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O Sistema de Indicadores  
de Percepção Social (SIPS)  

O Sistema de Indicadores de Percepção Social 
(SIPS) é uma pesquisa domiciliar e 
presencial que visa captar a percepção das 
famílias acerca das políticas públicas 
implementadas pelo Estado, independente 
destas serem usuárias ou não dos seus 
programas e ações. A partir desta 2ª edição, 
a pesquisa passa a ser realizada em 3775 
domicílios, em 212 municípios, abrangendo 
todas as unidades da federação. Passa 
também a ser utilizado o método de 
amostragem probabilística de modo a 
garantir uma margem de erro de 5% a um 
nível de significância de 95% para o Brasil e 
para as cinco grandes regiões. 
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1. Introdução
 1 

O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) tem a missão de produzir, articular 

e disseminar conhecimento para aperfeiçoar as políticas públicas e contribuir para o 

planejamento do desenvolvimento brasileiro. Com o objetivo de apoiar essa missão, o Sistema 

de Indicadores de Percepção Social (SIPS) pretende ser uma pesquisa permanente do 

Instituto, complementando os dados secundários já analisados.  

Neste sentido, a realização da pesquisa SIPS Defesa Nacional ocorre no bojo da maior 

projeção que o tema da Defesa Nacional tem alcançado no Brasil nos últimos dez anos, 

processo que tem suscitado debates não apenas no âmbito das Forças Armadas, mas também 

no meio civil. O maior envolvimento de distintos segmentos da sociedade brasileira em uma 

área vital para o futuro do país contribui para que o objetivo de se realizar a Defesa Nacional 

possa ser atingido de forma mais articulada, democrática e legítima. Como afirmado na 

Estratégia Nacional de Defesa (END): “[n]ada substitui o envolvimento do povo brasileiro no 

debate e na construção da sua própria defesa.”. 

 Em prosseguimento ao trabalho divulgado em dezembro de 2011, que versou sobre a 

percepção de ameaças, o presente comunicado analisa os dados da pesquisa referentes à 

percepção da população brasileira acerca de dois temas: i) Defesa Nacional e Forças 

Armadas; e ii ) poder militar do Brasil e inserção internacional. Analisam-se neste documento, 

portanto, as questões relativas ao segundo e terceiro eixos temáticos da pesquisa SIPS Defesa 

Nacional.2 Em documento a ser publicado posteriormente será analisado o quarto eixo.3 

 

2. Percepção sobre a Defesa Nacional e as Forças Armadas 

A Lei Complementar nº 97, de junho de 1999, estabelece em seu artigo 1º que as 

Forças Armadas são destinadas a três funções: a) defesa da Pátria; b) garantia dos poderes 

constitucionais; e, por iniciativa de qualquer destes, c) da lei e da ordem. No mesmo artigo 

desta lei, o parágrafo único indica que “(...) cabe também às Forças Armadas o cumprimento 

das atribuições subsidiárias explicitadas nesta Lei Complementar”. Cada uma destas 

destinações/atribuições está discriminada na Doutrina Militar de Defesa, aprovada pela 

Portaria Normativa nº 113/SPEAI/MD, de fevereiro de 2007, ou na própria Lei 

Complementar nº 97. 

 Em que pese as atribuições das Forças Armadas definidas pelo marco legal, se faz 

necessário avaliar, no âmbito de uma sociedade democrática, a percepção da população 
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brasileira acerca destas funções, de como as Forças Armadas as executam e das condições 

materiais que possuem para fazê-lo.  

O objetivo destas duas partes da pesquisa SIPS Defesa Nacional (eixos temáticos 2 e 

3) foi o de responder a estas questões. Na parte analisada na presente seção, o questionário 

buscou captar a visão dos entrevistados sobre a Defesa Nacional e as Forças Armadas do 

Brasil.  

Uma primeira questão trata da confiança nas Forças Armadas. Buscou-se captar 

posições consolidadas dos entrevistados, do que decorreu a opção pelo uso dos adjetivos 

“totalmente”, “muito”, “razoavelmente”, “pouco” e “nada”. Dessa forma, foi possível 

apreender os matizes presentes na percepção da população sobre o tema de forma mais ampla 

que em respostas do modelo binário (confia ou não confia). As respostas são apresentadas na 

tabela 1. 
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Tabela 1 – Confiança nas Forças Armadas do Brasil  
(por região, grau de escolaridade e faixa etária) 

Pergunta: O quanto o(a) Sr(a). confia nas Forças Armadas: totalmente, muito, razoavelmente, pouco ou nada? 

