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População conhece pouco a agenda 
de reformas

A maioria dos brasileiros não conhece ou só ou-
viu falar a respeito das propostas que estão sendo 
discutidas no Congresso Nacional e no Executivo. 
As propostas mais desconhecidas pela população 
são as mudanças nos tributos PIS e COFINS e a 
reforma política, que são desconhecidas por 50% e 
44% da população respectivamente. As propostas 
de limitar os gastos públicos dos governos federal 
e estaduais são desconhecidas por 40% da popu-
lação. A proposta de reforma da previdência é a 

Grau de conhecimento das propostas em discussão
Percentual de respostas “conhece bem” ou conhece mais ou menos” (%)

que apresenta maior percentual de conhecimento 
pelos brasileiros - 43% afirmam conhecê-la bem 
ou mais ou menos.

O percentual de brasileiros que afirma conhecer 
bem ou conhecer mais ou menos as propostas que 
estão em pauta varia de 27%, para a proposta de 
mudança nos tributos PIS e COFINS, a 43% para a 
reforma da previdência.
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Homens estão melhor informados sobre as 
reformas do que as mulheres

Os percentuais dos que afirmam conhecer bem ou 
conhecer mais ou menos as propostas que estão 
em discussão atualmente são maiores entre os 
homens do que entre as mulheres. 

As propostas que apresentam menor diferença 
no nível de conhecimento autodeclarado entre os 
gêneros são a reforma da previdência e a reforma 
nas regras trabalhistas – para ambas as propostas 
a diferença no percentual que afirma conhecer 

Grau de conhecimento das propostas em discussão
Percentual de respostas “conhece bem” ou “conhece mais ou menos”, por gênero (%)

bem ou conhecer mais ou menos as propostas é 
de quatro pontos percentuais. 

Já para as propostas de regulamentar a 
terceirização, realizar uma reforma política e 
conceder ou privatizar empresas estatais de 
estradas, aeroportos e portos apresentam uma 
diferença maior de conhecimento, com 8 a dez 
pontos percentuais a mais de conhecimento dos 
brasileiros em relação às brasileiras.
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  Educação superior       Ensino médio        Da 5ª a 8ª série do ens. fundamental       Até 4ª série do ens. fundamental

Conhecimento das propostas aumenta com o 
grau de instrução 

Em todas as propostas analisadas, o grau de 
conhecimento é maior quanto maior o grau de 
instrução dos brasileiros. A reforma da legislação 
trabalhista é a que apresenta maior distância nos 
percentuais de conhecimento – enquanto 64% 
dos brasileiros com educação superior afirmam 
conhecer bem ou conhecer mais ou menos a 
proposta, esse percentual é de apenas 25% entre os 
que possuem até a 4º série do ensino fundamental.  

A proposta de reforma da previdência é a segunda 
com maior distância no conhecimento entre os 
brasileiros de diferentes graus de instrução: 36 
pontos percentuais. Entre os brasileiros com 
educação superior, 67% afirmam conhecer bem 
ou mais ou menos a proposta, o percentual eu cai 
para 31% entre os que possuem apenas até a 4ª 
série do ensino fundamental.

Grau de conhecimento das propostas em discussão
Percentual de respostas “conhece bem” ou conhece mais ou menos”, por grau de instrução (%)
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Tabela - Grau de conhecimento das propostas em discussão
Percentual de respostas (%)

CONHECE 
BEM

CONHECE 
MAIS OU 
MENOS

CONHECE 
SÓ DE 
OUVIR 
FALAR

NÃO 
CONHECE

NÃO SABE/ 
NÃO 

RESPONDEU

Mudança nos tributos PIS e Cofins 6 21 21 50 3

Reforma política com o fim das coligações 
partidárias nas eleições proporcionais (vereador e 
deputado) e cláusula de barreira para a criação de 
novos partidos

7 24 23 44 2

Imposição de limite de gastos aos governos federal 
e estaduais 10 23 25 40 2

Concessões e privatização de empresas estatais de 
estradas, aeroportos e portos 9 24 26 39 2

Discussões sobre uma nova legislação sobre 
terceirização no mercado de trabalho 10 27 24 37 2

Discussões sobre valorização dos acordos coletivos 
(acordos entre empregados e empresa) 11 29 22 36 2

Reforma na legislação trabalhista 11 29 24 34 2

Reforma da Previdência 12 31 28 27 2

Nota: As somas dos valores da tabela podem diferir de 100% por questões de arredondamento.

www.cni.org.br/rsb

