


Há mais de 24 anos o Grupo 

Datacenso é sinônimo de 

excelência em serviços de 

Pesquisa, Inteligência de 

Mercado            e Marketing.

Desenvolve estudos e 

estratégias inteligentes, 

visando auxiliar e orientar 

seus clientes para tomadas 

de decisão mais seguras e 

assertivas em seus negócios.

Sobre o Grupo Datacenso2

ESCRITÓRIOS

NÚCLEOS



Responsabilidade técnica3

Prof. Dr. CLAUDIO SHIMOYAMA

• CEO do Grupo Datacenso;

• Doutor em Gestão de Negócios pela UFSC – Universidade Federal de Santa Catarina;

• Mestre em Engenharia da Informação e Inovações Tecnológicas pela UFSC – Universidade Federal de Santa Catarina;

• Pós-graduado em Engenharia Econômica, Marketing e Propaganda, com especialização em Estatística Aplicada e Desenvolvimento 

Executivo em Marketing pelo Baldwin Wallace University (Ohio-EUA);

• Economista formado pela FAE – Faculdade Católica de Administração e Economia;

• Professor nível MBA da FGV – Fundação Getúlio Vargas desde 2009 para disciplinas de Marketing, Pesquisa de Mercado e 

Comportamento do Consumidor;

• Palestrante empresarial em diversos temas atuais;

• Consultor Econômico e de Marketing da ACP – Associação Comercial do Paraná;

• Filiado a NMSBA – Neuromarketing Science & Business Association;

• Diretor Técnico da AEPM – Associação de Empresas de Pesquisa de Mercado;

• Conselheiro do CORECON-PR – Conselho Regional de Economia do Paraná;

• Diretor da ADVB-PR – Associação dos Dirigentes de Vendas e Marketing do Brasil;

• Escritor com livros e artigos publicados nas áreas de Pesquisa e Inteligência de Mercado, Comportamento do Consumidor e Marketing.





Pesquisa de opinião sobre a demissão de 
Sérgio Moro do Ministério da Justiça e da 
Segurança Pública



Introdução



Universo e amostra do estudo7

• O estudo tem como objetivo geral avaliar a opinião dos brasileiros sobre a demissão de Sérgio Moro do Ministério da 
Justiça e da Segurança Pública, envolvendo empresários, comerciantes, profissionais liberais, autônomos, assalariados, 
estudantes, aposentados, donas de casa, enfim, toda a comunidade.

OBJETIVO

• Foram entrevistados 4.060 brasileiros, com sucesso.

AMOSTRA

• A margem de erro é de 1,5%, considerando grau de confiança de 95%, sendo satisfatória para uma análise estatística.

MARGEM DE ERRO

• A coleta de dados foi realizada via internet no período de 24 a 27 de abril de 2020.

PERÍODO DE CAMPO

• As perguntas cuja soma das porcentagens não totalizam 100% são decorrentes de arredondamentos ou de múltiplas 
respostas.

• Nas questões abertas, as respostas com pouca significância estatística são somadas e colocadas como outras citações.

• As perguntas classificadas como estimuladas, são feitas através de uma lista que é passada para os entrevistados 
escolherem algumas das alternativas. E as espontâneas, onde não é dada nenhuma alternativa para resposta.

OBSERVAÇÕES



Metodologia do estudo



Responsabilidade técnica9

Esta pesquisa foi coletada, tabulada e analisada pelo DATACENSO Pesquisa e Inteligência
e Mercado, sob a responsabilidade técnica de:

Cláudio Shimoyama

Economista CORECON N.º 3313

Doutor em Engenharia de Produção – UFSC

Curitiba, abril de 2020.



Avaliação dos brasileiros sobre a 
demissão do Sérgio Moro do governo



Sim

27%

Não

73%

Percentual de brasileiros que considera que o governo será o 
mesmo com a saída do Sérgio Moro (Espontânea única)

11

Fonte: Datacenso

Base: 4.060 entrevistas.

O ministro da Justiça e Segurança

Pública, Sérgio Moro, pediu

demissão do governo. Segundo a

pesquisa, a maioria dos brasileiros

acredita que o governo não será

o mesmo com a sua saída.



Percentual de brasileiros que acredita que o governo continuará 
tendo o mesmo apoio político, após a saída do Sérgio Moro            

(Espontânea única)
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Fonte: Datacenso

Base: 4.060 entrevistas.

Sim, continuará 

com apoio

23%

Não, 

perderá o 

apoio

69%

Não sabe

8%

De acordo com o estudo, para a

maior parte dos brasileiros, o

governo perderá o apoio político

após pedido de demissão do ex-

juiz Sérgio Moro, do Ministério da

Justiça.



Opinião dos brasileiros em relação ao apoio da população ao 
Governo Federal, após a saída do Sérgio Moro (Espontânea única)
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Fonte: Datacenso

Base: 4.060 entrevistas.

A maioria dos brasileiros

acredita que o Governo

Federal perderá apoio da

população, após a saída do

Sérgio Moro.

Continuará 

com apoio

28%

Perderá o 

apoio

66%

Não sabe

6%



Opinião dos brasileiros sobre a saída do Ministro da Justiça e da 
Segurança Pública Sérgio Moro, do governo (Espontânea única)
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Fonte: Datacenso

Base: 4.060 entrevistas.

Metade dos brasileiros

considera que a saída do

Ministro Sérgio Moro do

governo, foi uma decisão

correta. Ao passo que outros

37% afirmam que foi uma

decisão errada.

11%
É indiferente

49%
Foi uma decisão 

correta

37%
Foi uma decisão 

errada

3%
Não sabe



Avaliação do desempenho do Sérgio Moro enquanto foi ministro da 
Justiça e da Segurança Pública (Estimulada única)
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Base: 4.060 entrevistas.

A maioria dos brasileiros

avaliou entre bom e ótimo

o desempenho do Sérgio

Moro, enquanto foi

ministro da Justiça e da

Segurança Pública.

Fonte: Datacenso

7%

6%

17%

30%

40%

70%

Péssimo

Ruim

Regular

Bom

Ótimo

Grau de

desempenho

 (bom + ótimo)



39%

14%

17%

15%

15%

30%

Péssimo

Ruim

Regular

Bom

Ótimo

Grau de desempenho

 (bom + ótimo)

Avaliação do desempenho do Presidente Jair Bolsonaro até o 
momento (Estimulada única)
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Base: 4.060 entrevistas.

Mais da metade dos

brasileiros avaliou entre

péssimo e ruim o

desempenho do presidente

Jair Bolsonaro até o

momento.

Fonte: Datacenso



Conclusão



A pesquisa Datacenso revela que, para os brasileiros, a saída do Ministro Sérgio Moro terá impacto

negativo para o governo e consequentemente país. O governo perderá o apoio político e da

população, que avaliou entre péssimo e ruim o desempenho do presidente Jair Bolsonaro até o

momento.

Em contrapartida, o episódio favoreceu Moro, que teve boa avaliação da sua atuação enquanto

ministro da Justiça e da Segurança Pública, porém parte significativa dos brasileiros acha que a

demissão do Moro foi errada.

Segundo o CEO do Datacenso, Claudio Shimoyama, a pesquisa mostra que a saída do Moro não foi

boa para ninguém, principalmente para o Brasil, que vem passando por um momento difícil em

função da pandemia de coronavírus. Com a demissão do Moro, ninguém sairá ganhando, pelo

contrário, todos irão perder de alguma forma.

Considerações18