 
Confia  

Totalmente/ 
Muito 

Confia  
Razoavelmen

te 

Confia  
Pouco/ 

Não Confia 
Nada 

NS/NR* 

Região do Brasil     

Centro-Oeste 43,2% 40,6% 16,2% 0,0% 

Nordeste 50,1% 30,9% 18,5% 0,5% 

Norte 55,0% 25,3% 19,7% 0,0% 

Sudeste 48,9% 34,7% 16,2% 0,1% 

Sul 50,4% 28,1% 21,2% 0,4% 

Grau de Escolaridade      

Não escolarizado e fundamental 

(incompleto/completo) 
51,1% 31,0% 17,6% 0,2% 

Ensino médio (incompleto/completo) 48,8% 32,6% 18,4% 0,2% 

Superior (incompleto/completo)/Pós-

Graduação 
46,2% 37,1% 16,7% 0,0% 

Faixa Etária      

18 a 24 anos 46,9%  32,5%  20,6% 0,0% 

25 a 34 anos 45,8% 33,2%  20,8% 0,1% 

35 a 44 anos 43,7%  35,1%  20,9% 0,3% 

45 a 54 anos 53,9% 31,1%  14,6%  0,4% 

55 a 64 anos 54,1%  30,0%  15,7%  0,2% 

+ de 64 anos 58,1% 29,9%  11,5%  0,4% 

 BRASIL 49,6% 32,3% 17,9% 0,2% 

  Fonte: Pesquisa SIPS – Ipea, 2011. 
   Nota: * não sabe ou não respondeu. 

  

 Cerca de 50% dos entrevistados confiam totalmente ou muito nas Forças Armadas, 

enquanto quase 18% confiam pouco ou não confiam nada. A região Norte foi a que 

apresentou o maior grau de confiança. Contudo, foi também a segunda que apresentou o 

maior percentual de pessoas que confiam pouco ou não confiam nada nas Forças Armadas. 

Quanto às percepções de acordo com o grau de escolaridade, observa-se que quanto maior a 

escolaridade, menor é o grau de confiança. Entretanto, a diferença entre os dois extremos (não 

escolarizado e ensino fundamental incompleto/completo em relação a ensino superior 

incompleto/completo/pós-graduação) é apenas cerca de cinco pontos percentuais (p.p.). 

Quanto às faixas etárias, verifica-se uma queda no grau de confiança das faixas etárias de 18-
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24 anos para 25-34 anos e de 25-34 anos para 35-44 anos, seguida de uma elevação da 

confiança nas faixas etárias seguintes. A diferença dos que confiam totalmente ou muito entre 

as faixas etárias de 35-44 anos e mais de 64 anos é de aproximadamente 15 p.p.. 

Analisando-se esta mesma questão, cabe indagar se haveria alguma relação entre a 

confiança do entrevistado e o orgulho que ele possui em ser brasileiro. Do total de 

entrevistados, 71,6% disseram ser extremamente ou muito orgulhosos por serem brasileiros, 

18,3% razoavelmente orgulhosos e 9,9% pouco ou nada orgulhosos. A relação entre estes 

dados e o grau de confiança nas Forças Armadas consta da tabela 2.  

 

Tabela 2 – Confiança nas Forças Armadas do Brasil  
(por grau de orgulho em ser brasileiro) 

Pergunta: O quão orgulhoso(a) o(a) Sr(a). se sente em ser brasileiro(a): extremamente, muito, razoavelmente, 
pouco ou nada? 
Pergunta: O quanto o(a) Sr(a). confia nas Forças Armadas: totalmente, muito, razoavelmente, pouco ou nada? 

Grau de orgulho em ser brasileiro 
Confia  

Totalmente/ 
Muito 

Confia  
Razoavelmen

te 

Confia Pouco/ 
Não Confia 

Nada 
NS/NR 

Extremamente orgulhoso 62,2% 26,3% 11,2% 0,2% 

Muito orgulhoso 51,2% 31,3% 17,4% 0,2% 

Razoavelmente orgulhoso 39,3% 41,4% 18,7% 0,6% 

Pouco orgulhoso 32,0% 34,0% 34,0% 0,0% 

Nada Orgulhoso 24,6% 38,5% 36,9% 0,0% 

 BRASIL 49,6% 32,3% 17,9% 0,2% 

Fonte: Pesquisa SIPS – Ipea, 2011. 

 

 Os entrevistados que declararam possuir mais orgulho em ser brasileiros apresentaram 

um grau de confiança maior nas Forças Armadas. Dos que disseram ser extremamente 

orgulhosos por serem brasileiros, 62,2% confiam totalmente ou muito nas Forças Armadas, 

enquanto este percentual foi de 24,6% entre os nada orgulhosos. 

