indústria
Transporte/ Comércio/ Outras Ativ.
Atividade Social/ Adm. Pública
Prestação de Serviços
Inativo
16-17
TOTAL
BANHEIROS
Até 1 banheiro
2 banheiros
3 ou mais banheiros
16-17
TOTAL

87
117
135
162
493
47
1041
1300
472
132
98
2.002
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Detalhamento dos Procedimentos Adotados nos Trabalhos de Campo
 Todos os materiais do projeto são encaminhados para a coordenação de campo
(instrumento de coleta, amostra, cronograma, etc.);
 Reunião prévia entre todos os envolvidos no estudo para discussão e alinhamento
de procedimentos;
 Realização do pré-teste do questionário para estimar o tempo médio de aplicação
e identificar problemas de fluxo e de entendimento das questões;
 Realização de testes simulando entrevistas reais pela coordenação de campo e
equipe de atendimento. Todos os problemas encontrados são encaminhados para
análise e providências de acertos. Apenas depois da aprovação de todos os textos,
pulos, chamadas, fluxos etc., é realizada a instrução/ treinamento do questionário
aos entrevistadores para que iniciem em seguida os trabalhos de campo;
 As entrevistas são realizadas por uma equipe de entrevistadores devidamente
treinados, supervisionados e com identificação do IBOPE Inteligência;
 A coleta dos dados pessoal e em domicílios com uso de equipamento eletrônico
(tablet). O trabalho de campo é executado por equipe própria do IBOPE
Inteligência e fornecedores parceiros do Instituto;
 Após a finalização das entrevistas ou no decorrer dos trabalhos de campo, alguns
procedimentos são adotados para a validação e verificação das entrevistas;
 Ao término do campo e do processo de validação, o banco de dados é consistido e
encaminhado para as equipes de codificação (no caso de perguntas abertas) e
processamento de dados. Um relatório de tabelas é emitido pelo programa
estatístico SPSS para que a equipe de atendimento providencie a montagem dos
gráficos e a análise dos resultados.

6.1 Estrutura de Campo e Equipe Técnica

Profissional Função

Perfil

Entrevistador

Aplicação dos questionários

Supervisor
de campo

Realizar treinamento e
supervisionar todo trabalho de
campo

Líder de
Projeto

Avaliar meta de produção e
checagem das quantidades a
serem amostradas, interface
com os supervisores de campo

Concluintes do 2º grau, com
experiência em pesquisa face-aface
Experiência mínima de 3 anos em
pesquisa
probabilística
e
arrolamento Larga experiência
nas funções de supervisão e
treinamento de equipe
Experiência de 3 anos em
pesquisa face-a-face

Qtde
120

16

1

6.2 Conclusões dos Trabalhos de Campo

O trabalho de campo estava previsto até 24/04/2018, tendo sido concluído no dia
25/04/2018, sem quaisquer prejuízos para o trabalho.
11
Obs.: as opiniões e julgamentos expressos neste documento são de exclusiva responsabilidade do Instituto de Pesquisa

7

Procedimentos Utilizados na Estruturação dos Bancos de Dados

7.1 Codificação

Uma equipe experiente de codificadores analisa todas as respostas abertas do
questionário, codificando-as de forma ordenada, seguindo orientações do coordenador
da pesquisa e do contratante, sempre levando em conta os objetivos e as características
do estudo.
Todos os codificadores envolvidos no projeto recebem as devidas instruções sobre a
codificação de todo o material, sendo sua obrigação:
 Verificar se todas as perguntas estão respondidas;
 Codificar as perguntas abertas, seguindo padrões de qualidade estabelecidos, ou
seja, se a pergunta é única opção e há mais ideias na resposta, o codificador deve
usar a primeira ideia expressada. Caso a resposta não se encaixe na lista (quando
houver), e para que não se perca informação, deve-se abrir um novo código antes
de registrá-lo simplesmente em “outros”;
 Revisar as perguntas com filtro.
7.2 Consistência Analítica das Informações

A fase de limpeza e crítica de um banco de dados é fundamental em qualquer pesquisa. É
preciso que o banco de dados final contenha informações consistentes, seja o mais
completo possível, de qualidade e livre de erros que possam interferir nos resultados.
Erros graves devem ser corrigidos: com voltas a campo, imputação de resultados ou
inserção de missing (“não se aplica”).
Nesta verificação, as seguintes etapas são contempladas:
 Verificação dos saltos e da correta aplicação dos filtros: através de tabelas
cruzadas entre as perguntas (variáveis) que impõem os filtros no questionário e
aquelas às quais o filtro foi imposto. O objetivo é certificar-se de que não houve
falha no aplicativo/programação quanto aos filtros impostos;
 Validação das respostas: o objetivo é identificar eventuais erros de escolha da
opção de resposta correta, certificando-se da coerência entre as opções de
resposta (por exemplo, a renda individual não pode ser superior à renda familiar);
 Voltas a campo e imputação de valores: em alguns casos, nos quais há perda de
informações, é necessário recontato com o entrevistado para que as perguntas
cujas respostas foram perdidas sejam refeitas. Em outros casos, pode ser possível
que os resultados sejam imputados mediante a verificação de outras variáveis
relacionadas.
7.3 Processamento como Parte do Controle de Qualidade
 O processamento ocorre fisicamente em nosso endereço central, e proporciona a
elaboração de relatórios periódicos dos dados.
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 O SPSS é o nosso aplicativo padrão para tabulação dos dados, particularmente
pela abrangência das suas possibilidades de análises e testes estatísticos.
 As tabelas para análise são acompanhadas de indicadores estatísticos que
apontam diferenças significativas, desvios, médias, etc.
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Análise dos Resultados da Pesquisa

P01) Como o(a) Sr.(a) diria que se sente atualmente em relação ao futuro do país, o(a)
Sr.(a) diria que está: (RU)
Base: Amostra (2.002)
Muito otimista
Otimista
Nem otimista nem pessimista
Pessimista
Muito pessimista
Não sabe
Não respondeu

2%
17%
22%
30%
21%
6%
1%

P02) Como o(a) Sr.(a) avalia o desempenho atual do Governo Federal? O(A) Sr.(a) diria
que ele está sendo: (RU)
Base: Amostra (2.002)
Ótimo
Bom
Regular
Ruim
Péssimo
Não sabe
Não respondeu

2%
5%
28%
17%
47%
2%
0%

P03) O(A) Sr.(a) aprova ou desaprova o desempenho atual do Governo Federal? (RU)
Base: Amostra (2.002)
Aprova
Desaprova
Não sabe
Não respondeu

18%
76%
5%
1%

P04) Nos últimos dois meses, o(a) Sr.(a) se lembra de ter visto ou ouvido alguma notícia a respeito
do Fornecimento de Energia Elétrica? (RU)
Base: Amostra (2.002)
Sim
Não
Não sabe
Não respondeu

37%
63%
1%
0%
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P05) Qual foi a principal notícia que o(a) Sr.(a) viu ou ouviu em relação ao setor de
fornecimento de Energia Elétrica? (ESPONTÂNEA - RU)
Base: Entrevistados que viram ou ouviram alguma notícia a respeito do fornecimento
de energia elétrica (736)
Menções à TARIFA/ PREÇO
56%
Aumento do valor da energia elétrica/ conta de luz
40%
Novas tarifas de energia elétrica
8%
Conta de luz continua sem tarifa extra – Bandeira Verde tarifária
4%
Diminuição do valor da energia elétrica/ conta de luz
2%
“Tarifaço” na conta de luz
2%
Projeto propõe regulamentação da cobrança de taxa de religação de
0%
energia elétrica
Variação da tarifa de energia elétrica
0%
Menções à DISTRIBUIÇÃO/ CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA
15%
Apagão atinge vários estados Brasileiros nos últimos dias/ Apagão atinge
10%
12 estados do Norte e Nordeste
Carga de energia elétrica sobe 2% em março
2%
Falha em Tucunaré é responsável pelo apagão
1%
Vai melhorar a distribuição/fornecimento de energia
0%
Má qualidade na rede de distribuição/ fornecimento de energia
0%
Haverá mudança do nome do fornecedor de energia
0%
Queda de torre de transmissão de energia/ Chuvas derrubaram árvores
0%
em cima das linhas de energia
Eletrobras demora para resolver os problemas
0%
Oscilação na energia
0%
Notícias relacionadas à qualidade do fornecimento de energia
0%
Previsão de racionamento de energia elétrica
0%
Necessidade de importar energia por problemas nas barragens
0%
Aumento do fornecimento/consumo de energia elétrica
0%
Qualidade do fornecimento/distribuição de energia elétrica
0%
Estado de Goiás tem a pior distribuição de energia
0%
Menções à PRIVATIZAÇÃO
8%
Privatização da Eletrobras
7%
Privatização do fornecedor de energia
1%
Venda da Celpa
0%
Menções a GERADOR/FORNECEDOR DE ENERGIA ELÉTRICA
3%
Notícias relacionadas à energia eólica
1%
Reservatórios com nível baixo de água para fornecimento de energia
1%
Reservatórios com nível alto de água para fornecimento de energia/
0%
Chuvas estão abastecendo os reservatórios
Problemas na usina elétrica
0%
Construção de nova usinas
0%
Notícia sobre turbinas elétricas
0%
Ineficiência das termoelétrica na geração de energia
0%
Cemig informando sobre a renovação dos relógios mais antigos
0%
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Base: Entrevistados que viram ou ouviram alguma notícia a respeito do fornecimento
de energia elétrica (736)
Notícias relacionadas às barragens/ usinas/ reservatórios/ hidrelétrica
0%
Notícias relacionadas à usina de Belo Monte
0%
Menções a INVESTIMENTOS NO SETOR
2%
Governo faz novos investimentos no setor de energia elétrica
2%
BNDES prevê desembolsos de R$ 13 bilhões para energia elétrica em
0%
2018
Falta de investimento no fornecimento de energia elétrica/ Hidroelétricas
0%
OUTRAS MENÇÕES
2%
Consumidores não conseguem pagar as contas nas agências bancárias/
0%
nos correios
Mudança de nome das empresas
0%
Precauções com as tomadas de energia
0%
Casos de corrupção
0%
Dicas de segurança com a energia
0%
Economizar energia
0%
Greves
0%
Mudança do horário de verão
0%
Notícias relacionadas às ligações clandestinas de energia
0%
Dicas sobre troca para lâmpadas mais econômicas
0%
Notícias relacionadas ao Programa Luz para Todos
0%
Contas de energia não estão chegando nas residências
0%
Inovação tecnológica
0%
Brasileiros estão sendo prejudicados
0%
Prestador de serviço prejudica o consumidor
0%
Notícias relacionadas ao corte de energia por falta de pagamento
0%
Não lembra
1%
Não sabe
11%
Não respondeu
1%

P06A) Agora vou ler uma lista de expressões e termos e gostaria que para cada uma delas
o(a) Sr.(a) me dissesse se entende bem, entende mais ou menos ou se não entende o que
cada expressão significa. (RU POR LINHA)
Entende
bem
9%

