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Acompanhe!

A EXAME está 
em Glasgow  
e tem a melhor 
cobertura  
da COP26. 

https://exame.com/especiais/cop26/


Avaliação 
e aprovação  
do governo  

federal
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Como você avalia o governo  
de Jair Bolsonaro até  
o momento? (em %)

Ótimo/bom Regular
Ruim/péssimo Não sabe

24,9%

52,5%

20,8%

1,7%
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OBS.: devido ao arredondamento, a soma  
dos percentuais pode variar de 99% a 101%.

32% dos que ganham mais de  
cinco salários-mínimos 
avaliam o governo Bolsonaro 
como ótimo ou bom

29/10/2130/4/20
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Você aprova ou desaprova  
a maneira como Jair 
Bolsonaro está lidando 
com seu trabalho como 
presidente? (em %)

Aprovam Não aprovam nem desaprovam
Desaprovam Não sabem

23,4%

53,9%

20,6%

2,0%
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OBS.: devido ao arredondamento, a soma  
dos percentuais pode variar de 99% a 101%.

58% das mulheres não aprovam  
a gestão de Bolsonaro,  
ante 49% dos homens

29/10/2110/1/19
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Qual é a sua maior preocupação 
pessoal hoje?

OBS.: devido ao arredondamento, a soma  
dos percentuais pode variar de 99% a 101%.

Perder o emprego 
6%

Sustentar a família 
11%

Se contagiar com a covid-19
5%

Crianças com aulas remotas ou sem aulas
2%

Demorar a receber a vacina 
1%

O aumento dos preços (inflação) 
36%

O aumento da violência 
5%

O fim do auxílio emergencial de renda 
3%

Fome/miséria 
12%

Não saber quando a pandemia vai acabar 
8%

Conseguir um emprego/trabalho
7%

Meio ambiente
1%

Não sabem
2%

Outros
1%
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Você já ouviu falar da COP26, 
a Conferência do Clima da 
Organização das Nações Unidas, 
que acontece no começo de 
novembro? 

Em relação à afirmação: “A ONU 
afirma que o aquecimento global, 
as mudanças na temperatura  
e os episódios climáticos extremos 
representam um risco para  
a humanidade”, você:

Não

54%

Sim

46%

Discordam

4%

Nem concordam nem discordam

18%

Concordam

78%

OBS.: devido ao arredondamento, a soma  
dos percentuais pode variar de 99% a 101%.
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“Os temas meio ambiente, 
aquecimento global e mudança 
climática passam a ser muito 
relevantes para a opinião pública 
brasileira, mesmo diante de 
um contexto muito delicado 
de economia. Quase 80% dos 
entrevistados acham que o 
aquecimento global é um risco 
para a humanidade. Esse número 
seria inimaginável se fizéssemos 
a mesma pesquisa há 
dez anos no Brasil”,
diz Maurício Moura, fundador do IDEIA,  
instituto especializado em opinião pública.
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OBS.: devido ao arredondamento, a soma  
dos percentuais pode variar de 99% a 101%.

Você conhece as metas 
estabelecidas pelo Brasil  
contra as mudanças climáticas?

Não
72%

Sim
28%
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Quais metas estabelecidas 
pelo Brasil contra as mudanças 
climáticas você conhece? 

Redução do efeito estufa 

44%

Preservação da Amazônia 

26%

Outros

16%

Conscientização sobre  
o aquecimento global

14%

Não sabem/não responderam

12%

Combate às queimadas

6%

Redução de poluentes nos rios

4%

Acordo para as mudanças climáticas

3%

(Somente quem respondeu sim na pergunta anterior. 
Pergunta com múltiplas respostas)



12

Em sua opinião, de quem é a 
responsabilidade para reduzir  
o aquecimento global?

11%
Outros

2%
Das ONGs

11%
Das empresas

40%
Da população

6%
Dos governadores

30%
Do governo federal

OBS.: devido ao arredondamento, a soma  
dos percentuais pode variar de 99% a 101%.