 Questionados sobre a importância das Forças Armadas, a grande maioria dos 

entrevistados (82,2%) apresentou a posição de que elas são importantes para o país tanto na 

eventualidade de uma guerra como durante a paz. Existiam três respostas possíveis: i) as 

Forças Armadas são importantes apenas no caso de uma guerra; ii ) são importantes tanto no 

caso de uma guerra como na ausência de guerras (ou seja, na paz); e iii ) não são importantes 

em nenhuma situação. Os resultados constam da tabela 3.  
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Tabela 3 – Situações em que as Forças Armadas são importantes 
(por região e grau de escolaridade) 

Pergunta: Parte da população brasileira acredita que as Forças Armadas (Exército, Marinha e Aeronáutica) 
são importantes para o país, enquanto outra parte acredita que elas não são importantes. Em relação à 
importância das Forças Armadas para o Brasil, com qual das seguintes frases o(a) Sr(a). concorda mais? 

 
Apenas no 

caso de uma 
guerra 

Tanto no caso de 
uma guerra como 

na ausência de 
guerras 

Não são 
importantes 
em nenhuma 

situação 

NS/NR 

Região do Brasil     

Centro-Oeste 8,9% 86,0% 4,1% 1,1% 

Nordeste 11,4% 85,5% 2,3% 0,8% 

Norte 6,0% 90,7% 3,3% 0,0% 

Sudeste 15,0% 79,6% 4,6% 0,7% 

Sul 17,0% 77,0% 5,1% 0,9% 

Grau de Escolaridade     

Não escolarizado e fundamental 

(incompleto/completo) 
13,7%  81,2%  4,1%  1,0% 

Ensino médio (incompleto/completo) 13,7%  81,7% 3,9% 0,6% 

Superior (incompleto/completo)/Pós-

Graduação 
8,7%   88,1%   3,0%  0,2% 

BRASIL 13,1% 82,2% 3,9% 0,7% 

Fonte: Pesquisa SIPS – Ipea, 2011. 

   

 Observam-se variações regionais na importância atribuída às Forças Armadas. A 

região Norte apresenta o maior percentual de entrevistados que consideram as Forças 

Armadas importantes “tanto no caso de uma guerra como na ausência de guerras” (90,7%), 

enquanto a região Sul apresentou o maior percentual de entrevistados que julgam que as 

Forças Armadas são importantes “apenas no caso de uma guerra” (17%), ou, então, que 

consideram que “não são importantes em nenhuma situação” (5,1%). Esta última resposta, 

contudo, foi indicada por apenas 3,9% dos entrevistados no Brasil como um todo. 

 Ao se comparar as respostas para esta mesma questão entre diferentes graus de 

escolaridade, os entrevistados com nenhuma, baixa ou média escolaridade atribuíram maior 

importância às Forças Armadas “apenas em situação de guerra”, embora, mesmo neste caso, o 

percentual de respostas tenha sido pequeno.  

As Forças Armadas desempenham diversas atividades na sociedade, sendo sua 

principal função, na maior parte dos países, defender a nação em caso de guerra. Contudo, 

quando o tema foi colocado para os entrevistados na pesquisa, a função das Forças Armadas 
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de “defender o país em caso de guerra” apresentou percentual ligeiramente inferior à função 

de “combater a criminalidade em conjunto com as polícias”. Foi feita a seguinte pergunta: 

“[...] Na sua opinião, quais devem ser as funções das Forças Armadas?”. Os entrevistados 

podiam assinalar até oito itens ou responder que nenhum dos itens apresentados estava entre 

as funções das Forças Armadas. As respostas constam da tabela 4. 

 
Tabela 4 – Funções das Forças Armadas (por região) 

Pergunta: Nos últimos anos, algumas pessoas têm debatido o porquê do Brasil ter Forças Armadas e, também, 
quais os tipos de trabalho que elas devem fazer. Em sua opinião, quais devem ser as funções das Forças 
Armadas? 

 
Centro-
Oeste Nordeste Norte Sudeste Sul BRASIL 

Combater a criminalidade em conjunto 

com as polícias 
58,7% 55,1% 63,7%  59,2% 57,1%  58,1%  

Defender o país em caso de guerra 53,1%  53,0%  59,3%  61,9%  39,9%  55,4%  

Ajudar a população com serviços 

médicos e sociais e em casos de 

desastres naturais 

56,5%  48,6%  57,3% 49,5%  44,7%  49,7%  

Combater o terrorismo 34,7%  49,2%  34,0%  37,8%  52,7%  42,7%  

Participar de missões de paz em outros 

países 
33,6%  36,7%  45,0%  33,1%  25,5%  34,0%  

Passar para os jovens valores como 

responsabilidade e disciplina 
40,2%  32,1%  43,3%  34,1%  26,8%  33,7%  

Ensinar aos jovens uma profissão 36,5%  39,0%  43,7%  30,5%  24,1%  33,5%  

Construir estradas, ferrovias, portos 

etc. 
19,6%  22,0%  24,3%  20,0% 20,5%  21,0%  

Nenhuma das anteriores 0,7% 0,3% 0,0% 0,3% 0,0% 0,3%  

Não sabe/não respondeu 0,0% 0,1% 0,0% 0,2% 0,0% 0,1% 

Fonte: Pesquisa SIPS – Ipea, 2011. 