Entende mais
ou menos
19%

Não
entende
70%

Não
sabe
2%

Não
respondeu
0%

B. Privatização
C. Parceria de
investimentos
D. Capitalização

27%

35%

37%

1%

-

17%

39%

43%

1%

0%

18%

37%

44%

1%

0%

E. Concessão pública

11%

26%

62%

1%

0%

Base: Amostra (2.002)
A. Desestatização
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P06B) Agora vou ler novamente as mesmas expressões e termos e gostaria que o(a) Sr.(a)
me dissesse, da forma como o(a) Sr.(a) entende, se cada expressão é mais positiva ou
mais negativa: (RU POR LINHA)

Positiva

Negativa

Nem positiva,
nem negativa
(Espontânea)

Não
sabe

Não
respondeu

A. Desestatização

17%

56%

3%

24%

1%

B. Privatização

35%

50%

3%

11%

0%

C. Parceria de
investimentos

56%

29%

3%

11%

0%

D. Capitalização

48%

35%

3%

14%

0%

E. Concessão pública

30%

45%

3%

21%

0%

Base: Amostra (2.002)

P07) Pensando nas empresas públicas que foram privatizadas, comparando com antes da
privatização, na sua opinião (RU)
Base: Amostra (2.002)
Essas empresas estão funcionando melhor do que quando eram
administradas pelo governo
Estão funcionando da mesma forma

21%
27%

Estão funcionando pior do que quando eram administradas pelo governo

41%

Não sabe

10%

Não respondeu

1%

P08) Nos últimos 20 anos, alguns serviços que eram prestados pelo governo passaram a
ser administrados por empresas privadas. Vou ler alguns desses serviços e gostaria que
o(a) Sr.(a) dissesse se após a privatização o serviço está melhor, pior ou continua a
mesma coisa: (RU POR LINHA)
Base: Amostra (2.002)
A. Serviço de telefonia fixa
B. Serviço de telefonia
móvel/ telefonia celular
C. Administração de
Aeroportos
D. Administração de
Rodovias

Melhor

Pior

Continua a
mesma coisa

Não
sabe

Não
respondeu

28%

29%

34%

9%

0%

46%

23%

27%

3%

0%

27%

15%

34%

24%

0%

35%

30%

30%

5%

0%
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P09) Vou ler novamente a lista de expressões que tratam da relação entre o governo
brasileiro e empresas privadas com o patrimônio do Brasil. Levando em
consideração a explicação dada para cada expressão, diga se o(a) Sr.(a) é a favor ou
contra que o Governo Federal tome as seguintes medidas: (RU POR LINHA)

Base: Amostra (2.002)

A
favor

Contra

Nem a favor
nem contra
(Espontânea)

26%

66%

2%

6%

0%

32%

57%

2%

8%

1%

68%

25%

1%

5%

0%

27%

60%

2%

10%

1%

Não
Não
sabe respondeu

A. Privatização:

Venda
de
bens
públicos para utilização econômica
por empresas privadas.
B. Concessões: permissão de uso de
bens públicos, para fins econômicos,
por empresas privadas, por um
período e um preço definido.
C. Parcerias Público Privado: permite
que uma empresa privada use um
bem público, mas em troca a
empresa tem que investir em
infraestrutura para o país.
D. Desestatização: o governo diminui
sua participação em empresas
estatais.

P10) O(a) Sr.(a) já ouviu falar da Eletrobras? (RU)
Base: Amostra (2.002)
Sim
Não
Não sabe
Não respondeu

74%
26%
1%
-

P11) A Eletrobras é uma empresa pública que produz e distribui parte da energia elétrica
consumida pelos brasileiros. Sabendo disso, o(a) Sr.(a) diria que é a favor ou contra a
privatização da Eletrobras? (RU)
Base: Amostra (2.002)
A favor

36%

Contra

54%

Nem a favor nem contra (Espontânea)

3%

Não sabe

7%

Não respondeu

0%
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P12A) Por qual(is) motivo(s) o(a) Sr.(a) é a favor da privatização da Eletrobras? (RM ATÉ 3
RESPOSTAS)
Base: Entrevistados que são a favor da privatização da Eletrobras (706)
Menções à ECONOMIA
Energia com tarifa mais barata/ Redução nas contas de energia
Geração de empregos
Aumento de investimento no setor/ Terá mais capacidade de investimentos
Diminuição dos gastos públicos do governo
Maior concorrência no mercado/ Vai aumentar a competitividade
Redução de impostos
Menor número de aumentos nas tarifas ao longo do ano
Diminuição no consumo de energia/ População economizaria mais energia
Empresas públicas trazem prejuízos para economia/ Vai gerar menos prejuízos
Eletrobras passará a ter lucros
Acabaria com as ligações clandestinas ("gatos")
Porque seria valorizada
Empresas privadas dão retorno ao país
Subnet - Autonomia Financeira
Ajudará o país a crescer/ Economia do país
Terá melhores negociações
Subnet - Proteção
Garantia de recursos para investimentos públicos em educação, saúde,
segurança, ou outras áreas do governo.
Vai beneficiar o meio ambiente (s/e)
Menções a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Melhor prestação de serviços/Serviço público não funciona
Melhorias no abastecimento de energia elétrica/ Menos falhas no fornecimento
de energia elétrica/ Menos apagões
Ampliação no fornecimento de energia/ Aumento da distribuição de energia
chegando onde é necessário
Para não faltar energia elétrica
Mais rapidez nas soluções de quedas de energia
Melhorias na manutenção em redes de distribuição energia elétrica
Modernização na distribuição de energia
Menções à POLÍTICA E GESTÃO
Subnet - Administração Pública
Governo não faz uma boa administração/ Falta organização na administração do
governo
Fim dos cabides de empregos/ Funcionários fantasmas
Haverá melhorias no funcionamento sem a participação do governo

21%
8%
4%
3%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
0%
0%
0%
0%
1%
1%
0%
1%
0%
0%
18%
9%
5%
2%
1%
1%
0%
0%
10%
6%
3%
1%
1%

Governo não tem recursos para investimentos/ Governo não faz investimentos
na empresa

0%

Empresas estatais deixam de prestar contas ao governo

0%
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Base: Entrevistados que são a favor da privatização da Eletrobras (706)
Governo não se importa com lucros fazendo com que a qualidade não seja boa
Investimento do governo se perde pois não tem sócio, usa dinheiro público
Governo poderá se dedicar a outras áreas essenciais
Porque a empresa faliu nas mãos de políticos
Subnet - Administração Privada
Será melhor administrada/Maior interesse do setor privado para administrar
Diminuirá a influência de políticos na gestão/ vai evitar que seja usada para fins
políticos
Administração privada tem mais objetividade nos lucros
Com a privatização uma equipe para gerenciar
Administração mais transparente
Equipamentos mais modernos/ Investimentos em equipamentos
Menções à CORRUPÇÃO
Diminuirá a corrupção/ Acabar com a corrupção
Diminuirá os desvios de dinheiro público/ Fim das fraudes
Diminuirá os benefícios para os donos da empresa
Menções a BENEFÍCIOS
Mais benefícios para a população em geral/Beneficiará a população/ Contribuirá
para o bem do povo
Vai ser melhor para o país (s/e)
Todas as regiões do país serão beneficiadas
Empregos oferecidos serão de qualidade
Concorda desde que bem feita, não prejudicando o trabalhador
Menções à REESTRUTURAÇÃO
Porque outras empresas que já foram privatizadas apresentaram melhorias
Empresa continuará da forma que está
Haverá melhorias no desempenho/ melhorias no setor
Mais confiança no desenvolvimento da empresa
Pela cultura das empresas privadas
Empresas devem ser separadas do governo
Empresa será focada no setor/ Especializada no setor de energia
Privatização funciona para o estado
Menções à IMAGEM
Empresas privadas são mais eficientes/ são mais responsáveis pelos seus atos
Empresa é grande, ficará mais sólida
Por ser uma boa empresa (s/e)
Empresa será da região
Menções a ATENDIMENTO
Melhor atendimento ao consumidor (s/e)
Menções a PRODUTO
Vai melhorar a qualidade da energia elétrica
Menções à COMPLEXIDADE
Empresa privada funciona melhor

0%
0%
0%
0%
5%
3%
1%
1%
0%
0%
0%

6%
3%
3%
0%
4%
3%
0%
0%
0%
0%
3%
1%
1%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
2%
2%
0%
0%
0%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
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Base: Entrevistados que são a favor da privatização da Eletrobras (706)
Menções a AVANÇO TECNOLÓGICO
Investimento em tecnologia mais avançada
Menções a COMPROMETIMENTO
Funcionário público não tem interesse em trabalhar
Empregado privado se compromete com o sucesso e a eficiência da empresa
para garantir o emprego
Falta de compromisso do governo com a empresa
Menções à SUSTENTABILIDADE
Investimentos em energia sustentável (eólica, solar etc.)
Geração de energia sem poluição
Menções à BUROCRACIA
Diminuirá a burocracia
Menções à RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS DO CLIENTE
Mais rapidez nas solicitações de serviços
Mais assistência ao consumidor
Outras menções
Terá mais segurança
Porque será melhor fazer acordos e pagamentos
Cada um tem que fazer o seu sem depender de outras empresas
Porque no Brasil tudo está irregular
Porque traz conforto para quem trabalha
Mudanças são necessárias
Porque está vendendo energia mais barata para outros países
Sou a favor da privatização
Não sabe
Não respondeu

0%
0%
1%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
1%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
35%
3%

P12B) Por qual(is) motivo(s) o(a) Sr.(a) é contra a privatização da Eletrobras? (RM ATÉ 3
RESPOSTAS)
Base: Entrevistados que são contra a privatização da Eletrobras (1084)
Menções à ECONOMIA
Energia com tarifa mais cara/ Aumento nas contas de energia
Aumentará o desemprego
Aumento dos impostos/ aumento de juros
Será vendida por um preço muito inferior ao seu valor/ Não vamos ter lucro na
venda
País será prejudicado/ Vai trazer prejuízos ao país/ O país vai perder dinheiro
Interesse dos grandes empresários/ Vai virar monopólio
Poucos investimentos no setor
Não vai gerar economia para o país
Porque é mais capital para os estrangeiros/ Vai ficar saindo dinheiro para o
estrangeiro
Vai aumentar o consumo de energia

29%
18%
4%
1%
1%
1%
1%
0%
0%
0%
0%
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Base: Entrevistados que são contra a privatização da Eletrobras (1084)
Governo não terá ganhos/ Governo sairá perdendo
Redução de salários
O capital estrangeiro pode prejudicar o Brasil
Gastos com energia não serão recuperados
O repasse do custo será total da manutenção para o usuário
Será vendida energia pré-paga prejudicando a população
Subnet - Proteção
Porque não vai aparecer onde foi aplicado os recursos da venda/ Não vai ter retorno
Dinheiro não vai voltar em benefício do Brasil
Envolve dinheiro público
Subnet - Autonomia Financeira
País não necessita de estrangeiros para administrar as empresas
Ainda traz lucro ao país/ Empresa que ainda gera lucros ao país
Menções a NACIONALISMO
Pertence aos brasileiros/É patrimônio dos brasileiros/ É do povo
Estão vendendo o Brasil aos poucos/ Já vendeu todas as empresas que tinha
Energia tem que ser pública para o brasileiro ter acesso a ela
Empresa será controlada por outros países/ Não deveria ser vendida para outros
países
Ficaremos vulneráveis / Vulnerabilidade da segurança nacional vendendo nossa
fonte de água
Estrangeiros vão mandar no Brasil
O Brasil perderá o poder sobre a empresa
Não podemos deixar o comando da energia elétrica com empresas que não
conhecemos
Menções à POLÍTICA E GESTÃO
Por causa da exploração do capitalismo
Não é um negócio sério, o governo vai tirar vantagem igual
Subnet - Administração Pública
Tem que ser administrada pelo governo/ Governo administra melhor serviços
públicos
O governo perder o controle/ Vai perder influência
Deve continuar sendo estatal/ deve continuar sendo do estado
Responsabilidade do governo é melhorar os serviços e não privatizá-los
Tentativa do governo tapar o rombo causado pela má administração
Precisa ser bem administrada/ Melhorar a administração, não precisa ser vendida
Subnet - Administração Privada
Controle financeiro fica nas mãos do mercado externo
A população não vai poder dar opinião em uma empresa privada/ Não teremos voz
ativa
Empresas privadas não emitem faturas e nota fiscal para prestar contas dos serviços
prestados
Preços serão controlados por empresários/ Preços ficarão nas mãos de empresários
Empresa privada vai usar dinheiro público

