
AVALIAÇÃO DO GOVERNO & REFORMA DA PREVIDÊNCIA

MARÇO DE 2019



METODOLOGIA

• A pesquisa foi realizada com questionário estruturado e aplicado de forma presencial na 

Câmara dos Deputados.

• Foram entrevistados 109 parlamentares de 25 partidos políticos, respeitando o critério da 

proporcionalidade partidária.

• Os questionários foram aplicados por entrevistadores treinados pela Arko Advice. Todas as 

perguntas foram respondidas exclusivamente por Deputados Federais. As entrevistas foram 

realizados entre os dias 26 e 28 de março



PRINCIPAIS RESULTADOS

• O governo Jair Bolsonaro é ruim ou péssimo para 33,95% dos entrevistados. Esse percentual era de 22,95% em fevereiro

• 60,55% classificam a relação entre Executivo e Legislativo como ruim ou péssima. Em fevereiro era 17,4%

• Caiu de 68,8% para 55,96% o percentual dos deputados que afirmam ser favoráveis à Reforma da Previdência

• Aumentou de 39,5% para 52,29% de fevereiro para março o percentual contrário à idade mínima de aposentadoria de 62 anos 

para mulheres e 65 ano para homens

• 76,14% são contra as mudanças no BPC e 75,22% não concordam com alterações na aposentadoria rural

• 59,64% dos entrevistados afirma que o projeto de lei que trata da aposentadoria dos militares é ruim ou péssimo e 59,63% 

discordam da reestruturação da carreira da categoria

• 44,95% não concordam com a proposta de Pacto Federativo; mas a maioria (51,37%) não acredita que o debate atrapalhe a 

Reforma da Previdência



AVALIAÇÃO DO GOVERNO

A avaliação positiva caiu de 39,45% para 28,43%, 

enquanto a negativa passou de 22,95% para 33,95%

A regular se manteve constante (31,2%)

Em apenas um mês, o percentual negativo superou o 

positivo em 5,52%. Em fevereiro, o percentual positivo 

era maior em 16,5%

Como o (a) Sr (a) avalia o governo de Jair Bolsonaro?



RELAÇÃO EXECUTIVO - LEGISLATIVO

Houve expressiva deterioração na relação entre Executivo e 

Legislativo

60,55% dos deputados classificam a relação entre Executivo e 

Legislativo como ruim ou péssima. Esse percentual era de 

apenas 17,4% em fevereiro

A positiva caiu de 60,55% para 12,84%

As últimas semanas foram marcadas por divergências 

explícitas entre Jair Bolsonaro e o presidente da Câmara, 

Rodrigo Maia (DEM-RJ)

Como o (a) Sr (a) avalia a relação entre o Executivo e o Legislativo?



REFORMA DA PREVIDÊNCIA

O percentual de deputados que afirmam ser favoráveis à 

Reforma da Previdência caiu de 68,80% para 55,96%

A piora reforça a necessidade de o Executivo, em especial o 

próprio presidente da República, melhorar a interolucação com 

o Congresso Nacional

Aumentou o percentual dos que afirmam ser contrários à 

proposta, de 23,85% em fevereiro para 33,94% em março 

(diferença de 10 pontos percentuais)

O (A) Sr (a) é a favor da Reforma da Previdência?



REFORMA DA PREVIDÊNCIA

A maioria dos entrevistados é contra a idade mínima de 62 anos 

para mulheres e 65 ano para homens. O percentual aumentou 

de 39,5% em fevereiro para 52,29% em março

Caiu no mesmo período (de 37,6% para 30,27%) o percentual 

dos que se diziam favoráveis

O (A) Sr (a) concorda com a idade mínima para aposentadoria de 62 anos para mulheres e 65 

anos para homens?



REFORMA DA PREVIDÊNCIA

Expressiva maioria dos entrevistados é contra as mudanças no 

Benefício de Prestação Continuada (BPC)

Onze partidos assinaram nota (26/03) reforçando posição 

contrária às mudanças no BPC e nas regra da aposentadoria 

rural

Os partidos que assinaram foram MDB, PR, PRB, PSD, 

Podemos, PTB, PPS, DEM, PSDB, PP e SD

O (A) Sr (a) concorda com as mudanças propostas para o Benefício de Prestação Continuada 

(BPC)?



REFORMA DA PREVIDÊNCIA

Os deputados também são majoritariamente contra às 

alterações na aposentadoria rural (75,22%)

Assim como as mudanças no BPC, este ponto parece ter pouca 

chance de ser aprovado pelo Congresso Nacional

O (A) Sr (a) concorda com as mudanças propostas para a aposentadoria rural?



PREVIDÊNCIA DOS MILITARES

O projeto de lei que trata da previdência dos militares não foi 

bem recebido pelos deputados

Para 59,64% dos entrevistados, o texto é ruim ou péssimo

O resultado mostra que, dificilmente, o projeto será aprovado 

sem alterações pela Câmara

O projeto prevê uma economia de R$ 10,45 bilhões em 10 anos.

Como o (a) Sr (a) avalia o texto do projeto de lei que trata da aposentadoria dos militares?



PREVIDÊNCIA DOS MILITARES

A maioria (59,63%) não concorda com a reestruturação da 

carreiras dos militares contida no projeto

O custo fiscal em dez anos é de R$ 86,85 bilhões

O (A) Sr (a) concorda com a reeestruturação da carreira dos militares contida no projeto?



PACTO FEDERATIVO
Os deputados estão divididos quanto à proposta do Pacto 

Federativo defendida pelo ministro Paulo Guedes

O ministro defende que a proposta comece a tramitar pelo 

Senado

“O redesenho do pacto federativo vai trazer muito dinheiro aos 

Estados”, disse Paulo Guedes em audiência pública na 

Comissão de Assuntos Econômicos do Senado (27/03)

O (A) Sr (a) concorda com com a proposta do Pacto Federativo, acabando com as despesas 

obrigatórias e as vinculações orçamentárias?



PACTO FEDERATIVO
A maioria dos entrevistados não acredita que o debate sobre o 

Pacto Federativo atrapalhe a Previdência

Paulo Guedes e Rodrigo Maia negociaram (28/03) a criação de 

grupos de trabalho para avançar em outras pautas da agenda 

econômica no Congresso, além da reforma da Previdência.

O primeiro tema que será tocado por um grupo de trabalho, com 

técnicos da Câmara e do Ministério da Economia, será o da 

reforma tributária. Outros grupos devem ser criados e um outro 

tema a ser debatido é o pacto federativo.

A discussão sobre o Pacto Federativo atrapalha o debate sobre a Reforma da Previdência?