 

Em quatro regiões do país, a principal função das Forças Armadas, do ponto de vista 

dos entrevistados, é “combater a criminalidade em conjunto com as polícias”. Apenas na 

região Sudeste esta não foi a opção mais assinalada, onde prevaleceu o item “defender o país 

em caso de guerra”. Contudo, a diferença entre estas duas funções foi inferior a cinco p.p. nas 

regiões Nordeste (respectivamente 55,1% e 53%), Norte (63,7% e 59,3%) e Sudeste (59,2% e 

61,9%). Em termos percentuais, a região Norte foi aquela na qual mais pessoas assinalaram a 
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opção “combater a criminalidade em conjunto com as polícias” (63,7% dos respondentes), 

seguida pela região Sudeste (59,2%).  

“Defender o país em caso de guerra” foi a opção mais mencionada entre as funções 

das Forças Armadas somente na região Sudeste, restando como a segunda opção mais 

mencionada nas regiões Norte e Nordeste, a terceira na região Centro-Oeste e apenas a quarta 

na região Sul. A “função social” das Forças Armadas (parte das chamadas atribuições 

subsidiárias) é vista com maior importância na região Norte do país, onde 57,3% dos 

entrevistados disseram que “ajudar a população com serviços médicos e sociais e em casos de 

desastres naturais” é papel das Forças Armadas, devendo estas também ser responsáveis por 

“passar para os jovens valores como responsabilidade e disciplina” (43% de respostas 

afirmativas na região Norte, frente a 26,8% na região Sul) e “ensinar aos jovens uma 

profissão” (43,7% de respostas afirmativas na região Norte, frente a 24,1% na região Sul).  

Além disso, a região Norte foi aquela na qual as Forças Armadas foram mais vistas 

como fonte de solução para diferentes demandas da sociedade: das oito opções apresentadas 

aos entrevistados, seis tiveram na região Norte o maior número de respostas positivas. 

 Outra questão abordada nesta parte da pesquisa diz respeito à disponibilidade dos 

brasileiros em contribuir com o esforço nacional no caso de ocorrência de uma guerra. Esta 

questão reveste-se de importância em função da necessidade de mobilização da sociedade 

brasileira no caso de um eventual conflito externo. As respostas constam da tabela 5. 

 Analisando-se os dados por região, observa-se que a disponibilidade de participar na 

condição de militar em uma eventual guerra (atuando ou não em combates) é mais elevada na 

região Sul (58,5% dos entrevistados), seguida da região Norte (48%); a região Sudeste foi 

aquela na qual o percentual foi mais baixo (39,6%). Ao mesmo tempo, a região Norte foi onde 

mais entrevistados disseram que não gostariam de contribuir de nenhuma forma (28%), com 

os percentuais mais baixos desta resposta tendo ocorrido nas regiões Centro-Oeste (11,8%) e 

Sul (12,3%).  
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Tabela 5 – Formas de contribuição da população brasileira em caso de guerra  
(por região) 

Pergunta: Felizmente, o Brasil, hoje em dia, vive em paz com os demais países do mundo. Contudo, se houvesse 
uma guerra da qual o Brasil participasse, as pessoas poderiam contribuir de várias formas, ou mesmo não 
contribuir. Caso realmente houvesse uma guerra, gostaria de saber se o(a) Sr(a). estaria disposto(a) a 
contribuir e de qual maneira. 

 
Centro-
Oeste Nordeste Norte Sudeste Sul BRASIL  

Participaria como militar, inclusive em 

ações de combate 
14,0%  14,7%  19,7%  14,4%  23,2%  16,1% 

Participaria como militar, mas não em 

ações de combate 
32,1%  28,5%  28,3%  25,2%  35,3%  28,3% 

Não participaria como militar, mas 

contribuiria como civil 
41,7%  34,4%  24,0%  38,3%  28,4%  34,9% 

Não estaria disposto a contribuir de 

nenhuma forma 
11,8%  21,0%  28,0%  21,0%  12,3%  19,7% 

Não sabe/não respondeu 0,4% 1,4% 0,0% 1,1% 0,7% 1,0% 

Fonte: Pesquisa SIPS – Ipea, 2011. 

  

 Para esta mesma questão, foram também analisados os dados apenas para homens e 

mulheres com idade entre 18 e 45 anos. Os dados são apresentados na tabela 6.  