0%
0%
0%
0%
0%
0%
3%
2%
1%
0%
1%
1%
0%
15%
12%
1%
1%
1%
0%
0%
0%
0%
9%
0%
0%
8%
2%
2%
1%
1%
0%
0%
1%
0%
0%
0%
0%
0%
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Base: Entrevistados que são contra a privatização da Eletrobras (1084)
Somos qualificados para administrar nossas empresas/ A Eletrobras está sendo bem
administrada
Acesso ao governo é mais fácil do que com as empresas para cobrar soluções, ter
informações
Povo que vai pagar a conta pelo governo
Será vendida para um grupo de políticos
Por não ser a favor do governo
Porque o governo tem que investir na empresa
Governo dá mais suporte
Os recursos da privatização serão usados para fins políticos
Porque o governo tem que arcar com as consequências
Porque não terá concessão do estado
Governo tem pessoas qualificadas para administrar a empresa
Menções a BENEFÍCIOS
Não tem nenhuma vantagem/ Não vai beneficiar o brasileiro
Não vai trazer melhorias
É uma empresa necessária para o Brasil/ Produz energia elétrica para o país
População carente será prejudicada
População sofrerá com as mudanças

0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
9%
5%
1%
1%
1%
0%

Energia gerada será enviada para fora do país

0%

Brasil vai se tornar dependente de empresas estrangeiras

0%

É uma empresa que dá suporte ao Brasil
Vão diminuir os concursos públicos
Não vai resolver os problemas do país

0%
0%
0%

Deve ser do setor público, beneficiar todo o país

0%

Mão de obra será prejudicada
Menções à PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Vai piorar a prestação de serviços
Vai piorar o abastecimento de energia elétrica/ Mais falhas no fornecimento de
energia elétrica
Porque a empresa está fazendo um bom trabalho
Diminuição da distribuição de energia, não chegando onde é necessário

0%
5%
3%

Porque são rápidos nas soluções de quedas de energia

0%

Não terá manutenção em redes de distribuição energia elétrica

0%

Não é necessário, porque não falta energia na região/ fornece energia para todo o país
Menções à REESTRUTURAÇÃO
Vai continuar tudo como está, nada vai mudar

0%
4%
1%

Outras privatizações que não deram certo/ No Brasil privatização não funciona

1%

Não precisa mudar está bom como está

1%

Diminuirá o desenvolvimento do país

0%

2%
0%
0%
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Base: Entrevistados que são contra a privatização da Eletrobras (1084)
Não é a melhor saída para solução em tempo de crises
Menções à CORRUPÇÃO
Muito roubo no país/ Porque vão aumentar os roubos e desvios de dinheiro/ Será
usada para lavagem de dinheiro
Porque vai enriquecer os grandes empresários
Porque se não tivessem roubos, desvio de dinheiro não precisaria privatizar
Menções a DIREITOS PRESERVADOS
Pagamos nossos impostos temos direito na empresa
Não teremos como reclamar de aumentos abusivos
Empregos sem estabilidade
Porque a população tem que participar desses assuntos
Direito de todo cidadão ter energia
Menções à CONFIANÇA
Não confia em quem vai administrar
Não saberemos quem vai lucrar
Desconfiança pois não sabemos o que pode acontecer
Não sabemos quem vai comprar
Sente insegurança com a privatização
Menções a ATENDIMENTO
Atendimento ao consumidor não será melhorado
Será mais difícil fazer contato com a empresa
Menções à BUROCRACIA
Questões burocráticas serão mais difíceis de solucionar
Menções à SUSTENTABILIDADE
Porque a Eletrobras está desenvolvendo projetos que favorecem o país em energia
sustentável (eólica, solar etc.)
Menções à IMAGEM
Empresa de grande influência para o Brasil
Deixa de valorizar o nosso país
Outras menções
Porque é contra privatizações/ Não deve privatizar
Porque o país precisa de energia, se perder a empresa não tem como retornar
Porque vai ser vendida para terceiros
Porque é contra vender a empresa para estrangeiros
Porque seria dois mandando na mesma empresa
Prejudicará a comunicação entre eles
Não conhece a empresa
Má utilização de bens de consumo básico
Eles vão fornecer e explorar
Não sabe
Não respondeu

0%
4%
3%
0%
0%
1%
0%
0%
0%
0%
0%
1%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
2%
1%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
25%
3%
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P13) Vou ler uma frase e gostaria que o(a) Sr.(a) me dissesse se concorda ou discorda
dela: “Ao invés de vender a Eletrobras, o governo deveria manter a parte que possui e
convidar mais investidores para aplicar dinheiro na empresa” (RU)
Base: Amostra (2.002)
Concorda
Discorda
Nem concorda, nem discorda (espontânea)
Não sabe
Não respondeu

79%
15%
2%
4%
0%

P14A) E por qual motivo o(a) Sr.(a) concorda? (RU)
Base: Entrevistados que concordam com a frase acima (1.579)
Menções à ECONOMIA
Vai gerar mais emprego
Custo da energia elétrica ficará mais barato/ vai diminuir a conta de luz
Vai gerar mais lucros/ Vai se tornar lucrativa/ A empresa traria mais lucros para
o país
Vai gerar crescimento econômico para o país/ Vai melhorar a economia do país
Não deve vender a empresa porque a venda vai aumentar o valor da tarifa de
energia
Evitaria o desemprego
Não haverá tanto reajuste nas tarifas/ Não vai encarecer a energia
Vai aumentar o número de empresas investidoras no país
Garantia das riquezas do país
Com a privatização aumentam as taxas de juros
Abrir mão completamente da empresa faria o governo perder a renda gerada e
possíveis investimentos
Assim pode baixar os preços
Se privatizar, pode virar monopólio
Se vender, os preços vão aumentar
Se vender, o país terá prejuízos
O ganho será melhor para o país e custo não seria tão alto
Menções à POLÍTICA E GESTÃO
Vai capitalizar o Governo/ Valor investido ficará dentro do Brasil
É uma alternativa para não precisar privatizar
Para não dar poder ao setor privado
É dever do Governo tentar todas as opções para manter um patrimônio
nacional
Governo não pode vender empresa que fornece energia
Subnet - Administração Privada
Vai favorecer no crescimento da empresa/ Oportunidade de progresso da
empresa

24%
14%
5%
2%
2%
1%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
20%
2%
1%
0%
0%
0%
10%
3%
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Base: Entrevistados que concordam com a frase acima (1.579)
Vai aumentar o capital da empresa
Vai gerar benefícios/ melhorias para empresa/ Vai melhorar com a presença do
setor privado
Vai melhorar o funcionamento da empresa
A união do Governo com essas empresas criará uma administração melhor
Vai deixar a empresa mais forte/ vai potencializar a Eletrobras
A empresa não vai falir/ fechar
Vai melhorar a situação financeira da empresa/ Ajudará a situação financeira da
empresa
Eletrobras terá melhores resultados
Suprirá as necessidades da empresa
Vão trazer novas ideias
Não vão tirar os trabalhadores de seus postos de trabalho
Ajudará a estruturar a Eletrobras
Vai melhorar a qualidade da mão-de-obra da empresa
Funcionários vão trabalhar mais motivados
Terá mais pessoas na liderança da empresa
Se tornará uma empresa mais eficiente
Responsabilidade pela Eletrobras ficará dividida
Vai beneficiar os funcionários da Eletrobras
A situação da empresa ficaria melhor
É o mais certo para a empresa
Subnet - Administração Pública
Governo continuaria no controle da Eletrobras/ controle do setor/ controle
acionário/ continuará sem majoritário
Governo não perderá a participação/administração da empresa
Governo precisa de ajuda para administrar/ Governo tem que pedir para ajudar
a desenvolver um bom trabalho
Governo vai/pode investir nas áreas essenciais
Governo terá retorno de todos os investimentos
Diminuiria a participação do governo
Governo vai ter mais condições de manter a empresa/ Governo tem capacidade
de administrar
Por ser uma empresa pública, deve continuar sob o Governo
Governo não precisará injetar dinheiro público na Eletrobras
Governo será responsável para controlar o dinheiro/capital investido
Vai manter o controle do capital nacional
É melhor para o Governo e para as empresas privadas
Com o governo fica melhor
Governo está se esforçando para melhorar o país
Governo conseguirá controlar os preços das tarifas
Governo poderá investir mais em seus funcionários
Governo poderá fiscalizar o que os investidores estão fazendo na empresa
Porque para governar é preciso atrair empresas investidoras

2%
1%
1%
1%
1%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
7%
3%
1%
1%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
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Base: Entrevistados que concordam com a frase acima (1.579)
Sendo do governo é melhor para a população
Vários parceiros em comum para decisões
Menções a BENEFÍCIOS DOS INVESTIMENTOS
Aumentará os investimentos no setor
Melhor investir do que vender/ É uma alternativa melhor do que vender a
empresa por completo
Investimentos sempre trazem melhorias/ Todos os investimentos são bem
vindos
Haverá mais investimento no país/ gerar mais investimentos para o país
Melhoria da infraestrutura/ Investimentos em infraestrutura
Será um bom investimento
É uma forma de parceria
Toda empresa precisa de investimentos
Estarão investindo em uma empresa brasileira
Vai aumentar os investimentos na empresa
Tem que investir em empresas públicas e não vendê-las
Investimento é dinheiro público
Estão investindo em uma empresa brasileira
Pode investir em melhor tecnologia
É necessário expandir a distribuição e o governo deve seguir com a maior parte
das ações
Sem investimento não consegue continuar trabalhando
O Governo deve investir mais do que o setor privado
É obrigação do Governo investir nos patrimônios públicos
Setor estratégico de segurança nacional deve ter investimentos
Menções a BENEFÍCIOS
Beneficiará a população/ Brasileiros serão beneficiados/ Vai haver melhorias
para a população
Vai trazer mais benefícios/ melhorias para o Brasil
Trará melhorias (s/e)
Vai trazer melhorias para o setor
Valorização do patrimônio do Brasil/ Vai valorizar o Brasil
Desenvolvimento no setor
Garantia de emprego aos funcionários públicos
O dinheiro será utilizado para os brasileiros
Não vai prejudicar a população/ População não vai sair perdendo
Ajuda o país enfrentar a crise financeira
Não estará alterando estrutura do setor dentro do país
Povo não vai pagar mais caro pela energia
Mais facilidade para a população ter sua própria energia elétrica
Eletrobras vai passar a contribuir com o país
Brasil não vai precisar importar energia elétrica
Havendo parcerias, haverá melhorias
Sempre é bom trazer novos investidores