“Dos entrevistados, 40% acham 
que a solução para o aquecimento 
global depende, necessariamente, 
da atitude da população, ou seja, 
vem das atitudes individuais. 
Lembrando que fazemos pesquisa 
em um país com alto grau de 
dependência do Estado e do 
poder público. É muito importante 
mostrar a consciência das 
pessoas de forma individual  
para encarar o problema”,
diz Maurício Moura, fundador do IDEIA,  
instituto especializado em opinião pública.
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OBS.: devido ao arredondamento, a soma  
dos percentuais pode variar de 99% a 101%.

Você se considera uma pessoa 
preocupada com o meio ambiente  
e o futuro do planeta? 

2%

Não souberam responder

2%

Não me preocupo

30%

Sim, me preocupo um pouco

66%

Sim, me preocupo muito
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“É um número superlativo 
os brasileiros que se dizem 
preocupados com o meio 
ambiente. E a maior parte das 
pessoas acha que a resolução 
do problema do aquecimento 
global passa pela Amazônia. Isso 
é muito importante porque é um 
assunto que parece distante dos 
grandes centros brasileiros, mas 
a pesquisa mostrou que adquiriu 
muita substância na busca  
da solução do problema”,
diz Maurício Moura, fundador do IDEIA,  
instituto especializado em opinião pública.



16

OBS.: devido ao arredondamento, a soma  
dos percentuais pode variar de 99% a 101%.

Qual política pública você  
considera mais importante  
para o meio ambiente?

4%

Outros

5%

Não souberam dizer

33%

Reflorestamento  
de áreas desmatadas

15%

Despoluição de rios, 
praia e mares

20%

Redução da poluição  
do ar nas grandes cidades

24%

Evitar queimadas na Amazônia 
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Quais atitudes você toma em seu 
dia a dia que considera impactar 
positivamente o meio ambiente?

51%

Eu separo lixo para reciclagem

59%

Evito desperdício  
de alimentos e resíduos

65%

Economizo o uso de água 
e energia elétrica

14%

Dou preferência a combustível  
menos poluente em meu carro

33%

Ando a pé e/ou de bicicleta

21%

Mudei hábitos alimentares e consumo 
mais vegetais e frutas orgânicos

5%
Não souberam dizer

1%

Outros

(Pergunta com múltiplas respostas)
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Meio ambiente x política

Quais atitudes você toma no seu 
dia a dia que considera impactar 
positivamente o meio ambiente? 

Quem aprova o governo de Jair Bolsonaro

Quem desaprova o governo de Jair Bolsonaro

Eu separo lixo  
para reciclagem

Evito desperdício de 
alimentos e resíduos

Economizo o uso de 
água e energia elétrica

Dou preferência a 
combustível menos 

poluente no meu carro

Ando a pé e/ ou de 
bicicleta

Mudei hábitos 
alimentares e consumo 

mais vegetais  
e frutas orgânicos

44%
57%

64%

71%

57%

58%

16%

27%

15%
26%

15%

38%

(Pergunta com múltiplas respostas)
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Em relação ao uso de energia,  
você estaria disposto a gastar 
mais para usar fontes de energias 
renováveis, como energia solar?

Sim Não

78%

22%

OBS.: devido ao arredondamento, a soma  
dos percentuais pode variar de 99% a 101%.



“Deixando de lado as restrições 
econômicas que o país enfrenta,  
é muito importante que as 
pessoas estejam dispostas a 
gastar mais para melhorar o meio 
ambiente. Mesmo em rendas mais 
baixas, as pessoas estão abertas 
a investir em serviços e produtos 
menos poluentes, ou seja, existe 
sim uma mudança na cabeça  
da opinião pública”,
diz Maurício Moura, fundador do IDEIA,  
instituto especializado em opinião pública.
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Que tipo de energia renovável  
você estaria disposto a utilizar  
no seu dia a dia?

Baterias
1%

Nenhuma
1%

Lamparina/velas
1%

Energia luminosa
1%

Energia elétrica
2%

Energia hidráulica
2%

Uma energia renovável
2%

Energia biomassa
3%

Energia solar
11%

Outros

13%

Não sabem/não responderam
19%

46%
Energia eólica

OBS.: devido ao arredondamento, a soma  
dos percentuais pode variar de 99% a 101%.
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OBS.: devido ao arredondamento, a soma  
dos percentuais pode variar de 99% a 101%.

Em relação ao uso de 
combustíveis, se preciso,  
você estaria disposto a investir  
em fontes menos poluentes,  
como etanol e carro movido  
à eletricidade? 