 

Tabela 6 – Formas de contribuição da população brasileira em caso de guerra (homens e 

mulheres de 18 a 45 anos) 

 
Homens  

(18 a 45 anos) 
Mulheres  

(18 a 45 anos) 
BRASIL 

Participaria como militar, inclusive em ações de combate 28,2% 9,6% 18,7% 

Participaria como militar, mas não em ações de combate 31,9% 31,5% 31,7% 

Não participaria como militar, mas contribuiria como civil 25,9% 38,9% 32,5% 

Não estaria disposto a contribuir de nenhuma forma 13,6% 18,9% 16,3% 

Não sabe/não respondeu 0,5% 1,1% 0,8% 

Fonte: Pesquisa SIPS – Ipea, 2011. 

 

 Por um lado, observa-se a maior disponibilidade dos homens em contribuir como 

militares (60,1% dos entrevistados frente a 41,1% no caso das mulheres), mas, por outro, uma 

diferença pouco superior a cinco p.p. entre os que não estariam dispostos a contribuir de 

nenhuma forma: 13,6% para os homens e 18,9% para as mulheres. Dessa maneira, constata-se 
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que tanto homens como mulheres apresentaram disposição próxima e elevada em contribuir 

com o esforço nacional no caso de uma guerra (respectivamente 85,9% e 80%), embora 

atuando em funções distintas. 

Outra forma de se abordar esta mesma questão é considerar se a ligação que as pessoas 

possuem com as Forças Armadas influencia a sua disponibilidade em contribuir com o 

esforço nacional na situação de guerra. Para isto, foi analisado se aqueles que estão servindo 

ou já serviram às Forças Armadas ou, então, que têm um parente/pessoa próxima que está 

servindo ou já serviu teriam mais disponibilidade em participar de um esforço nacional no 

caso de uma eventual guerra do que o restante da população. Os resultados constam da tabela 

7.  

 

Tabela 7 – Formas de contribuição da população brasileira em caso de guerra 
(por ligação com as Forças Armadas) 

 
Está 

servindo/ 
serviu 

Não serve/serviu, 
mas tem parente/ 
pessoa próxima 
que serve/serviu 

Nenhuma 
das  

anteriores 
BRASIL 

Participaria como militar, inclusive em ações de 

combate 
29,3% 17,1% 12,8% 16,1% 

Participaria como militar, mas não em ações de 

combate 
26,0% 28,1% 28,6% 28,3% 

Não participaria como militar, mas contribuiria 

como civil 
30,5% 38,1% 33,9% 34,9% 

Não estaria disposto a contribuir de nenhuma 

forma 
13,9% 15,7% 23,6% 19,7% 

Não sabe/não respondeu 0,3% 1,1% 1,1% 1,0% 

Fonte: Pesquisa SIPS – Ipea, 2011. 

Nota: esta pergunta também possuía outra opção de resposta: se o entrevistado “estava servindo ou havia servido e, ao 

mesmo tempo, tinha parente/pessoa próxima que estava servindo ou havia servido”. Contudo, como apenas 91 entrevistados 

assinalaram esta opção, ela não foi registrada em uma coluna individual, tendo em vista a ausência de um número de 

respostas que viabilizasse uma análise precisa. Ela está incluída, contudo, na coluna “BRASIL”. 

 

 Observa-se que a disponibilidade de contribuir em uma eventual guerra (quer seja 

como militar ou civil) é maior entre aqueles entrevistados que estão servindo ou que já 

serviram às Forças Armadas (85,8%), bem como entre aqueles que têm um parente próximo 

ou pessoa próxima que está servindo ou já serviu (83,2%). Contudo, verifica-se que os 

percentuais foram elevados em todos os grupos de entrevistados. 
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3. Poder militar do Brasil e inserção internacional 

O eixo temático analisado nesta seção teve o objetivo de captar a percepção dos 

entrevistados acerca das capacidades militares do país para a Defesa Nacional, bem como da 

inserção internacional do Brasil por meio da atuação das Forças Armadas. Nesse sentido, as 

questões se referiram: à qualidade do trabalho realizado pelas Forças Armadas; aos meios 

disponíveis para o exercício de suas funções; à importância do apoio governamental à 

indústria de defesa instalada no país; e à participação do Brasil em missões de paz da 

Organização das Nações Unidas (ONU). 

Uma das questões versou sobre a percepção acerca da qualidade do trabalho realizado 

pelas Forças Armadas, cujas respostas – classificadas de acordo com as regiões do país, graus 

de escolaridade e faixas etárias – estão apresentadas na tabela 8. 
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Tabela 8 – Percepção sobre o trabalho realizado pelas Forças Armadas do Brasil 
(por região, grau de escolaridade e faixa etária) 

Pergunta: Como o(a) Sr(a). avalia o trabalho realizado pelas Forças Armadas do Brasil, ou seja, o Exército, a 
Marinha e a Aeronáutica: muito bom, bom, ruim ou muito ruim? 