0%
0%
10%
3%
2%
1%
1%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
8%
3%
2%
1%
1%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
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Base: Entrevistados que concordam com a frase acima (1.579)
Menções a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Vai melhorar a qualidade dos serviços
Vai melhorar a qualidade da distribuição/fornecimento de energia elétrica
Vai aumentar o fornecimento/distribuição da energia
Vai resolver o problema dos apagões/falta de luz
Porque hoje há o risco de ficar sem energia
Vai regulamentar as condições de consumo da energia
Vai ampliar os serviços oferecidos
Vai melhorar as oscilações de energia
Dessa forma não haverá piora dos serviços
Menções a NACIONALISMO
Vai preservar um patrimônio do Brasil/ Empresa ainda será parte brasileira
Não concorda com a venda de empresas brasileiras
A energia tem que continuar pública
Se ficar vendendo, vamos acabar ficando sem nada
Brasileiro tem que tomar conta, ser o responsável pela empresa
Menções à ATUAÇÃO DOS INVESTIDORES
Vai ocorrer uma fiscalização maior por parte dos investidores
Investidores do setor privado vão participar da administração de uma empresa
pública
Investidores vão organizar a Eletrobras
Investidores vão cuidar melhor a energia
Investidores não serão políticos
O empresariado ainda não está maduro para assumir sozinho esta
responsabilidade
A participação dos investidores não é tão grande
Com os investimentos não vai precisar desfazer dos bens
Menções à CORRUPÇÃO
Acabaria com os casos de corrupção/ Controlaria a corrupção
É uma forma de controlar os desvios de dinheiro
Menções à REESTRUTURAÇÃO
A busca de parceria/investidores ajuda no desenvolvimento do Brasil/ vai ajudar
no desenvolvimento do Brasil
Vai trazer renovação para a empresa
Quanto mais parceria é melhor para a união/ Vai dividir os custos e também os
benefícios
Em vez de desfazer, arrumando mais investidores, ficaria uma fatia do bolo para
cada um
Se vender, não vai melhorar em nada
Menções a ATENDIMENTO
Forma de continuar com o mesmo atendimento
Vai melhorar o atendimento
Menções a OUTRAS RESPOSTAS
Porque é o mais viável/ o melhor a ser feito

8%
4%
3%
1%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
6%
5%
0%
0%
0%
0%
1%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
1%
1%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
1%
0%
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Base: Entrevistados que concordam com a frase acima (1.579)
Não pode vender, devem trabalhar mais para manter a Eletrobras
Forma moderna de administração
Para promover mais mudanças
Sem dinheiro não conseguimos fazer nada
A parceria seria com pessoas comprometidas
Setor estratégico não pode ter falhas
Controle de repasses
Outro país deve comprar a empresa e prejudica o povo brasileiro
Governo dever ajudar as empresas privadas
Não sabe
Não respondeu

0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
18%
2%

P14B) E por qual motivo o(a) Sr.(a) discorda? (RU)
Base: Entrevistados que discordam com a frase acima (292)
Menções à POLÍTICA E GESTÃO
Subnet - Administração Pública
Governo não deve envolver outras empresas de fora/ Governo deve cuidar da
empresa sem influência de investidores
Governo não sabe administrar/ Não confia na administração pública
O Governo não pode influenciar nos negócios/ Governo continuará se
envolvendo
Governo deve ser o responsável por nossas empresas
Não adiantaria em nada, porque o governo irá continuar no controle
Governo tem que buscar investimento para outras áreas mais necessitadas
(saúde, educação)
Fazem investimentos que não melhoram nada
Governo não cumpre o que promete
Governo está visando somente o próprio bem
Governo vai procurar empresas de amigos/familiares como investidores
Governo deve achar uma solução sem sofrer interferência de terceiros
Governo tem muito apadrinhados
Governo deveria colocar pessoas mais competentes para administrar
Falam que vão investir e não investem
Governo vai querer cobrar mais impostos
A empresa está caminhando bem, não precisa de investimento
O envolvimento do Governo é negativo
Governo tem condições de manter a Eletrobras
Governo tem dinheiro para administrar a empresa
O Governo deveria melhorar o custo da energia ao invés de trazer investidores
para a empresa
Governo não consegue manter a Eletrobras
Governo não investe em novas empresas, são sempre as mesmas

22%
15%
4%
3%
1%
1%
1%
1%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
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Base: Entrevistados que discordam com a frase acima (292)
Subnet - Administração Privada
Não vai resolver os problemas da Eletrobras/ Não vai adiantar em nada
Empresa deixará de ser nacional/ A empresa deve seguir como uma estatal
Investidores estrangeiros vão achar que são donos da Eletrobras/ Irão tomar
conta da Eletrobras
Nas mãos de empresas privadas a administração vai melhorar
Não vai ajudar no prejuízo gerado pela empresa
Administração vai virar uma bagunça
Empresa deve ser mais capitalizada do que somente deixar investidores
participarem
Quando privatiza, vende, a empresa perde a estabilidade
Menções à CORRUPÇÃO
Governo está envolvidos em corrupção/ vai continuar a corrupção
É uma forma dos roubos continuarem
É para lavagem de dinheiro
Menções à ECONOMIA
Aumentará a conta de luz
Lucros da empresa ficarão somente para os investidores
Não ajudar na economia do país
Vai gerar mais custos para o país
Governo irá ter problemas para renegociar as dívidas
Não vai diminuir a conta de luz
Vai gerar desemprego
Riquezas do Brasil irão para fora do país
Não vai gerar mais empregos
Subnet - Autonomia Financeira
O Brasil é um país rico, deve administrar essa dívida sem repassar para outros
países
Menções A FAVOR DA PRIVATIZAÇÃO
Porque deve ser privatizado/ Melhor vender
Privatizando, a empresa passará a ter mais compromisso com a população
Deve privatizar para acabar com os cargos públicos
Governo deve deixar para empresas privadas a gestão dessas empresas/ Setor
privado deve gerenciar as empresas
Tem que ser privatizado para empresas que saibam administrar
Melhor privatizar para a Eletrobras sair do controle do Governo
Menções a BENEFÍCIOS
População não será beneficiada
Vai diminuir as oportunidades de emprego
Governo já vendeu todas as empresas e se vender essa, vamos pagar juros
abusivos
As pessoas já são obrigadas a usar a Eletrobras
É o melhor para o Brasil em todos os sentidos

6%
3%
1%
1%
1%
0%
0%
0%
0%
19%
17%
2%
0%
7%
3%
1%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
4%
2%
0%
0%
0%
0%
0%
3%
2%
0%
0%
0%
0%
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Base: Entrevistados que discordam com a frase acima (292)
Menções à PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Privatizando, vai melhorar a qualidade dos serviços
Privatizando, haverá modernização na distribuição da energia
Não vai melhorar a qualidade dos serviços
Os apagões/ falta de luz vão continuar
Menções a NACIONALISMO
É favorável a uma administração totalmente pública da Eletrobras
Nada que seja estatal é negociável
A soberania fica ameaçada
Vai prejudicar o Brasil vendendo um patrimônio nacional
Menções à ATUAÇÃO DOS INVESTIDORES
Empresas não vão querer investir em uma empresa quebrada
Investidores não vão fazer parceria com o Governo
Menções à REESTRUTURAÇÃO
Tem que deixar da forma que está
Não teremos grandes diferenças
A empresa já está vendida
Menções a ATENDIMENTO
Não vai melhorar o atendimento
Menções a OUTRAS RESPOSTAS
Pode ser pior se o governo vender a empresa
Não é viável/ Não é o certo
É uma outra forma de privatizar a empresa
Porque essa alternativa não o vai funcionar bem
Custos finais serão mascarados
Cada um tem de cuidar do seu setor
Pelos impostos pagos
Somente os investidores serão beneficiados
Porque não sabe ao certo como essa administração seria feita
Não sabe
Não respondeu

2%
1%
0%
0%
0%
1%
0%
0%
0%
0%
1%
0%
0%
1%
0%
0%
0%
0%
0%
5%
1%
1%
1%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
32%
3%
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P15) Você concorda ou discorda que se mais investidores aplicarem dinheiro na
Eletrobras isso vai: (RU)
Concorda

Discorda

Não sabe

Não
respondeu

A. Ajudar o país a sair da crise

72%

24%

3%

0%

B. Aumentar investimentos no setor

82%

13%

4%

0%

C. Diminuir risco de apagões

76%

19%

5%

0%

D. Reduzir as quedas de energia

73%

22%

4%

0%

E. Equilibrar as contas públicas

71%

23%

6%

1%

F. Diminuir o valor das contas de luz
G. Aumentar a Geração de empregos
para o país

71%

25%

4%

0%

84%

13%

3%

0%

H. Melhorar a infraestrutura

81%

13%

5%

0%

I. Tornar a economia brasileira mais
dinâmica

75%

19%

6%

1%

Base: Amostra (2.002)

P16) Se a Eletrobras for administrada por empresas privadas ao invés do governo, o(a)
Sr.(a) acredita que, de modo geral, a sua vida vai melhorar, vai piorar ou isso não vai
afetar a sua vida? (RU)
Base: Amostra (2.002)
Vai melhorar
Vai piorar
Não vai afetar
Não sabe
Não respondeu

29%
17%
46%
7%
1%

P17) Se a Eletrobras deixar de ser administrada pelo Governo Federal e passar a ser
administrada por empresas privadas, o(a) Sr.(a) acredita que o fornecimento de energia
elétrica irá melhorar ou piorar? (RU)
Base: Amostra (2.002)
Melhorar
Piorar
Permanecer igual (espontânea)
Não sabe
Não respondeu

45%
32%
11%
11%
1%
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P18) Na sua opinião, a Eletrobras será mais eficiente se ela: (RU)
Base: Amostra (2.002)
Continuar sendo administrada pelo Governo Federal
Passar a ser administrada por empresas privadas?
Não sabe
Não respondeu

45%
39%
14%
1%

P19) Se a Eletrobras deixar de ser administrada pelo Governo Federal e passar a ser
administrada por empresas privadas, o(a) senhor(a) acredita que a conta de luz dos
brasileiros vai aumentar ou vai diminuir? (RU)
Base: Amostra (2.002)
Aumentar
Diminuir
Permanecer igual (espontânea)
Não sabe
Não respondeu

49%
34%
8%
9%
1%

P20) Pelo que o(a) Sr.(a) sabe, o Brasil corre ou não corre risco de ficar sem energia
elétrica no futuro? (RU)
Base: Amostra (2.002)
Corre o risco de ficar sem energia

65%

Não corre o risco de ficar sem energia

26%

Não sabe

9%

Não respondeu

0%

P21) Na sua opinião se a Eletrobras passar a ser administrada por empresas privadas:
(RU)
Base: Amostra (2.002)
Os apagões irão diminuir, pois as empresas privadas têm mais condições
do que o Governo para investir em infraestrutura,
Os apagões irão aumentar, pois o Governo tem mais condições do que
empresas privadas para investir em infraestrutura
Ficará a mesma coisa

30%
18%
43%

Não sabe

9%

Não respondeu

1%
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P22) O(a) Sr.(a) concorda ou discorda das afirmativas a seguir em relação à Energia
Elétrica: (RU POR LINHA)
Base: Amostra (2.002)

A) Para crescer, um país precisa ter
um bom fornecimento de energia
elétrica.
B) As falhas de transmissão de energia
elétrica atrapalham a indústria.
C) Falhas de transmissão de energia
elétrica prejudicam o crescimento
do país.
D) Os apagões ocorridos no último
mês criam uma sensação de
insegurança para população
brasileira.
E) Os apagões ocorridos no último
mês diminuíram a produção
industrial.
F) O Governo Federal investe o
suficiente em produção de energia
elétrica atualmente.

