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Você tem acompanhado, nos últimos meses, o Caso Mensalão? 

79,50% 
87% 

20,50% 
13% 

SETEMBRO NOVEMBRO 

Sim, no todo ou em parte Não / Não tem certeza 

EVOLUÇÃO 
A discussão da 
possibilidade dos 
condenados terem de 
cumprir suas sentenças 
manteve a atenção dos 
eleitores, chegando a 
ampliar a quantidade 
de interessados no 
Caso Mensalão. 



Você teve conhecimento da decisão da justiça, por meio do Supremo Tribunal Federal,           
que determinou a prisão dos condenados? 

Sim 
92% 

Não 
8% EVOLUÇÃO 

A decisão do STF de aceitar 
os embargos foi do 
conhecimento de um terço 
dos entrevistados de 
setembro. As recentes 
determinações relativas às 
prisões dos condenados 
ficou próxima da totalidade 
dos eleitores, segundo a 
pesquisa de novembro. 



Quanto você concordou com a decisão da justiça federal sobre a prisão dos condenados? 

Muito 
76% 

Pouco 
12% 

Nada 
7% 

Não sabe 
5% EVOLUÇÃO 

Em setembro, 84% dos 
entrevistados aguardavam uma 
decisão do STF que  
mantivesse as condenações, 
rejeitando a admissão de novos 
recursos.  
Em razão disso, 72% dos 
entrevistados discordavam 
totalmente da decisão  
que contrariava suas expectativas. 
O momento revela um resultado 
significativamente inverso:  
aprovação das prisões por 76% 
dos respondentes. 



Em sua opinião, como o povo brasileiro se sente frente a essa decisão da justiça federal de 
decretar a prisão dos condenados? 

Satisfeito 
60% Conformado 

13% 

Frustrado 
5% 

Revoltado 
9% 

Indiferente 
11% 

Não sabe 
2% 

EVOLUÇÃO 
Em setembro, 55% dos 
entrevistados 
declaravam que o povo 
brasileiro sentia-se 
revoltado com a decisão do 
STF de aceitar 
novos recursos. Outros 33% 
afirmavam que  
o sentimento dos brasileiros 
era de frustração. 
A maioria dos entrevistados, 
agora considera que os 
eleitores estão satisfeitos 
(60%). 



Você acha que essa decisão do STF foi uma decisão baseada nas leis ou na política? 

17% 

78% 

4% 

53% 

37% 

11% 

Leis Política Não sabe 

SETEMBRO NOVEMBRO 

EVOLUÇÃO 
Em setembro era 
muito forte 
a impressão de que a 
decisão do STF de 
aceitar os embargos 
seguia um viés 
político, visão 
atenuada em 
novembro com as 
novas medidas. 



A imagem que agora você tem do STF é positiva ou negativa? 

23% 

71% 

0% 
8% 

70% 

18% 
11% 

2% 

Positiva Negativa Neutra Não sabe 

SETEMBRO NOVEMBRO 

EVOLUÇÃO 
A imagem do STF 
acentuadamente 
negativa em setembro 
inverteu-se 
radicalmente, 
recuperando-se em 
poucas semanas, até o 
final de novembro. 



Como você imagina que vai acabar o Caso do Mensalão? 

7% 

32% 

3,50% 

54% 

3,50% 

20% 

34% 

2% 

43% 

2% 

Penas recebidas serão mantidas 

Penas serão reduzidas 

Penas serão aumentadas 

Não cumprirão as penas 

Não sabe 

EVOLUÇÃO 
Ainda há pessimismo 
quanto ao término do 
Caso Mensalão no que 
tange ao cumprimento 
das penas. 
O ceticismo persiste 
elevado ainda em 
novembro. 



O Caso Mensalão poderá interferir na eleição PRESIDENCIAL de 2014? 

70% 

25% 

5% 

60,5% 

36,0% 

3,5% 

Sim Não Não sabe 

SETEMBRO NOVEMBRO 

EVOLUÇÃO 
Interferência reduzida em 9,5% 



O caso Mensalão poderá interferir nas eleições dos GOVERNADORES? 

64% 

32% 

4% 

49,5% 45,5% 

5,0% 

Sim Não Não sabe 

SETEMBRO NOVEMBRO 

EVOLUÇÃO 
Interferência reduzida em 14,5% 



O Caso Mensalão poderá interferir nas eleições dos SENADORES? 

69% 

26% 

5% 

53,5% 
40,0% 

6,5% 

Sim Não Não sabe 

SETEMBRO NOVEMBRO 

EVOLUÇÃO 
Interferência reduzida em 15,5% 



O Caso Mensalão poderá interferir nas eleições dos DEPUTADOS FEDERAIS? 

69% 

27% 

4% 

54% 

40% 

6% 

Sim Não Não sabe 

SETEMBRO NOVEMBRO 

EVOLUÇÃO 
Interferência reduzida em 15% 



O Caso Mensalão poderá interferir nas eleições dos DEPUTADOS ESTADUAIS? 

65% 

25% 

10% 

50% 
44% 

6% 

Sim Não Não sabe 

SETEMBRO NOVEMBRO 

EVOLUÇÃO 
Interferência reduzida em 15% 



A primeira etapa da pesquisa realizada pelo Instituto Bonilha, que retratou o Brasil após a polêmica decisão do 
STF de aceitar os recursos infringentes, rendeu um número expressivo de reações na rede social.  

 
O Instituto analisou os comentários capturados na internet e, com base neles, produziu uma nuvem de 

palavras-chave que sintetizou o pensamento dos eleitores em setembro de 2013.  A frustração manifestada 
pelos entrevistados durante as entrevistas foi confirmada, posteriormente, pelas observações de quem tomou 

conhecimento dos resultados da pesquisa pela rede social.  
 

Nessa nuvem, o tamanho de cada palavra é proporcional ao número de citações observadas. Pode-se entrever 
causas (mensalão), sentimento (mudança e infelicidade), soluções (educação, verdade e voto) , as organizações 

envolvidas (STF e PT) e, também, personagens (brasileiros, eleitores, povo, políticos e a presidente Dilma). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A segunda etapa da pesquisa – tão logo “caia na rede” social – com certeza – ensejará novos comentários                
que oportunamente serão replicados no nosso blog: institutobonilha.blogspot.com.br 

 



Sobre o Instituto Bonilha: 
 

Somos uma instituição independente e apartidária que planeja e 

executa pesquisas quantitativas e qualitativas para conhecer e 

compreender os fatos e as tendências da realidade social,       

política e econômica.  
 

Produzimos estudos estratégicos que evidenciam comportamentos, 

revelam tendências e indicam soluções; 