 
Muito 

Bom/Bom 
Regular 

Ruim/ 
Muito 
Ruim 

NS/NR 

Região do Brasil     

Centro-Oeste 71,2% 22,9% 5,2% 0,7% 

Nordeste 60,8% 29,0% 6,8% 3,4% 

Norte 79,0% 15,0% 5,0% 1,0% 

Sudeste 68,3% 23,9% 6,0% 1,8% 

Sul 75,4% 16,8% 6,2% 1,6% 

Grau de Escolaridade     

Não escolarizado e fundamental (incompleto/completo) 68,3% 23,2% 5,6% 2,9% 

Ensino médio (incompleto/completo) 68,7% 23,1% 6,9% 1,3% 

Superior (incompleto/completo)/Pós-Graduação 67,0% 26,3% 5,0% 1,6% 

Faixa Etária      

18 a 24 anos 73,3% 19,9% 6,2%  0,7% 

25 a 34 anos 70,4%  21,2% 6,7% 1,8% 

35 a 44 anos 69,1% 23,4% 5,3%  2,2% 

45 a 54 anos 65,6% 25,5%  6,8%  2,0% 

55 a 64 anos 65,4%  27,0% 5,2% 2,4% 

+ de 64 anos 64,9%  25,8%  5,6% 3,7% 

BRASIL  68,3% 23,5% 6,1% 2,1% 

Fonte: Pesquisa SIPS – Ipea, 2011. 

 

 Observa-se que a percepção é predominantemente positiva em todas as regiões, graus 

de escolaridade e faixas etárias. Na região Nordeste, onde a percepção positiva foi a menor, 

60,8% dos entrevistados consideraram o trabalho das Forças Armadas como muito bom ou 

bom, enquanto apenas 6,8% consideraram que este é ruim ou muito ruim. Destaca-se, 

contudo, a diferença de quase 18 p.p. entre as regiões Norte e Nordeste entre os que 

consideraram o trabalho das Forças Armadas muito bom ou bom. 

 Quanto ao grau de escolaridade, a percepção é positiva em todas as faixas, sendo que 

mesmo para aquela na qual a aprovação foi menor – ensino superior 

(incompleto/completo)/pós-graduação – o percentual de respostas muito bom ou bom foi de 

67%. Em relação às faixas etárias, observa-se tendência de diminuição do percentual de 
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avaliações muito bom ou bom à medida que se avança para faixas etárias superiores. Quanto 

ao percentual de avaliações ruim ou muito ruim não houve, contudo, diferenças significativas 

entre as faixas. 

 A percepção dos entrevistados no que diz respeito à qualidade dos equipamentos 

militares empregados atualmente pelas Forças Armadas brasileiras é moderadamente positiva: 

quase metade (48,1%) dos entrevistados apontou como muito bons ou bons os equipamentos 

militares das Forças Armadas, contra somente pouco mais de 18% de opiniões de que estes 

meios são ruins ou muito ruins. No entanto, verifica-se que, enquanto mais de 54% dos 

entrevistados da região Sul consideraram que as Forças Armadas do país estão bem 

equipadas, esse percentual foi de 38,9% na região Centro-Oeste. Além disso, a percepção 

positiva em relação à situação atual dos equipamentos das Forças Armadas se reduz nos 

estratos mais elevados de nível educacional. 

 

Tabela 9 – Percepção quanto ao estado atual dos equipamentos das Forças Armadas 
(por região e grau de escolaridade) 

Pergunta: Se for preciso defender o país de uma ameaça estrangeira, as Forças Armadas do Brasil precisam ter 
certos equipamentos militares, como aviões, navios e tanques de guerra. Em sua opinião, os equipamentos 
militares que as Forças Armadas possuem atualmente são: muito bons, bons, regulares, ruins ou muito ruins? 

 
Muito 
bons/ 
bons 

Regulares 
Ruins/ 
muito 
ruins 

NS/NR 

Região do Brasil     

Centro-Oeste 38,9% 40,7% 16,3% 4,1% 

Nordeste 44,9% 24,7% 26,5% 4,0% 

Norte 57,1% 21,8% 18,5% 2,7% 

Sudeste 48,0% 32,4% 14,6% 5,0% 

Sul 54,6% 25,9% 14,1% 5,5% 

Grau de Escolaridade     

Não escolarizado e fundamental (incompleto/completo) 51,0% 28,9% 15,0% 5,1% 

Ensino médio (incompleto/completo) 47,2% 28,2% 20,6% 4,0% 

Superior (incompleto/completo)/Pós-Graduação 40,6% 32,7% 22,8% 3,9% 

BRASIL 48,1% 29,0% 18,3% 4,6% 

Fonte: Pesquisa SIPS – Ipea, 2011. 

 

Com respeito ao montante de gastos governamentais para aquisição de equipamentos 

militares no Brasil, a maioria dos entrevistados (70,3%) opinou pela necessidade de aumento 

nesses dispêndios, contra 22,8% que defenderam a manutenção do nível atual de gastos. 