Concorda

Discorda

Nem
concorda, nem
discorda (ESP.)

NS

NR

92%

6%

0%

2%

0%

88%

9%

0%

3%

0%

85%

12%

1%

2%

0%

85%

11%

1%

3%

0%

79%

15%

0%

6%

0%

37%

54%

1%

7%

0%

P23) Como o(a) Sr.(a) avalia a prestação do fornecimento de energia elétrica para sua
residência: (RU)
Base: Amostra (2.002)
Ótimo
Bom
Regular
Ruim
Péssimo
Não sabe

15%
37%
32%
5%
10%
1%

P24) O(a) Sr.(a) ficou sabendo do último apagão que ocorreu há algumas semanas em
alguns estados Brasileiros? (RU)
Base: Amostra (2.002)
Sim

59%

Não

40%

Não sabe

1%

Não respondeu

0%

P25) Na opinião do(a) Sr.(a), qual foi o motivo dos apagões? (ESPONTÂNEA - RU)
Base: Entrevistados que ficaram sabendo do último apagão (1.142)
Menções a FALHAS/ DEFEITOS (GERAL)
Falha na transmissão de energia
Falha técnica/ Falha do sistema
Falha humana/ Falta de comprometimento equipe técnicos
Queda geral no fornecimento
Problema com fios/cabos (queda, queima, quebra, roubos, etc.)
Defeitos/problemas na rede elétrica
Defeitos nas turbinas/ em aparelhos/ nos equipamentos das usinas
Falha operacional
Problema nos disjuntores/ Interruptores
Algum problema na empresa que fornece energia/ Falha da empresa
Curto circuito em postes de luz
Desvio no fornecimento de energia
Colocaram uma peça que não aguentou a carga de energia
Muitas coisas ligadas em um único local
Rede de energia fraca
Teste de equipamentos chineses
Menções a PROBLEMAS NOS GERADORES DE ENERGIA
Falta de manutenção nas hidroelétricas/estações de energia/barragens/ usinas, etc.
Falta de águas nos reservatórios/barragens, etc.
Desligamento de algumas usinas
Falha na usina de algum estado
Falta de atenção/de responsabilidade das empresas de manutenção
Problemas na usina de Belo Monte/ Disjuntor que caiu na usina e Belo Monte
Problemas com distribuição de energia na região de Brasília
Desorganização das empresas que fornecem energia/ Falha do fornecedor de energia
Falta de gerenciamento nas usinas/ Falta de responsabilidade do setor privado que
gerencia as usinas
Problemas com o gerador de energia
Devido um acidente que ocorreu na Eletrobras
Problemas com a nova instalação da hidroelétrica em Sobradinho
Falta de mão-de-obra qualificadas nas usinas
Falta de verbas para melhorar a qualidade da transmissão de energia
Falta de pagamento dos funcionários da empresas de energia
Sucateamento das usinas
Menções à ADMINISTRAÇÃO/ PROBLEMAS POLÍTICOS
Má administração/ Falta de administração do governo
Motivos políticos (s/e)
Apagão proposital para prejudicar a população
Incompetência dos responsáveis
Falta de qualidade nos serviços
Falta de profissionalismo para prever os apagões
Dívidas das empresas elétricas
Falta de caráter e preocupação do serviço público do estado

16%
5%
4%
2%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
13%
9%
1%
1%
1%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
5%
4%
1%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
35

Obs.: as opiniões e julgamentos expressos neste documento são de exclusiva responsabilidade do Instituto de Pesquisa

Base: Entrevistados que ficaram sabendo do último apagão (1.142)
É uma forma de aumentar as tarifas
Governo quer convencer a população que é melhor privatizar
Brigas entre governo e empresas privadas
Descaso do governo
Menções a CONSUMO DA ENERGIA
Sobrecarga de energia/ Rede elétrica não está suportando a demanda
Excesso de ligações clandestinas
Aumento de consumo das indústrias
Consumidores usam inadequadamente a energia elétrica
Menções a ASPECTOS NATURAIS
Muita chuva/ Chuva forte/ temporal
Falta de chuva
Quedas de árvores
Problemas com raios/ Queda de raios
Condições climáticas
Algum fenômeno da natureza/ Algum acidente natural
Incêndio nas matas
Outras menções
Falta de investimento no setor
Falta de planejamento
Foi uma sabotagem (s/e)
Sabotagem política para prejudicar o Governo/ em protesto ao Presidente
Acidente com veículo
Falta de pagamento das contas
Falta de verbas
É um protesto
Avião que bateu na torre
Falta de comunicação entre as pessoas
Não lembra
Não sabe
Não respondeu

0%
0%
0%
0%
3%
3%
0%
0%
0%
3%
1%
1%
0%
0%
0%
0%
0%
4%
3%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
53%
1%

P26) O(a) Sr.(a) já teve alguma ocorrência de apagão em sua residência? Se sim: Esse
apagão ocorreu quando? (RU)
Base: Amostra (2.002)
No último mês
Nos últimos três meses
Nos últimos seis meses
No último ano
Há mais de um ano
Não ocorreu apagão na minha residência (Espontânea)
Não sabe
Não respondeu

22%
17%
8%
6%
11%
33%
3%
0%
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P27) O(a) Sr.(a) concorda ou discorda das afirmações abaixo: (RU POR LINHA)
Base: Amostra (2.002)
A) O sistema de distribuição de energia elétrica no Brasil atende a população como
deveria.
B) As contas de energia estão acima do valor, considerando a qualidade dos
serviços.
C) O sistema de fornecimento de eletricidade no Brasil precisa ser prioridade no
governo.
D) O governo não tem que cuidar da energia, mas sim uma empresa qualificada.
E) Se o governo privatizasse o sistema de distribuição de energia a qualidade dos
serviços prestados iria piorar.

Concorda
totalmente

Concorda
em parte

Discorda
em parte

Discorda
totalmente

NS

NR

14%

26%

35%

21%

3%

0%

57%

20%

10%

10%

3%

0%

50%

25%

12%

9%

3%

0%

40%

23%

13%

18%

5%

0%

25%

22%

22%

23%

7%

1%
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P28) O(a) Sr.(a) acredita que aumentar a produção de energia elétrica irá melhorar o
desenvolvimento das indústrias brasileiras, piorar ou não fará diferença? (RU)
Base: Amostra (2.002)
Melhorar
Piorar
Não fará diferença
Não sabe
Não respondeu

56%
8%
32%
4%
0%

P29) O(a) Sr.(a) acredita que aumentar a produção de energia elétrica irá melhorar, piorar
ou não fará diferença na oferta de empregos para os brasileiros? (RU)
Base: Amostra (2.002)
Melhorar
Piorar
Não fará diferença
Não sabe
Não respondeu

64%
8%
23%
5%
0%

P30) Entre as três opções que vou ler, qual o(a) Sr.(a) considera a melhor solução para
aumentar a produção e distribuição de energia elétrica no Brasil: (RU)
Base: Amostra (2.002)
O Governo Federal aumentar investimentos

37%

O Governo Federal deve atrair investidores privados para parcerias
O Governo Federal vender as empresas elétricas para os investidores
privados
Governo combater a corrupção

40%

Não sabe

9%

Não respondeu

1%

14%
0%

P31) A seguir, vou ler duas frases e gostaria de saber com qual delas o(a) Sr.(a) concorda
mais: (RU)
Base: Amostra (2.002)

Se a Eletrobras continuar sendo controlada pelo governo, o país
pode ficar sem energia no futuro.
Se a Eletrobras passar a ser controlada por empresas privadas, o
país pode ficar sem energia no futuro.
Não sabe
Não respondeu

41%
37%
18%
4%
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P32) Gostaria de saber qual é a sua ocupação principal? (RU)
Base: Amostra (2.002)
Autônomo ou conta própria
Empregado assalariado com registro em carteira
Aposentado ou pensionista
Dona de casa
Desempregado (procurando emprego)
Empregado assalariado sem registro em carteira
Estudante (não trabalha)
Funcionário público (inclusive Militar)
Desempregado (não está procurando emprego)
Empregador, empresário ou profissional liberal
Não sabe
Não respondeu

26%
19%
13%
12%
9%
6%
5%
4%
2%
2%
0%
0%

P33) Atualmente o(a) Sr.(a): (RU)
Base: Amostra (2.002)
Está casado(a)
Está solteiro(a)
Está morando junto com o(a) companheiro(a)
É viúvo(a)
Está separado(a)
É divorciado(a)
Não respondeu

37%
32%
18%
6%
3%
3%
0%

P34) Vou fazer uma pergunta exatamente como é feita pelo IBGE para classificação da
população brasileira. A sua cor ou raça é: (RU)
Base: Amostra (2.002)
Parda
Branca
Preta
Amarela
Indígena

