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Pesquisa CUT/Vox Populi 

5º Rodada 
Junho de 2016  
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A pesquisa CUT/Vox Populi 

1. Objetivos: Os objetivos da 5º rodada da pesquisa CUT/Vox Populi, realizada em junho de 2016, foram avaliar sentimentos e opiniões 

da população brasileira a respeito do governo de Michel Temer e seus primeiros atos como presidente interino.  

2. Metodologia: A pesquisa foi feita de acordo com a técnica de survey, que consiste na aplicação de questionários estruturados e 

padronizados a uma amostra representativa da população. 

3. Data de campo: Os trabalhos de campo foram realizados entre os dias 07 e 09 de junho de 2016.  

4. População pesquisada: População brasileira com idade superior a 16 anos, residente em todos os estados brasileiros (exceto 

Roraima) e no Distrito  Federal, em áreas urbanas e rurais, de todos os segmentos socioeconômicos e demográficos. 

5. Amostra: Foi adotada uma amostra estratificada por cotas, com o total de 2.000 entrevistas, para obter representatividade para o 

conjunto do Brasil.  As cotas utilizadas para a seleção dos entrevistados  foram de gênero, idade, escolaridade, renda familiar e situação 

perante o trabalho, sendo calculadas proporcionalmente a cada estrato de acordo com os dados do IBGE (censo de 2010 e PNAD 2013). 

A pesquisa foi realizada em 116 municípios. Utilizou-se o método PPT (probabilidade proporcional ao tamanho) para seleção dos 

municípios, tomando como base sua população, nos seguintes estratos: capitais, cidades integrantes de RMs, cidades de pequeno, 

médio e grande porte em cada região. As entrevistas foram pessoais e domiciliares. 

6. Margem de erro: A margem de erro, para o total do estudo, é de 2,2%, estimada em um intervalo de confiança de 95%.   
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O governo de Michel Temer 
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De uma maneira geral, como você avalia o desempenho de Michel Temer 
como presidente, está sendo: ótimo, bom, regular, ruim ou péssimo?  
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(entre quem tem opinião) 



Avaliação do desempenho de Temer como presidente 
(cruzamento por região - entre os que têm alguma opinião) 
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Michel Temer formou uma nova equipe de ministros. De uma maneira geral, como 
você avalia a nova equipe de ministros, ela é: ótima, boa, regular, ruim ou 

péssima?  
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(entre quem tem opinião) 



Aprova as decisões de Temer? 

Diminuiu o número de ministérios, juntando 
alguns e acabando com outros.  

Ao formar a nova equipe de ministros, não 
nomeou nenhuma mulher para o ministério.   
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O que você acha destas propostas de Temer? 
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E destas? 

10 



Com Temer na presidência, o Brasil vai ficar… ? 
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Nota: no final de abril, a pergunta se referia a um eventual governo Temer. 

 



Com Temer na presidência, o desemprego… ? 
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Nota: no final de abril, a pergunta se referia a um eventual governo Temer. 

 



Com Temer na presidência, os programas sociais vão… ? 
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Nota: no final de abril, a pergunta se referia a um eventual governo Temer. 

 
Nota: no final de abril, a pergunta se referia a um eventual governo Temer. 

 



Com Temer na presidência, o respeito aos direitos dos trabalhadores vai… ? 
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Nota: no final de abril, a pergunta se referia a um eventual governo Temer. 

 



Com Temer na presidência, o combate à corrupção vai… ? 
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Temer é melhor ou pior do que você esperava? 
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(entre quem tem opinião) 



O processo de impeachment 
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O impeachment é a solução para o país? 

18 



Algumas pessoas acham que o Brasil deveria fazer uma nova eleição para 
presidente ainda este ano. Você concorda ou discorda? 

19 



Rua do Ouro, 1.488, Serra | CEP: 30210-590 | Belo Horizonte, MG 

Tel.: +55(31)3014-5000 | FAX: +55(31)3014-5008 

voxdobrasil.com 

20 




