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Pesquisa do Ibope mostra
principais preocupações dos
brasileiros
Uma série especial de reportagens vai destacar temas como custo de vida,
educação, emprego e salário, habitação, infraestrutura, meio ambiente,
saneamento, saúde, segurança pública e transporte público.

O Jornal Nacional encomendou uma
pesquisa exclusiva ao Ibope pra saber
quais são as maiores preocupações dos
brasileiros. Os entrevistados
selecionaram os temas com base numa
lista. O resultado da pesquisa revela
desafios que o Brasil ainda precisa
vencer, mas também conquistas que
precisam ser preservadas.

Ao longo desta semana, você vai ver o
trabalho de cinco repórteres sobre os
temas que tiveram mais destaque na
pesquisa. Eles percorreram todas as
regiões do Brasil.

Os pesquisadores entrevistaram 2.002 pessoas em 141 municípios, em todas as regiões do
país. As opiniões são de brasileiros e brasileiras acima de 16 anos, de todas as classes
sociais. A pesquisa foi feita entre 17 e 24 de junho e a margem de erro é de dois pontos
percentuais.

O Ibope dividiu o país em quatro regiões: Sul, Sudeste, Nordeste e juntou o Norte com o
Centro-Oeste. Essas duas regiões são as menos populosas do país. Para o instituto, a
junção garante que a amostra seja representativa. Esta é a mesma metodologia usada em
todas as pesquisas eleitorais do Ibope.

Os entrevistados foram apresentados a dez temas em ordem alfabética: custo de vida,
educação, emprego e salário, habitação, infraestrutura, que envolve, por exemplo, estradas,
portos e fornecimento de energia. E também meio ambiente, saneamento, saúde,
segurança pública e transporte público.

E a pergunta era: "Dessa lista, quais são as maiores preocupações para você e sua
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família?".

Em 10º lugar, aparece transporte público, com 1% dos votos. Em 9º, infraestrutura, também
com 1%. Depois vêm saneamento básico, meio ambiente e habitação.

A 5ª colocada, custo de vida, recebeu 9% dos votos. Onde estão os brasileiros mais
preocupados com essa questão? O que mais pesa no bolso dessas famílias? Como é a luta
para manter as contas no azul? 

O tema emprego e salário está em 4º lugar, citado por 10% dos entrevistados. Uma
curiosidade: o Nordeste é a região onde o rendimento das famílias têm crescido acima da
média nacional. Mas é no Nordeste que estão os brasileiros mais preocupados com esse
assunto.

Na 3ª colocação, vem a segurança pública, com 13%. Na comparação entre as regiões, os
nordestinos se destacam: são os que mais se preocupam com este item, e os que
convivem com os maiores índices de violência.

A educação é a 2ª maior preocupação dos brasileiros, com 16%. Mas o tema aparece no
topo da lista no Sul, uma região que tradicionalmente tem bons resultados no ensino. A
equipe foi de uma ponta a outra do país para mostrar quais são os desafios da educação e
o que leva uma escola a se tornar referência.

A maior preocupação dos brasileiros, segundo o Ibope, é a saúde. Aparece disparada na
frente. Foi a escolha de 41% dos entrevistados. Entre as regiões do país, as que mais se
preocupam com esse assunto são Norte e Centro-Oeste. Quais são os desafios dos
governantes em relação à saúde, um setor que pode fazer a diferença entre a vida e a
morte de uma pessoa? 

Cinco repórteres têm um encontro marcado com você no Jornal Nacional a partir de terça-
feira.
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