44%
35%
17%
3%
2%
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9

Conclusões / Considerações Finais

Predomina o clima de pessimismo para mais da metade da população pesquisada, bem
como a avaliação negativa e a desaprovação do Governo Federal. A maioria dos
entrevistados não se lembra de qualquer notícia nos últimos dois meses a respeito do
fornecimento de energia elétrica. Dentre a minoria que se lembra, a notícia mais
mencionada é o aumento do valor da conta de energia (duas em cada cinco respostas).
Para os termos e expressões cujo entendimento dos entrevistados foi testado,
privatização é o melhor compreendido, já que mais de um terço entende mais ou menos
seu significado e cerca de um quarto entende bem. Nos casos de capitalização e de
parceria de investimentos, uma maioria relativa não entende o que cada termo quer
dizer. Concessão pública e desestatização são os termos menos compreendidos (entre
seis e sete em cada dez respondentes dizem não entender o que cada um significa).
Independentemente do conhecimento, os termos parceria de investimentos e
capitalização são tidos mais como positivos do que como negativos (cerca de cinco
respondentes em cada dez consideram cada um deles como positivos). Para os demais
termos – concessão pública, privatização e desestatização – predominam as impressões
negativas (entre quatro e cinco em cada dez respostas em cada termo).
Sobre empresas públicas que já foram privatizadas, a maioria relativa dos entrevistados
acha que elas estão funcionando pior do que quando eram administradas pelo governo.
Na avaliação isolada por tipos de serviços que passaram à iniciativa privada nos últimos
20 anos, a telefonia móvel é o serviço em que mais se reconhece melhora (quase metade
da amostra). No caso de administração de rodovias, as opiniões ficam divididas entre
melhora, piora e permanência da qualidade do serviço, sendo a percepção de melhora
um pouco maior que as demais (pouco mais de um terço das respostas). Para a telefonia
fixa, praticamente um terço dos respondentes considera que o serviço continua a mesma
coisa desde a privatização, os demais se dividem entre os que percebem melhora e os
que acham que piorou. No caso da administração de aeroportos, enquanto cerca de um
terço acha que o serviço continua a mesma coisa, pouco mais de um quarto dos
respondentes acha que melhorou desde que passou para o controle de empresas
privadas; neste serviço, é considerável a proporção daqueles que não sabem responder
(cerca de um quarto), enquanto que nos demais serviços a proporção desta resposta não
chega a um décimo.
Diante das expressões que tratam da relação entre o governo brasileiro e empresas
privadas com o patrimônio do Brasil acrescidas das respectivas explicações, apenas a
expressão Parcerias Público Privado recebe mais menções a favor de que o Governo
Federal tome tal medida (pouco mais de dois terços da amostra). Para as demais
expressões – Concessões, Desestatização e Privatização – as opiniões são
majoritariamente contrárias à adoção destas medidas pelo Governo Federal
(aproximadamente três em cada cinco respostas contrárias à cada medida).
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Cerca de três quartos dos participantes da pesquisa já ouviram falar da Eletrobras e mais
da metade é contra a privatização da empresa; enquanto os favoráveis correspondem a
cerca de um terço da amostra. Entre aqueles contrários à privatização, os principais
motivos apontados são o aumento da conta de energia e o patriotismo em relação à
empresa, por ela pertencer aos brasileiros; no entanto um em cada quatro não sabe
responder o motivo de ser contrário à privatização. Entre os favoráveis à privatização da
empresa, mais de um terço não sabe dizer o motivo para isso; por sua vez, uma minoria
justifica a favorabilidade pela redução nas tarifas de energia ou melhoria na prestação de
serviços.
Sobre a possibilidade de ao invés de vender a Eletrobras, o governo manter a parte que
possui e convidar mais investidores para aplicar dinheiro na empresa, a concordância é
majoritária (cerca de oito em cada dez respostas) e o principal motivo apontado para tal é
a geração de empregos. Já a minoria que discorda desta ação justifica sua posição com a
menção de que o Governo está envolvido em corrupção/ vai continuar a corrupção. Vale
notar que cerca de um terço dos que discordam de o governo manter o controle da
Eletrobras e convidar mais investidores não sabe dizer o motivo da discordância.
A respeito das possíveis consequências de mais investidores aplicarem dinheiro na
Eletrobras apresentadas aos entrevistados, o percentual daqueles que concordam com
cada uma delas varia de sete a oito em cada dez respostas, sendo que a mais assentida é:
o aumento da geração de empregos para o país; e as menos assentidas são: a diminuição
do valor das contas de luz e o equilíbrio das contas públicas.
Quase metade dos respondentes acha que sua vida não será afetada se a Eletrobras for
administrada por empresas privadas ao invés do governo, praticamente mesma
proporção daqueles que acreditam que o fornecimento de energia vai melhorar caso
ocorra esta mudança na administração da empresa. Quanto à eficiência da empresa, as
opiniões se dividem em proporções semelhantes (cerca de quatro em cada dez respostas)
entres os que acreditam que a Eletrobras será mais eficiente se ela continuar sendo
administrada pelo Governo Federal e os que acham que sua eficiência será maior se ela
passar a ser administrada por empresas privadas, com um pouco mais de menções à
primeira. E caso a administração da Eletrobras passe para empresas privadas, quase
metade dos entrevistados acredita que o valor da conta de luz vai aumentar, contra cerca
de um terço que acredita que o valor vai diminuir.
A maioria dos brasileiros abordados na pesquisa acha que o Brasil corre o risco de ficar
sem energia elétrica no futuro, já aproximadamente um em cada quatro acha que o país
não corre este risco. No que diz respeito à quantidade de apagões, cerca de quatro em
cada dez entrevistados acham que ela não vai aumentar nem diminuir caso a Eletrobras
passe a ser administrada por empresas privadas, já três em cada dez apostam na
diminuição dos apagões devido à maior capacidade de investimento em infraestrutura
das empresas privadas.
Entre oito e nove em cada dez entrevistados concordam que para crescer, um país precisa
ter um bom fornecimento de energia elétrica, que as falhas de transmissão de energia
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elétrica atrapalham a indústria e prejudicam o crescimento do país, que os apagões
ocorridos no último mês criam uma sensação de insegurança para a população brasileira
e que eles diminuíram a produção industrial. Por outro lado, mais da metade da amostra
discorda de que o Governo Federal investe o suficiente em produção de energia elétrica
atualmente.
A avaliação do fornecimento de energia elétrica na própria residência é positiva (ótima ou
boa) para pouco mais da metade dos respondentes e regular para cerca de um terço. A
maioria da amostra soube do último apagão ocorrido algumas semanas antes da pesquisa
em alguns estados Brasileiros, porém deste grupo, mais da metade não sabe responder
qual foi o motivo do apagão. Da minoria que aponta um motivo, o mais citado é a falta de
manutenção nas hidroelétricas, estações de energia, barragens, usinas, etc. Do total de
entrevistados, um terço diz não ter ocorrido apagão em sua residência, aproximadamente
um quinto diz ter ocorrido no último mês e os demais dizem ter tido um apagão no
domicílio nos últimos três meses ou mais antigamente.
Cerca de três quartos dos entrevistados concordam totalmente ou em parte com
afirmações como: “as contas de energia elétrica estão acima do valor, considerando a
qualidade do serviço” e “o sistema de fornecimento de eletricidade no Brasil precisa ser
prioridade do Governo”. Já para a frase “o governo não tem que cuidar da energia, mas
sim uma empresa qualificada” a concordância total ou parcial vem de quase dois terços
dos entrevistados. No caso da afirmação “se o governo privatizasse o sistema de
distribuição de energia, a qualidade dos serviços prestados iria piorar” os respondentes
ficam bem divididos, dado que a proporção dos que concordam (total ou parcialmente) é
bem próxima à proporção dos que discordam (totalmente ou em parte): pouco menos da
metade em cada grupo. Por fim, a maioria da população pesquisada discorda de forma
total ou parcial da afirmação: “o sistema de distribuição de energia elétrica no Brasil
atende a população como deveria”.
Questionados sobre se o aumento da produção de energia elétrica irá melhorar ou piorar
o desenvolvimento das indústrias brasileiras, a maioria dos respondentes aposta na
melhoria. Em relação à influência do aumento da produção de energia elétrica sobre os
empregos no Brasil, quase dois terços da amostra acham que melhorará a oferta de
empregos para os brasileiros.
Como a melhor solução para aumentar a produção e distribuição de energia elétrica no
Brasil, a amostra se divide principalmente entre duas delas: “O Governo Federal deve
atrair investidores privados para parcerias” e “O Governo Federal aumentar
investimentos”, com cerca de quatro em cada dez menções para cada uma delas.
Praticamente a mesma divisão de opiniões se repete para a questão sobre o futuro da
Eletrobras, em que os respondentes deveriam escolher qual destas duas frases eles
concordam mais: “Se a Eletrobras continuar sendo controlada pelo governo, o país pode
ficar sem energia no futuro” e “Se a Eletrobras passar a ser controlada por empresas
privadas, o país pode ficar sem energia no futuro”, praticamente quatro em cada dez
entrevistados escolhem cada uma das frases.
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10 Recomendações

A Eletrobras é amplamente conhecida pelos brasileiros e a maioria é contrária à sua
privatização, principalmente devido ao temor de aumento da conta de energia elétrica. O
termo privatização em si tem um sentido negativo para parcela significante da amostra,
principalmente quando se explica seu significado. Os investimentos privados na empresa
são benvindos, inclusive com amplo reconhecimento dos benefícios que trariam – a
geração de empregos é um dos principais – no entanto, o controle da Eletrobras deveria
permanecer nas mãos do Governo Federal, segundo os entrevistados.
Na hipótese de a Eletrobras passar a ser administrada por empresas privadas, alguns
admitem a possibilidade de melhora no fornecimento de energia, porém levanta-se
novamente a preocupação de que o aumento na conta de luz venha a reboque. Mesmo
reconhecendo que o Brasil corre o risco de ficar sem energia no futuro e que apagões
prejudicam a indústria, o crescimento do país e geram insegurança na população, a maior
parte dos respondentes acredita que a privatização da empresa não fará diminuir a
ocorrência de apagões.
Isto posto, recomenda-se que as ações do Governo Federal que envolvam a entrada de
capital privado na Eletrobras – seja qual for a modalidade – venha acompanhada de uma
comunicação esclarecedora quanto ao impacto de tal medida na conta de luz, na redução
dos apagões e na geração de empregos para os brasileiros.
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Anexo I – Questionário
Bloco I – Avaliação do Governo
P01) Para começar, como o(a) sr.(a) diria que se sente atualmente em relação ao futuro
do país, o(a) sr.(a) diria que está: (LEIA ALTERNATIVAS – NÃO LEIA ‘NÃO SABE’ E ‘NÃO
RESPONDEU’ – RU)
01(
02(
03(
04(
05(

) Muito otimista
) Otimista
) Nem otimista, nem pessimista
) Pessimista ou
) Muito pessimista?

98( ) Não sabe
99( ) Não respondeu
Agora, vou fazer algumas perguntas sobre o desempenho do Governo Federal...
P02) Como o(a) Sr.(a) avalia o desempenho atual do Governo Federal? O(a) Sr.(a) diria
que ele está sendo: (LEIA ITENS – NÃO LEIA ‘NÃO SABE’ E ‘NÃO RESPONDEU – RU)
01(
02(
03(
04(
05(

) Ótimo,
) Bom,
) Regular,
) Ruim,
) Péssimo?

98( ) Não sabe
99( ) Não respondeu
P03) E o(a) Sr.(a) aprova ou desaprova o desempenho atual do Governo Federal? (RU)
01( ) Aprova
02( ) Desaprova
98( ) Não sabe
99( ) Não respondeu
Bloco II – Recall notícias das últimas semanas sobre energia elétrica
P04) Nos últimos dois meses, o(a) Sr.(a) se lembra de ter visto ou ouvido alguma notícia a
respeito do Fornecimento de Energia Elétrica? (RU)
01( ) Sim
02( ) Não
98( ) Não sabe
99( ) Não respondeu
44
Obs.: as opiniões e julgamentos expressos neste documento são de exclusiva responsabilidade do Instituto de Pesquisa

#### PARA QUEM RESPONDEU COD. 01 EM P04 ####
P05) Qual foi a principal notícia que o(a) Sr.(a) viu ou ouviu em relação ao setor de
fornecimento de Energia Elétrica?
(ESPONTÂNEA – RU POR LUGAR – EXPLORAR A RESPOSTA E ANOTAR DA FORMA MAIS
COMPLETA POSSÍVEL)
LISTAGEM PARA PRÉ-CODIFICAR – As alternativas NÃO devem ser lidas para o
entrevistado.
Governo faz novos investimentos no setor de energia elétrica

001

Falha em Tucunaré é responsável pelo apagão

002

Apagão atinge vários estados Brasileiros nos últimos dias/ Apagão atinge
12 estados do Norte e Nordeste

003

BNDES prevê desembolsos de R$ 13 bilhões para energia elétrica em
2018
Privatização da Eletrobras

004
005

Projeto propõe regulamentação da cobrança de taxa de religação de
energia elétrica