Apenas 4,3% dos participantes da pesquisa apontaram a necessidade de redução dos gastos 
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com equipamentos militares no país. Também para esta questão houve divergência de 

respostas entre as regiões e, em menor grau, entre as faixas de escolaridade dos entrevistados. 

Enquanto o percentual de residentes na região Norte que defende a ampliação dos gastos com 

equipamentos militares no país supera 80%, essa mesma opção atinge cerca de 55% na região 

Sul do Brasil. 

 

Tabela 10 – Percepção quanto ao nível de gastos com equipamentos militares no país 
(por região e grau de escolaridade) 

Pergunta: Em sua opinião, os gastos do governo brasileiro com as Forças Armadas para a aquisição de 
equipamentos militares devem: aumentar muito, aumentar razoavelmente, permanecer como estão, diminuir 
razoavelmente ou diminuir muito? 

 
Deve aumentar 

muito/ 
razoavelmente 

Deve 
permanecer 
como está 

Deve 
diminuir 

razoavelmen
te/ muito 

NS/NR 

Região do País     
Centro-Oeste 79,6% 15,2% 4,4% 0,8% 

Nordeste 78,3% 17,6% 2,2% 1,9% 

Norte 80,2% 16,8% 2,7% 0,3% 

Sudeste 66,8% 25,5% 4,7% 3,0% 

Sul 55,3% 32,3% 8,2% 4,2% 

Grau de Escolaridade     

Não escolarizado/Fundamental (incompleto/completo) 69,3% 23,0% 4,6% 3,1% 

Ensino Médio (incompleto/completo) 72,3% 22,0% 3,4% 2,2% 

Superior (incompleto/completo)/Pós-Graduação 67,1% 25,3% 6,5% 1,2% 

BRASIL 70,3% 22,8% 4,3% 2,6% 

Fonte: Pesquisa SIPS – Ipea, 2011. 

 

 Com respeito à importância da indústria brasileira de defesa e à eventual necessidade 

de políticas públicas orientadas a fomentar seu desenvolvimento, a opinião dos entrevistados 

também se mostrou bastante favorável: quase 90% consideraram importante o apoio 

governamental a esse setor. Contudo, na opinião de mais da metade dos entrevistados o 

governo deveria restringir o fomento a empresas nacionais, contra quase 38% que 

consideraram indiferente o apoio a firmas brasileiras ou estrangeiras, desde que estabelecidas 

em território nacional. 

A região Norte se destacou na defesa de que o apoio governamental seja restrito a 

empresas nacionais: mais de 60% dos entrevistados defenderam essa condição, contra 36% 

dos da região Sul. Verifica-se também que entrevistados com maior grau de escolaridade 
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demonstraram maior aceitação de políticas públicas não seletivas no fomento à indústria de 

defesa no Brasil. 

Tabela 11 – Percepção quanto ao apoio do governo à indústria de defesa no Brasil 
 (por região e grau de escolaridade) 

Pergunta: O governo brasileiro, nos últimos anos, tem buscado ampliar a indústria militar do país, ou seja, as 
empresas que produzam equipamentos como aviões e navios de guerra, tanques de guerra, etc. Para algumas 
pessoas é importante que o Brasil tenha uma indústria como esta, enquanto para outras isto não tem 
importância. Como o(a) Sr(a). avalia a importância de haver no Brasil empresas que produzam equipamentos 
militares? 

  
É importante, mas 

somente para 
empresas brasileiras 

É importante e pode 
ser destinado a 

empresas brasileiras 
e estrangeiras 

Não é  
importante 

NS/NR 

Região do País     

Centro-Oeste 47,4% 43,0% 8,9% 0,7% 

Nordeste 56,6% 32,6% 9,3% 1,5% 

Norte 60,7% 34,6% 4,4% 0,3% 

Sudeste 50,6% 37,6% 10,2% 1,6% 

Sul 36,0% 47,3% 14,8% 2,0% 

Grau de Escolaridade     

Não escolarizado e 

Fundamental 

(incompleto/completo) 

52,6% 34,7% 10,7% 2,0% 

Ensino Médio 

(incompleto/completo) 
49,7% 39,7% 9,6% 1,0% 

Superior 

(incompleto/completo)/Pós-

Graduação 

47,0% 42,6% 9,5% 0,9% 

BRASIL 50,7% 37,7% 10,1% 1,5% 

Fonte: Pesquisa SIPS – Ipea, 2011. 