Sim
Não

87%

13%
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Gênero

MasculinoFeminino 53% 47%

Faixa etária

Região
Norte

Nordeste

Centro-Oeste 

Sudeste

Sul

27%

7%

44%

14%

8%

OBS.: devido ao arredondamento, a soma  
dos percentuais pode variar de 99% a 101%.

De 45 a 60 anos

Acima de 60 anos

21%

De 18 a 24 anos 18%

22%

De 25 a 34 anos 19%

De 35 a 44 anos 19%
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Assine a EXAME e 
acesse as notícias  
mais importantes  

em tempo real.

Gostou do 
conteúdo?

Clique aqui!

https://assinatura.exame.com/
https://assinatura.exame.com/
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Pesquisa quantitativa nacional com aplicação de questionário 
estruturado realizada com uma parcela representativa da população, 
selecionada por amostragem por meio do método de probabilidade 
proporcional ao tamanho (PPT)¹.

PERÍODO DE CAMPO
De 25 a 28/10/21.

UNIVERSO
Pesquisa realizada com homens e mulheres residentes  
no Brasil com idade igual ou superior a 16 anos.

AMOSTRA
1.269 entrevistas
Cotas variáveis, segundo a distribuição da população e por região.
Gêneros: masculino e feminino.
Grupos de idade:16-29, 30-39, 40-49, acima de 50 anos.
Regiões: Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul.
As proporções das variáveis são definidas com base nas pesquisas  
Pnad 2018 e Censo 2010/IBGE, de acordo com o objeto de estudo.

MARGEM DE ERRO² 
Realiza-se o estudo sob um grau de confiança igual a 95%, aceitando 
uma margem de erro máxima prevista de aproximadamente 3 pontos 
percentuais, para mais ou para menos.

COLETA DE DADOS 
O método de coleta de dados foi um inquérito por contato telefônico  
a partir de uma central CATI³, com utilização de questionário elaborado  
de acordo com os objetivos da pesquisa. As entrevistas foram 
realizadas por uma equipe de entrevistadores contratados, 
devidamente treinados para a abordagem desse público.

CONTROLE DE QUALIDADE
Há filtragem em todos os questionários após a realização das  
entrevistas. São checados, no mínimo, 30% dos questionários.  
Antes do processamento final e da emissão dos resultados,  
realiza-se o processo de consistência dos dados.

METODOLOGIA  
DE PESQUISA
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PROTOCOLOS E CÓDIGO DE ÉTICA
Padrões éticos de conduta estabelecidos no código de 
autorregulamentação da Abep foram respeitados pelos envolvidos 
nesta e em todas as atividades de pesquisa elaboradas por  
esta empresa.

EQUIPE TÉCNICA
Declaramos, para os devidos fins de direito, que a amostra foi 
concebida por um(a) estatístico(a) devidamente registrado(a) no 
conselho profissional, de acordo com os princípios estatísticos,  
as boas práticas e as diretrizes estabelecidas pela 
regulamentação vigente.

NOTAS
1: amostragem por meio do método de probabilidade proporcional ao 
tamanho (PPT), em que o tamanho da amostra extraída de cada estrato 
é proporcional ao tamanho relativo do estrato na população total 
(MALHOTRA, Naresh. Pesquisa de marketing: uma orientação aplicada. 
3.ed. Porto Alegre: Bookman, 2001. p. 311).
2: margem de erro é a máxima diferença provável entre a média  
amostral observada e a verdadeira média populacional, calculada  
com a fórmula abaixo:
 

Margem de erro - Disponível em: https://pt.wikipedia.org/wiki/
Margem_de_erro#C%C3%A1lculo_da_margem_de_erro_para_
amostras_aleat%C3%B3rias acessado em 2 de setembro de 2020.
3: coleta de dados por um inquérito por meio de contato telefônico 
a partir de uma central CATI, são as ENTREVISTAS TELEFÔNICAS 
ASSISTIDAS POR COMPUTADOR; utiliza-se um questionário 
computadorizado aplicado aos participantes por telefone.  
As chamadas foram realizadas para telefones celulares e fixos.  
(MALHOTRA, Naresh. Pesquisa de marketing: uma orientação aplicada. 
3.ed. Porto Alegre: Bookman, 2001. p. 179).