006

Conta de luz continua sem tarifa extra – Bandeira Verde tarifária

007

Carga de energia elétrica sobe 2% em março

008

Novas tarifas de energia elétrica

009

Aumento do valor da energia elétrica/ conta de luz

010

“Tarifaço” na conta de luz

011

Outra notícia (ANOTE)_____________________________

|___|___|___|

Outra notícia (ANOTE)_____________________________

#####

Não sabe

998 ( )

Não respondeu

999 ( )
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Bloco III – Desestatização
### PARA TODOS ###
P06A) Agora vou ler uma lista de expressões e termos e gostaria que para cada uma delas
o(a) Sr.(a) me dissesse se entende bem, entende mais ou menos ou se não entende o que
cada expressão significa. (RESPOSTA ÚNICA NA LINHA/RODIZIAR NA LINHA)
Entende
bem

Entende
mais ou
menos

Não
entende

Não
sabe

Não
respondeu

a) DESESTATIZAÇÃO

01

02

03

98

99

b) PRIVATIZAÇÃO

01

02

03

98

99

c) PARCERIA DE
INVESTIMENTOS

01

02

03

98

99

d) CAPITALIZAÇÃO

01

02

03

98

99

e) CONCESSÃO
PÚBLICA

01

02

03

98

99

P06B) Agora vou ler novamente as mesmas expressões e termos e gostaria que o(a) sr(a)
me dissesse, da forma como o(a) sr(a) entende, se cada expressão é mais positiva ou mais
negativa: (RESPOSTA ÚNICA POR LINHA/RODIZIAR NA LINHA)

Positiva

Negativa

Nem positiva,
nem negativa

Não
sabe

Não
respondeu

(Espontânea)
a) DESESTATIZAÇÃO

01

02

03

98

99

b) PRIVATIZAÇÃO

01

02

03

98

99

c) PARCERIA DE
INVESTIMENTOS

01

02

03

98

99

d) CAPITALIZAÇÃO

01

02

03

98

99

e) CONCESSÃO
PÚBLICA

01

02

03

98

99
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P07) Pensando nas empresas públicas que foram privatizadas, comparando com antes da
privatização, Na sua opinião (LEIA ITENS – NÃO LEIA ‘NÃO SABE’ E ‘NÃO RESPONDEU’ RU)
01 ( ) Essas empresas estão funcionando melhor do que quando eram administradas
pelo governo,
02 ( ) Estão funcionando da mesma forma, OU
03 ( ) Estão funcionando pior do que quando eram administradas pelo governo?
98( ) Não sabe
99( ) Não respondeu
P08) Nos últimos 20 anos, alguns serviços que eram prestados pelo governo passaram a
ser administrados por empresas privadas. Vou ler alguns desses serviços e gostaria que
o(a) Sr(a) dissesse se após a privatização o serviço está melhor, pior ou continua a mesma
coisa: (RU POR LINHA)

A. Serviço de telefonia
fixa
B. Serviço de telefonia
móvel/ telefonia celular
C. Administração de
Aeroportos
D. Administração de
Rodovias

Melhor

Pior

Continua a
mesma
coisa

01

02

03

98

99

01

02

03

98

99

01

02

03

98

99

01

02

03

98

99

Não sabe

Não
respondeu
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P09) Vou ler novamente a lista de expressões que tratam da relação entre o governo
brasileiro e empresas privadas com o patrimônio do Brasil. Levando em consideração a
explicação dada para cada expressão, diga se o(a) sr(a) é a favor ou contra que o Governo
Federal tome as seguintes medidas:

A favor
a) Privatização: Venda
de bens públicos para
utilização econômica
por empresas
privadas.
b) Concessões:
permissão de uso de
bens públicos, para
fins econômicos, por
empresas privadas,
por um período e um
preço definido.
c) Parcerias
Público
Privado: permite que
uma empresa privada
use um bem público,
mas em troca a
empresa tem que
investir
em
infraestrutura para o
pais.
d) Desestatização: o
governo diminui sua
participação em
empresas estatais.

Nem a favor
nem contra
Não
Contra (Espontânea) Não sabe respondeu

01

02

03

98

99

01

02

03

98

99

01

02

03

98

99

01

02

03

98

99

Bloco IV – Eletrobras
Agora, vamos falar sobre a Eletrobras.
P10) O(a) sr(a) já ouviu falar da Eletrobras? (RU)
01 ( ) Sim
02 ( ) Não
98 ( ) Não sabe
99 ( ) Não respondeu
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#### PARA TODOS ####
A Eletrobras é uma empresa pública que produz e distribui parte da energia elétrica
consumida pelos brasileiros.
P11) Sabendo disso, o(a) sr(a) diria que é a favor ou contra a privatização da Eletrobras?
(RU)
01 (
02 (
03 (
98 (
99 (

) A favor
) Contra
) Nem a favor, nem contra (ESPONTANEA)
) Não sabe
) Não responde

#### PARA QUEM RESPONDEU COD. 01 EM P11 ####
P12A) Por qual(is) motivo(s) o(a) sr.(a) é a favor da privatização da Eletrobras? (RM –
ACEITA ATÉ 3 RESPOSTAS – ANOTE DA FORMA MAIS COMPLETA POSSÍVEL)
|___|___|___| ________________________________________
|___|___|___| ________________________________________
|___|___|___| ________________________________________
998 ( ) Não sabe
999 ( ) Não respondeu
#### PARA QUEM RESPONDEU COD. 02 EM P11 ####
P12B) Por qual(is) motivo(s) o(a) sr.(a) é contra a privatização da Eletrobras? (RM –
ACEITA ATÉ 3 RESPOSTAS – ANOTE DA FORMA MAIS COMPLETA POSSÍVEL)
|___|___|___| ________________________________________
|___|___|___| ________________________________________
|___|___|___| ________________________________________
998 ( ) Não sabe
999 ( ) Não respondeu
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#### PARA TODOS ####
P13) Vou ler uma frase e gostaria que o(a) sr(a) me dissesse se concorda ou discorda dela:
“Ao invés de vender a Eletrobras, o governo deveria manter a parte que possui e convidar
mais investidores para aplicar dinheiro na empresa”. (RU)
01( ) Concorda, OU
02( ) Discorda
03( ) Nem concorda nem discorda (ESPONTANEA)
998 ( ) Não sabe
999 ( ) Não respondeu
###PARA QUEM RESPONDEU ‘CONCORDA’ - COD 01 NA P13###
P14A) E por qual motivo o(a) sr(a) concorda? (RU)
|___|___|___| ________________________________________
998 ( ) Não sabe
999 ( ) Não respondeu

###PARA QUEM RESPONDEU ‘DISCORDA’ - COD 02 NA P13###
P14B) E por qual motivo o(a) sr(a) discorda? (RU)
|___|___|___| ________________________________________
998 ( ) Não sabe
999 ( ) Não respondeu
#### PARA TODOS ####
P15) Você concorda ou discorda que se mais investidores aplicarem dinheiro na
Eletrobras isso vai (LER A FRASE): (LEIA CADA FRASE – NÃO LEIA ‘NÃO SABE’ E ‘NÃO
RESPONDEU’ – RU -RODIZIAR ITENS)

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Ajudar o país a sair da crise
Aumentar investimentos no setor
Diminuir risco de apagões
Reduzir das quedas de energia
Equilibrar as contas públicas
Diminuir o valor das contas de luz
Aumentar a Geração de empregos para
o pais
h) Melhorar a infraestrutura i) Tornar a economia brasileira mais
dinâmica

Concorda

Discorda

NS

NR

01
01
01
01
01
01

02
02
02
02
02
02

98
98
98
98
98
98

99
99
99
99
99
99

01

02

98

99

01

02

98

99

01

02

98

99
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P16) Se a Eletrobras for administrada por empresas privadas ao invés do governo, o(a)
sr(a) acredita que, de modo geral, a sua vida vai melhorar, vai piorar ou isso não vai afetar
a sua vida? (RU)
01 ( ) Vai Melhorar
02 ( ) Vai Piorar
03 ( ) Não vai afetar
98 ( ) Não sabe
99 ( ) Não respondeu
P17) Se a Eletrobras deixar de ser administrada pelo Governo Federal e passar a ser
administrada por empresas privadas, o(a) sr(a) acredita que o fornecimento de energia
elétrica irá melhorar ou piorar? (LEIA ITENS – NÃO LEIA ‘PERMANECER IGUAL’, ‘NÃO
SABE’ E ‘NÃO RESPONDEU – RU)
01( ) Melhorar
02( ) Piorar
03( ) Permanecer Igual (espontânea)
98( ) Não sabe
99( ) Não respondeu
P18) Na sua opinião, a Eletrobras será mais eficiente se ela: (LEIA ITENS – NÃO LEIA ‘NÃO
SABE’ E ‘NÃO RESPONDEU’ – RU -RODIZIAR ITENS)
01 ( ) Continuar sendo administrada pelo Governo Federal
02 ( ) Passar a ser administrada por empresas privadas?
98 ( ) Não sabe
99 ( ) Não respondeu
P19) Se a Eletrobras deixar de ser administrada pelo Governo Federal e passar a ser
administrada por empresas privadas, o(a) senhor(a) acredita que a conta de luz dos
brasileiros vai aumentar ou vai diminuir? (LEIA ITENS – NÃO LEIA ‘PERMANECER IGUAL’,
‘NÃO SABE’ E ‘NÃO RESPONDEU – RU)
01 ( ) Aumentar
02 ( ) Diminuir
03 ( ) Permanecer Igual (espontânea)
98 ( ) Não sabe
99 ( ) Não respondeu
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P20) Pelo que o(a) Sr.(a) sabe, o Brasil corre ou não corre risco de ficar sem energia
elétrica no futuro? (RU)
01 (
02 (
98 (
99 (

) Corre o risco de ficar sem energia
) Não corre o risco de ficar sem energia
) Não sabe
) Não respondeu

P21) Na sua opinião se a Eletrobras passar a ser administrada por empresas privadas:
(RU)
01( ) os apagões irão diminuir, pois as empresas privadas têm mais condições do que o
Governo para investir em infraestrutura,
02( ) os apagões irão aumentar, pois o Governo tem mais condições do que empresas
privadas para investir em infraestrutura OU
03( ) Ficará a mesma coisa?
98 ( ) Não sabe
99 ( ) Não respondeu
P22) O(a) Sr.(a) concorda ou discorda das afirmativas a seguir em relação à Energia
Elétrica: (RU POR LINHA)
Concorda Discorda

Não concorda,
nem discorda
(ESPONT)

NS

NR

a) Para crescer, um país
precisa ter um bom
fornecimento de energia
elétrica.

01

02

03

98

99

b) As falhas de transmissão
de energia elétrica
atrapalham a indústria.

01

02

03

98

99

c) Falhas de transmissão de
energia elétrica
prejudicam o crescimento
do país.

01

02

03

98

99

d) Os apagões ocorridos no
último mês criam uma
sensação de insegurança
para população brasileira.

01

02

03

98

99
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e) Os apagões ocorridos no
último mês diminuíram a
produção industrial.

01

02

03

98

99

f) O Governo Federal
investe o suficiente em
produção de energia
elétrica atualmente.

01

02

03

98

99

Bloco V – Avaliação da prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica
Falando um pouco sobre os serviços de distribuição de energia do país...
P23) Como o(a) Sr.(a) avalia a prestação do fornecimento de energia elétrica para sua
residência: (LEIA ITENS – NÃO LEIA ‘NÃO SABE’ E ‘NÃO RESPONDEU – RU)
01(
02(
03(
04(
05(

) Ótimo,
) Bom,
) Regular,
) Ruim,
) Péssimo?

