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Metodologia do estudo

Pesquisa quantitativa domiciliar

Perfil da amostra Amostra representativa - Brasil Urbano ≥ 16 anos

Amostra Total 1.500 casos

Praças 50 municípios escolhidos através de sorteio amostral 

Período de campo Setembro de 2013

Ponderação Os dados receberam ponderação para as variáveis sexo, idade, PEA e região, segundo 
parâmetros obtidos na PNAD/IBGE 2012 para as áreas urbanas.  

Pesquisa quantitativa domiciliar com aplicação presencial de questionário estruturado
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F5. Pelo que você sabe ou já ouviu falar, qualquer um que tenha dinheiro pode abrir uma emissora de TV ou uma rádio, mesmo sem autorização do governo (CÓD.1), ou é 
preciso ter autorização do governo (CÓD.2)?

44% não sabem que é necessária autorização do Estado para ter 
uma emissora de TV ou rádio

%

Base: 1500 casos

Qualquer um que tenha dinheiro pode abrir uma emissora 
de TV ou uma rádio, mesmo sem autorização do governo, 

ou é preciso ter autorização do governo?

44%
A Constituição (Art.223) determina
que compete ao Poder Executivo
outorgar e renovar concessão,
permissão e autorização para o
serviço de radiodifusão. O ato
deve ser apreciado em seguida
pelo Congresso.



4Apenas 32% sabem que é proibido aos políticos terem emissoras 
de rádio ou TV

F1. Pelo que você sabe ou já ouviu falar, no Brasil é permitido ou proibido que políticos tenham emissoras de TV ou rádio? (RU)

%

Base: 1500 casos

Pelo que já ouviu falar, é permitido ou proibido que 
políticos possam ter emissoras de TV ou rádio? 

68%

A Constituição (Art.54, II, a) diz que
deputados e senadores não podem
ser proprietários ou diretores de
empresas concessionárias de
serviço público.

A Constituição (Art.54, I, b) diz que
deputados e senadores não podem
exercer cargo ou emprego
remunerado em empresas
concessionárias de serviço público.



563% da população é contrária à posse de emissoras de rádio ou TV 
por políticos

F2. E você é a favor ou contra que políticos possam ter emissoras de TV ou rádio? (RU)

% É a favor ou contra que políticos tenham 
emissoras de TV ou rádio? 

Base: 1500 casos



6E 69% entendem que ser dono de TV ou rádio dá mais chances para 
que o candidato seja eleito

F3. Você acha que um candidato tem mais chance de ser eleito se for dono de uma TV ou rádio?

% Acha que um candidato tem mais chance 
de ser eleito se for dono de TV ou rádio?

Base: 1500 casos
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F4a. Vou falar alguns tipos de pessoas e gostaria que você me dissesse se, pelo que sabe ou já ouviu falar, acredita que hoje é permitido ou é proibido que elas disputem 
eleições. Você acha que hoje é permitido ou proibido que _______(LER OPCAO) disputem eleições para cargos públicos, como deputado, prefeito ou governador, etc.? (RU) 

Maioria acha que é permitido a apresentadores de rádio e TV se 
candidatarem a cargos públicos

% Acha que é permitido ou proibido que 
essas pessoas disputem eleições?

F4b. E você é a favor ou contra que _______(LER OPCAO) possam disputar eleições para cargos públicos, como deputado, prefeito, ou governador, etc.? (RU) 

Base: 1500 casos

A lei 9.504/1997 (Art.45, § 1o) define
que, a partir de 1º de julho do ano da
eleição, é vedado às emissoras de
rádio e TV transmitir programa
apresentado ou comentado por um
candidato.
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F4a. Vou falar alguns tipos de pessoas e gostaria que você me dissesse se, pelo que sabe ou já ouviu falar, acredita que hoje é permitido ou é proibido que elas disputem 
eleições. Você acha que hoje é permitido ou proibido que _______(LER OPCAO) disputem eleições para cargos públicos, como deputado, prefeito ou governador, etc.? (RU) 

64% são contrários a que apresentadores de rádio e TV se 
candidatem a cargos públicos

%

F4b. E você é a favor ou contra que _______(LER OPCAO) possam disputar eleições para cargos públicos, como deputado, prefeito, ou governador, etc.? (RU) 

Base: 1500 casos

É a favor ou contra que apresentadores de 
rádio e TV disputem eleições?
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F4a. Vou falar alguns tipos de pessoas e gostaria que você me dissesse se, pelo que sabe ou já ouviu falar, acredita que hoje é permitido ou é proibido que elas disputem 
eleições. Você acha que hoje é permitido ou proibido que _______(LER OPCAO) disputem eleições para cargos públicos, como deputado, prefeito ou governador, etc.? (RU) 

48% acham que é permitido a donos de emissoras de rádio e TV se 
candidatarem a cargos públicos, mas 67% são contrários

% Acha que é permitido ou proibido que 
essas pessoas disputem eleições?

F4b. E você é a favor ou contra que _______(LER OPCAO) possam disputar eleições para cargos públicos, como deputado, prefeito, ou governador, etc.? (RU) 

Base: 1500 casos

É a favor ou contra que donos de 
rádio e TV disputem eleições?
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F4a. Vou falar alguns tipos de pessoas e gostaria que você me dissesse se, pelo que sabe ou já ouviu falar, acredita que hoje é permitido ou é proibido que elas disputem 
eleições. Você acha que hoje é permitido ou proibido que _______(LER OPCAO) disputem eleições para cargos públicos, como deputado, prefeito ou governador, etc.? (RU) 

Ou seja: embora a maioria ache que apresentadores e donos de rádio 
e TV possam se candidatar...

% Acha que é permitido ou proibido que 
essas pessoas disputem eleições

Base: 1500 casos



11... A maioria é contrária à disputa de eleições por apresentadores e 
donos de rádio e TV

%

F4b. E você é a favor ou contra que _______(LER OPCAO) possam disputar eleições para cargos públicos, como deputado, prefeito, ou governador, etc.? (RU) 

A favor

30%

26%

Base: 1500 casos

64%

67%

Contra

Apresentadores de programas de rádio e TV

Donos de rádio e TV

Não sabe/
Não respondeu

6%

7%
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Obrigada!



SOBRE O INSTITUTO PATRÍCIA GALVÃO

Organização sem fins lucrativos, o lnstituto Patrícia Galvão – Mídia e Direitos foi fundado em 2001 com o objetivo
de articular os campos do direito à informação e dos direitos das mulheres, contribuindo para o debate sobre
questões críticas para as mulheres brasileiras. Por meio da produção de informações, notícias e conteúdos, o
Instituto tem como missão influenciar o debate público, demandar respostas do Estado e contribuir para a
promoção de mudanças na sociedade.

Ao longo de mais de dez anos de atuação, o lnstituto consolidou uma rede ampla e diversificada de parcerias
com especialistas, pesquisadores e ativistas que, além de contribuírem para a produção e o aprofundamento de
informações estratégicas, são fontes qualificadas para a mídia, pois possuem grande credibilidade em suas
áreas de atuação.

O Patrícia Galvão tem sua sede em São Paulo e atua com a mídia nacional, regional e local, e com um leque
amplo de portais e sites do campo dos direitos humanos.

http://www.agenciapatriciagalvao.org.br
Contato: 5511 3266.5434
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