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METODOLOGIA

A pesquisa Datafolha é um levantamento por amostragem estratificada por sexo e idade com sorteio aleatório dos entrevistados. O universo da pesquisa é composto pelos eleitores com 16 anos ou mais do país.

Nesse levantamento realizado do dia 01 ao dia 03 de setembro de 2014, foram realizadas 10.054 entrevistas em 361 municípios, com margem de erro máxima 2 pontos percentuais para mais ou para menos, considerando 

um nível de confiança de 95%. Isto significa que se fossem realizados 100 levantamentos com a mesma metodologia, em 95 os resultados estariam dentro da margem de erro prevista.

Essa pesquisa é uma realização da Gerência de Pesquisas de Opinião do Datafolha.

Essa pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral com o número – BR 00517/2014
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Opinião sobre a ampliação da lei que permite o aborto

(Resposta estimulada e única, em %) 

Fonte : Atualmente o aborto é permitido por lei apenas em casos de estupro e de risco de vida da mãe. Há projetos de lei para ampliar a situação em que o aborto seria permitido. Você é a favor que:

Base : Total da amostra – Brasil

8 a 

10/9/93
10/11/97

7 e 

8/8/06

19 e 

20/3/07

25 a 

27/3/08
8/10/10 1 a 3/9/14

Que a lei continue como está 54 55 63 65 68 71 65

Que o aborto seja permitido em mais situações 23 16 17 16 14 11 15

Que o aborto deixe de ser crime em qualquer caso 18 18 11 10 11 7 10

Outras respostas - 8 5 5 4 7 6

Não sabe 4 3 4 4 3 4 4
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Comparativo grupos

(Resposta estimulada e única, em %) 

Fonte : Agora eu vou ler algumas frases e gostaria de saber com qual você concorda mais:

Base : Total da amostra – Brasil

28 e 29/11/13 1 a 3/9/14

Segmento Comportamento + Econômico

Direta 10 13

Centro - direita 29 32

Centro 20 20

Centro - esquerda 31 28

Esquerda 10 7

Segmento Comportamento

Direta 12 15

Centro - direita 37 40

Centro 22 21

Centro - esquerda 25 21

Esquerda 4 3

Segmento Econômico

Direta 8 10

Centro - direita 18 20

Centro 27 27

Centro - esquerda 25 25

Esquerda 21 18
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Comparativo grupos

(Resposta estimulada e única, em %) 

Fonte : Agora eu vou ler algumas frases e gostaria de saber com qual você concorda mais:

Base : Total da amostra – Brasil

TOTAL DILMA MARINA AÉCIO

Segmento Comportamento + 

Econômico

Direta 13 11 12 16

Centro - direita 32 29 33 33

Centro 20 21 20 21

Centro - esquerda 28 30 28 24

Esquerda 7 8 7 5

Segmento Comportamento

Direta 15 14 15 17

Centro - direita 40 40 38 42

Centro 21 19 24 19

Centro - esquerda 21 23 20 21

Esquerda 3 4 3 2

Segmento Econômico

Direta 10 9 9 11

Centro - direita 20 17 20 21

Centro 27 26 27 31

Centro - esquerda 25 27 25 24

Esquerda 18 21 18 13
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Com qual frase você concorda mais:

(Resposta estimulada e única, em %) 

Fonte : Agora eu vou ler algumas frases e gostaria de saber com qual você concorda mais:

Base : Total da amostra – Brasil

28 e 29/11/13 1 a 3/9/14

A

Possuir uma arma legalizada deveria ser um direito do cidadão para se defender 30 35

A posse de armas deve ser proibida, pois representa ameaça à vida de outras pessoas 68 62

Não sabe 2 3

B

Boa parte da pobreza está ligada à preguiça de pessoas que não querem trabalhar 32 37

Boa parte da pobreza está ligada à falta de oportunidades iguais para que todos possam subir na vida 65 58

Não sabe 3 4

C

Pessoas pobres de outros países e Estados que vêm trabalhar na sua cidade acabam criando problemas para a cidade 25 26

Pessoas pobres de outros países e Estados que vêm trabalhar na sua cidade  contribuem com o desenvolvimento e a cultura 67 63

Não sabe 8 11

D

A maior causa da criminalidade é a falta de oportunidades iguais para todos 34 36

A maior causa da criminalidade é a maldade das pessoas 63 60

Não sabe 3 4
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Fonte : Agora eu vou ler algumas frases e gostaria de saber com qual você concorda mais:

Base : Total da amostra – Brasil

28 e 29/11/13 1 a 3/9/14

E

A pena de morte é a melhor punição para indivíduos que cometem crimes graves 47 43

Não cabe à Justiça matar uma pessoa, mesmo que ela tenha cometido um crime grave 49 52

Não sabe 4 6

F

O uso de drogas deve ser proibido porque toda a sociedade sofre com as consequências 83 82

O uso de drogas não deve ser proibido, porque é o usuário que sofre com as consequências 15 15

Não sabe 2 3

G

A homossexualidade deve ser aceita por toda a sociedade 67 64

A homossexualidade  deve ser desencorajada por toda a sociedade 25 27

Não sabe 7 9

H

Acreditar em Deus torna as pessoas melhores 87 86

Acreditar em Deus não necessariamente torna uma pessoa melhor 12 13

Não sabe 1 1

Com qual frase você concorda mais:

(Resposta estimulada e única, em %) 
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Fonte : Agora eu vou ler algumas frases e gostaria de saber com qual você concorda mais:

Base : Total da amostra – Brasil

28 e 29/11/13 1 a 3/9/14

I

Os sindicatos são importantes para defender os interesses dos trabalhadores 49 42

Os sindicatos servem mais para fazer política do que defender os trabalhadores 45 50

Não sabe 6 8

J

Adolescentes que cometem crimes devem ser reeducados 26 22

Adolescentes que cometem crimes devem ser punidos como adultos 72 76

Não sabe 2 2

K

É bom que o governo atue com força na economia para evitar abusos das empresas 58 51

Quanto menos o governo atrapalhar a competição entre as empresas, melhor para todos 31 35

Não sabe 10 14

L

É preferível pagar menos impostos ao governo e contratar serviços particulares de educação e saúde 49 49

É preferível pagar mais impostos ao governo e receber serviços gratuitos de educação e saúde 43 40

Não sabe 8 11

Com qual frase você concorda mais:

(Resposta estimulada e única, em %) 
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Fonte : Agora eu vou ler algumas frases e gostaria de saber com qual você concorda mais:

Base : Total da amostra – Brasil

28 e 29/11/13 1 a 3/9/14

M

Quanto menos eu depender do governo, melhor estará minha vida 47 49

Quanto mais benefícios do governo eu tiver, melhor estará minha vida 47 46

Não sabe 6 6

N

O governo tem o dever de ajudar grandes empresas nacionais que corram o risco de ir à falência 57 59

O governo não deve ajudar grandes empresas nacionais que corram o risco de ir à falência 34 30

Não sabe 10 11

O

As leis trabalhistas no Brasil mais atrapalham o crescimento das empresas do que protegem os trabalhadores, por isso boa 34 33

As leis trabalhistas no Brasil mais protegem os trabalhadores do que atrapalham o crescimento das empresas, por isso boa 54 52

Não sabe 12 15

P

As empresas privadas devem ser as maiores responsáveis por investir no país e fazer a economia  crescer 24 22

O governo deve  ser o maior responsável por investir no país e fazer a economia crescer 67 66

Não sabe 9 12

Com qual frase você concorda mais:

(Resposta estimulada e única, em %) 
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