98( ) Não sabe
99( ) Não respondeu
P24) O(a) Sr.(a) ficou sabendo do último apagão que ocorreu há algumas semanas em
alguns estados Brasileiros? (LEIA ITENS – NÃO LEIA ‘NÃO SABE’ E ‘NÃO RESPONDEU –
RU)
01( ) Sim
02( ) Não
98( ) Não sabe
99( ) Não respondeu
#### PARA QUEM RESPONDEU COD. 01 EM P24 ####
P25) Na opinião do(a) Sr(a), qual foi o motivo dos apagões? (ESPONTÂNEA - RU)
|__|__|__| ________________________________________
98 ( ) Não sabe
99 ( ) Não respondeu
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#### PARA TODOS ####
P26) O(a) Sr.(a) já teve alguma ocorrência de apagão em sua residência? (SE SIM) Esse
apagão ocorreu quando? ( LEIA ITENS – NÃO LEIA O CÓD “NÃO OCORREU APAGÃO NA
MINHA RESIDÊNCIA”, “NÃO SABE” E “NÃO RESPONDEU” - RU)
01(
02(
03(
04(
05(

) No último mês,
) Nos últimos três meses,
) Nos últimos seis meses,
) No último ano OU
) Há mais de um ano?

06( ) Não ocorreu apagão na minha residência (ESPONTÂNEO)
98( ) Não sabe
99( ) Não respondeu
P27) O(a) Sr.(a) concorda ou discorda das afirmações abaixo: (LEIA ITENS – NÃO LEIA
‘NÃO SABE’ E ‘NÃO RESPONDEU – RU)
SE CONCORDA | DISCORDA: “Totalmente ou em parte?”

O sistema de distribuição de
energia elétrica no Brasil atende
a população como deveria.
As contas de energia estão
acima do valor, considerando a
qualidade dos serviços.
O sistema de fornecimento de
eletricidade no Brasil precisa ser
prioridade no governo.
O governo não tem que cuidar
da energia, mas sim uma
empresa qualificada.
Se o governo privatizasse o
sistema de distribuição de
energia a qualidade dos serviços
prestados iria piorar.

Concorda
totalmente

Concorda
em parte

Discorda
Em parte

Discord
a totalmente

NS

NR

01

02

03

04

98

99

01

02

03

04

98

99

01

02

03

04

98

99

01

02

03

04

98

99

01

02

03

04

98

99
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P28) O(a) Sr.(a) acredita que aumentar a produção de energia elétrica irá melhorar o
desenvolvimento das indústrias brasileiras, piorar ou não fará diferença? (RU)
01 ( ) Melhorar
02 ( ) Piorar
03 ( ) Não fará diferença
98 ( ) Não sabe
99 ( ) Não respondeu
P29) O(a) Sr.(a) acredita que aumentar a produção de energia elétrica irá melhorar, piorar
ou não fará diferença na oferta de empregos para os brasileiros? (RU)
01 ( ) Melhorar
02 ( ) Piorar
03 ( ) não fará diferença
98 ( ) Não sabe
99 ( ) Não respondeu
P30) Entre as três opções que vou ler, qual o(a) sr(a) considera a melhor solução para
aumentar a produção e distribuição de energia elétrica no Brasil: (LEIA ITENS – NÃO LEIA
‘OUTROS’, ‘NÃO SABE’ E ‘NÃO RESPONDEU – RU)
01 ( ) O Governo Federal aumentar investimentos
02 ( ) O Governo Federal deve atrair investidores privados para parcerias
03 ( ) O Governo Federal vender as empresas elétricas para os investidores privados
04 ( ) Outro (ESPONTÂNEA). Qual? _____________________________ (ANOTAR)
98 ( ) Não sabe
99 ( ) Não respondeu
P31) A seguir, vou ler duas frases e gostaria de saber com qual delas o(a) sr(a) concorda
mais: (LEIA ITENS – NÃO LEIA ‘NÃO SABE’ E ‘NÃO RESPONDEU – RODIZIAR ITENS - RU)
01 ( ) Se a Eletrobras continuar sendo controlada pelo governo, o país pode ficar sem
energia no futuro.
02 ( ) Se a Eletrobras passar a ser controlada por empresas privadas, o país pode ficar
sem energia no futuro.
98 ( ) Não sabe
99 ( ) Não respondeu
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Bloco III – Perfil
Para terminar...
P34) [CARTELA OCUPAÇÃO] Gostaria de saber qual é a sua ocupação principal? (RU)
01(
02(
03(
04(
05(
06(
07(
08(
09(
10(

) Empregado assalariado com registro em carteira
) Empregado assalariado sem registro em carteira
) Funcionário público (inclusive Militar)
) Autônomo ou conta própria
) Empregador, empresário ou profissional liberal
) Desempregado (procurando emprego)
) Desempregado (não está procurando emprego)
) Dona de casa
) Aposentado ou pensionista
) Estudante (não trabalha)

98( ) Não sabe
99( ) Não respondeu
P35) Atualmente o(a) Sr.(a): (LEIA ITENS – NÃO LEIA ‘NÃO SABE’ E ‘NÃO RESPONDEU –
RU)
01(
02(
03(
04(
05(
06(
99(

) Está solteiro(a)
) Está casado(a)
) Está morando junto com o(a) companheiro(a)
) Está separado(a)
) É divorciado(a)
) É viúvo(a)
) Não respondeu

P36) Agora, vou fazer uma pergunta exatamente como é feita pelo IBGE para
classificação da população brasileira. A sua cor ou raça é: (LEIA TODAS AS OPÇÕES –
RU)
01(
02(
03(
04(
05(

) Branca
) Preta
) Parda
) Amarela
) Indígena
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*** CARTELA DE RENDA ***
REND1) Em qual destas faixas está a sua renda individual do mês passado? (RU – ANOTE
NA PRIMEIRA COLUNA ABAIXO)
REND2) E em qual destas faixas está a renda total da sua família no mês passado,
somando as rendas de todas as pessoas que moram com você, inclusive a sua? (RU –
ANOTE NA SEGUNDA COLUNA ABAIXO)

Até R$ 937,00 / Até 1 salário mínimo
Mais de R$ 937,00 até R$ 1.874,00 / Mais de 1 a 2 SM
Mais de R$ 1.874,00 até R$ 2.811,00 / Mais de 2 a 3 SM
Mais de R$ 2.811,00 até R$ 4.685,00 / Mais de 3 a 5 SM
Mais de R$ 4.685,00/ Mais de 5 SM
Não tem rendimento pessoal
Não respondeu

REND 1)
RENDA
PESSOAL
01
02
03
04
05
98
99

REND 2)
RENDA
FAMILIAR
01
02
03
04
05
/////
99

P.AUTORIZA) O(A) Sr.(a) autoriza o IBOPE Inteligência a repassar alguns dos seus dados
para o contratante da pesquisa, como nome e telefone, caso ele ache necessário
entrar em contato com o(a) Sr.(a) para confirmar algumas informações?
01( ) Sim
02( ) Não
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Anexo II – Plano Amostral
Relação dos Municípios Pesquisados
Município
1. RIO BRANCO
2. MANAUS
3. MANACAPURU
4. PARINTINS
5. MACAPÁ
6. BELÉM
7. ANANINDEUA
8. SANTA ISABEL DO PARÁ
9. BRAGANÇA
10. IGARAPÉ-MIRI
11. MÃE DO RIO
12. PARAGOMINAS
13. SÃO JOÃO DO ARAGUAIA
14. PACAJÁ
15. SANTARÉM
16. CURRALINHO
17. PORTO VELHO
18. GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA
19. BOA VISTA
20. PALMAS
21. ARAGUAÍNA
22. MACEIÓ
23. PALMEIRA DOS ÍNDIOS
24. SALVADOR
25. LAURO DE FREITAS
26. CRUZ DAS ALMAS
27. IBICARAÍ
28. JACARACI
29. FEIRA DE SANTANA
30. CONCEIÇÃO DO COITÉ
31. FORTALEZA
32. CAUCAIA
33. GRANJA
34. JUAZEIRO DO NORTE
35. SÃO LUÍS
36. CANTANHEDE
37. ALTO ALEGRE DO MARANHÃO
38. JOÃO PESSOA
39. BOQUEIRÃO
40. RECIFE

Amostra
14
42
14
14
14
28
7
7
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
21
7
14
14
14
14
14
21
7
14
14
14
14
14
14
14
14
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41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.

IGARASSU
OLINDA
BUENOS AIRES
OROBÓ
CABROBÓ
TERESINA
LUÍS CORREIA
NATAL
MOSSORÓ
ARACAJU
VITÓRIA
VILA VELHA
BELO HORIZONTE
BETIM
CONTAGEM
SANTA LUZIA
CONSELHEIRO LAFAIETE
ALPERCATA
ITAMARANDIBA
RIACHO DOS MACHADOS
ARAXÁ
POUSO ALEGRE
SANTO ANTÔNIO DO AMPARO
JUIZ DE FORA
RIO DE JANEIRO
DUQUE DE CAXIAS
JAPERI
NITERÓI
NOVA IGUAÇU
SÃO GONÇALO
SÃO JOÃO DE MERITI
PETRÓPOLIS
QUISSAMÃ
SÃO PAULO
CARAPICUÍBA
GUARULHOS
MAUÁ
MOGI DAS CRUZES
OSASCO
SANTO ANDRÉ
SÃO CAETANO DO SUL
TABOÃO DA SERRA
SANTOS
RIO CLARO
ITU

7
7
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
21
7
7
7
14
14
14
14
14
14
14
14
56
7
7
7
7
7
7
14
14
91
7
14
7
7
7
7
7
7
14
14
14
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86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.

LOUVEIRA
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
CAMPINAS
JAGUARIÚNA
MOGI GUAÇU
BRODOWSKI
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
IBITINGA
LINS
ANDRADINA
CURITIBA
CAMPO LARGO
PINHAIS
SÃO JOSÉ DOS PINHAIS
CASTRO
ROLÂNDIA
MARINGÁ
CAMPO MOURÃO
PALOTINA
FRANCISCO BELTRÃO
PORTO ALEGRE
CANOAS
NOVA HARTZ
SÃO JERÔNIMO
SAPUCAIA DO SUL
CAXIAS DO SUL
FREDERICO WESTPHALEN
IJUÍ
DOM PEDRITO
ESTRELA
PIRATINI
FLORIANÓPOLIS
NOVA TRENTO
ITUPORANGA
JARAGUÁ DO SUL
VIDEIRA
BRASÍLIA
GOIÂNIA
APARECIDA DE GOIÂNIA
OUVIDOR
RIO VERDE
ANÁPOLIS
IPORÁ
URUAÇU
FLORES DE GOIÁS

14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
21
7
7
7
14
14
14
14
14
14
14
7
7
7
7
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
56
28
14
14
14
14
14
14
14
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131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.

LUZIÂNIA
CAMPO GRANDE
LADÁRIO
PONTA PORÃ
NOVA ANDRADINA
CUIABÁ
VÁRZEA GRANDE
TANGARÁ DA SERRA
SORRISO
NOVO MUNDO
TOTAL

14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
2.002
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