




NÚMEROS DA PESQUISA 
 

• 208 pessoas responderam a pesquisa 

• Moradoras do Grande Rio 

• Uma semana de coleta de dados (01 a 5 de 
julho de 2013) 

• Instrumento: questionário com 12 
perguntas. 



48% 

52% 

GÊNERO 

Feminino

Masculino



GÊNERO 
 

• Entrevistou-se 52% de homens e 48% de mulheres, o 
que torna o resultado bem homogêneo. 
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23% 

13% 

10% 
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FAIXA ETÁRIA 

De 17 a 25 anos

De 26 a 30 anos

De 31 a 35 anos

De 36 a 40 anos

Acima de 41 anos



FAIXA ETÁRIA 
 

• Aproximadamente metade dos pesquisados estão na 
faixa etária até 30 anos. Ou seja, público acostumada com  
a tecnologia e suas ferramentas e que, também, parece 
estar desenvolvendo um senso crítico mais exigente, 
principalmente, quanto o assinto é política. 

• Foram 25% na faixa entre 17 a 25 anos e 23% entre  26 a 
30 anos. 

• Pessoas acima de 41 anos, representam 29% dos 
respondentes da pesquisa,  o que evidencia a participação 
deste público nas redes e de alguma forma nos movimentos. 

• Pessoas entre 31 e 35 anos representam 13% da pesquisa, 
enquanto que, com 10%, estão pessoas entre 36 a 40 
anos. 



19% 

75% 

6% 

FORMAÇÃO 

Ensino Médio

Ensino Superior

Pós-Graduado (ou acima)



FORMAÇÃO 
 

• Pessoas com nível superior representam 75% dos 
pesquisados. 

• Com 19%, ficaram as pessoas com nível médio. 

• Pessoas com graduação acima do nível superior 
(mestrado, doutorado, etc.) representam 6% das 
respostas. 



4% 4% 

92% 

COM QUE FREQUENCIA SE CONECTA NA INTERNET ? 

Apenas 1 a 2 dias na
semana

De Segunda a Sexta-feira

Todos os dias da semana



FREQUÊNCIA DE CONEXÃO 
 

• 92% dos entrevistados entram na internet todos os 
dias. 

• Conectados de segunda a sexta ou apenas entre 1 ou 2 
dias na semana somam 4%. 
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71% 
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LOCAL DE ONDE SE CONECTAM 

Celular (móvel)

De Casa

Do Trabalho



LOCAL ONDE SE CONECTAM 
 

• A grande maioria tem a sua casa como principal local de 
conexão, com 71% das respostas.  

• 21% dos entrevistados conectam-se, também, no 
ambiente de trabalho. 

• Usando a internet de forma móvel ficaram 8% dos 
respondentes. 

 
 



71% 

27% 

2% 

QUAL EQUIPAMENTO UTILIZAM ? 

Micro computador/Notebook

Smartphone

Tablet



QUAL EQUIPAMENTO USA PARA SE CONECTAR? 
 

• Os micros computadores (ou notebook) ainda estão 
entre os principais equipamentos usados para  a 
conexão, com 71%. 

• Porém uma parcela considerável, já utiliza seus 
smartphones para acesso à grande rede, 27%. 

• Os usuários de tablets respondem por 2% dos 
pesquisados. 

 
  



100% 

UTILIZAM ALGUMA FERRAMENTA DE MÍDIA SOCIAL ? 

Sim



UTILIZAM ALGUMA MÍDIA SOCIAL? 
 

• Todos os entrevistados alegam utilizar pelo menos uma 
ferramenta de mídia social (facebook, youtube, 
instagram, etc) 



60% 

40% 

PARTICIPOU ATIVAMENTE DAS MANIFESTAÇÕES? 

Não

Sim



PARTICIPANTE DAS MANIFESTAÇÕES? 
 

• Apesar de estarem bem conectados e cientes, a maioria 
dos respondentes não participou ativamente das 
manifestações (foi para as ruas). 
 

• 60% dos pesquisados não foram a nenhuma das 
passeatas.  
 

• Apenas 40% dos entrevistados se mobilizaram mais 
efetivamente. 



2% 

98% 

ACOMPANHOU AS NOTÍCIAS DAS MANIFESTAÇÕES PELAS 
MÍDIAS SOCIAIS? 

Não

Sim



ACOMPANHOU NOTÍCIAS DAS MANIFESTAÇÕES PELAS 
REDES SOCIAIS ? 
 

• Em compensação, praticamente a totalidade 
acompanhou notícias das manifestações pelas redes 
sociais. 
 

• 98% das pessoas afirmaram que acompanharam as 
notícias postadas nas redes sociais. 
 

• Uma minoria, apenas 2%, não seguiu as redes para se 
informar. 



56% 

44% 

USOU AS MÍDIAS SOCIAIS PARA ENCONTRO OU 
COMUNICAÇÃO SOBRE AS MANIFESTAÇÕES? 

Não

Sim



USOU A MÍDIA SOCIAL PARA SE COMUNICAR OU 
MARCAR ENCONTROS NAS MANIFESTAÇÕES? 
 

• Como a maioria não participou efetivamente das 
manifestações de rua, quando perguntadas, 56% 
afirmaram não usar as mídias sociais para marcar 
encontros sobre as manifestações. 
 

• Porém 44% usaram as mídias sociais como meio de  
comunicação sobre os manifestos. 

 



6% 

90% 

4% 

ACHA QUE O USO DAS MÍDIAS SOCIAIS AJUDAM NAS 
MANIFESTAÇÕES? 

Acho que, pela quantidade de
informação, elas mais
confundem do que ajudam

Acredito que são ferramentas
que ajudam na divulgação das
manifestações

Não acho que tenham
relevância  nas manifestações



O USO DAS MÍDIAS SOCIAIS AJUDARAM NAS 
MANIFESTAÇÕES 
 

• Para 90% dos respondentes as ferramentas de mídias 
sociais ajudaram nas manifestações, seja na marcação 
de encontro ou na difusão de conteúdo sobre elas. 

• 6% das pessoas ouvidas, acham que pela quantidade 
de informação, houveram mais confusão que ajuda 
(informações desencontradas), enquanto 4% não 
acham relevantes o papel destas ferramentas nas 
manifestações. 
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33% 

59% 

2% 

AS REDES SOCIAIS CONTRIBUEM NAS MUDANÇAS DO 
PAÍS? 

As redes sociais contribuem na
organização, mas o pais vai voltar ao
que era quando passar o fervor das ruas
As redes sociais não contribuem para a
mudança do país

Sim contribuem e vão ajudar a mudar o
país completamente

Sim contribuem, porém é apenas uma
pequena ajuda na mudança do país

Vai mudar, mas pouco



AS REDES SOCIAIS VÃO AJUDAR A MUDAR O PAÍS? 
 

• Esta é a grande pergunta. Muito barulho foi feito, mas e o 
resultado ? 

• Cerca de 59% dos respondentes acreditam que haverá 
mudanças, mas que as redes sociais são apenas uma 
pequena ajuda nesta virada. 

• 33% são mais otimistas. Acham que as manifestações 
organizadas pelas redes sociais vão mudar o país. 

• 4% acham que elas ajudam na mudança, mas quando 
passar o tempo, tudo vai voltará ao que era antes. 

• Já entre ao que acham que elas ajudam a mudar um 
pouco ou que elas não ajudam em nada estão 4% (2% 
para cada grupo). 