 

 A percepção dos brasileiros quanto à eventual atuação do país em missões de paz 

realizadas no âmbito da ONU também foi objeto desta pesquisa. A opinião dos entrevistados 

se mostrou amplamente favorável: quase 80% são favoráveis à participação do Brasil nessas 

missões, enquanto apenas 20% são contrários. Não obstante essa ampla margem de 

aprovação, restaram diferenças de percepção entre as regiões e, em menor grau, entre faixas 

etárias: cerca da metade dos entrevistados da região Sul se disseram favoráveis à participação 

do país em missões de paz, contra a quase totalidade dos entrevistados na região Norte; nas 

demais regiões, os percentuais favoráveis oscilaram entre 80% e 88%, aproximadamente. A 

aprovação a esse tipo de atuação internacional do Brasil decai na medida em que se avança 
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para os estratos com idade mais elevada na amostra. Em termos de graus de escolaridade, 

contudo, as discrepâncias entre as respostas dos entrevistados não foram significativas. 

Tabela 12 – Percepção quanto à participação do Brasil em missões de paz da ONU (por 
região, faixa etária e grau de escolaridade) 

Pergunta: Desde 2004, há uma missão de paz da ONU (Organização das Nações Unidas) no Haiti, um país do 
Caribe, e o Brasil é o país que mais tem enviado militares para lá. Em sua opinião, as Forças Armadas do 
Brasil devem participar de missões de paz como estas? Sim ou não? 

  Favorável 
Não  

favorável 
NS/NR 

Região do País    

Centro-Oeste 87,8% 12,2% 0,0% 

Nordeste 85,2% 14,2% 0,7% 

Norte 94,0% 6,0% 0,0% 

Sudeste 79,8% 18,2% 2,0% 

Sul 49,5% 48,5% 2,0% 

Faixa Etária    

18 a 24 anos 82,9% 16,6% 0,5% 

25 a 34 anos 80,6% 18,2% 1,3% 

35 a 44 anos 77,7% 20,9% 1,3% 

45 a 54 anos 77,9% 20,6% 1,3% 

55 a 64 anos 76,7% 22,7% 0,4% 

+ de 64 anos 75,6% 23,1% 2,6% 

Grau de Escolaridade    

Não escolarizado e Fundamental (incompleto/completo) 78,5% 19,7% 1,7% 

Ensino Médio (incompleto/completo) 78,4% 20,5% 0,9% 

Superior (incompleto/completo)/Pós-Graduação 79,5% 20,3% 0,2% 

BRASIL 78,6% 20,1% 1,2% 

Fonte: Pesquisa SIPS – Ipea, 2011. 

 

4. Considerações finais 

Observou-se nesta parte da pesquisa que a maior parte dos entrevistados confia nas 

Forças Armadas, apoia as suas atividades e considera que elas têm uma função importante a 

desempenhar no país. Esta posição, com algumas variações, esteve presente em todas as 

regiões do país e foi compartilhada por entrevistados de ambos os sexos, de diferentes faixas 

etárias e com diferentes graus de escolaridade.  

 As funções de “combater a criminalidade em conjunto com as polícias” e “defender o 

país em caso de guerra” foram mencionadas como as mais importantes a serem realizadas 
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pelas Forças Armadas, sendo que o combate à criminalidade teve percentual de apontamentos 

ligeiramente superior. 

 A maior parte dos entrevistados afirmou ainda que estaria disponível para contribuir 

de alguma forma com o esforço nacional no caso de uma guerra. Analisando-se as respostas 

para esta mesma questão especificamente entre pessoas com idade entre 18 e 45 anos, 

observa-se que os homens estão mais dispostos a contribuir como militares do que as 

mulheres, mas que, ao mesmo tempo, percentual pequeno de homens e mulheres não estaria 

disposto a contribuir de nenhuma forma. 

 A visão dos entrevistados quanto à atual situação dos equipamentos militares do país é 

moderadamente positiva; em que pese esta opinião, a maioria se diz favorável à expansão dos 

gastos militares e à ação governamental na promoção da indústria de defesa no Brasil. A 

pesquisa aponta ainda que a atuação do Brasil como membro de missões de paz é vista de 

forma favorável pela maior parte dos entrevistados.  
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Notas 
 
1. Levantamento de dados realizado sob a coordenação da Assessoria Técnica da Presidência 
do Ipea (Astec). Documento elaborado por Almir de Oliveira Júnior, Edison Benedito da 
Silva Filho e Rodrigo Fracalossi de Moraes, técnicos de Planejamento e Pesquisa do Ipea. A 
elaboração do questionário teve o auxílio de Flávia de Holanda Schmidt, Lúcio Rennó, Luiz 
Cézar Loureiro de Azeredo e Reginaldo Mattar Nasser. 
 
2. No total da pesquisa, foram aplicadas 30 questões, estruturadas em torno de quatro eixos 
temáticos: i) percepção de ameaças; ii ) percepção sobre a Defesa Nacional e as Forças 
Armadas; iii ) poder militar do Brasil e inserção internacional; e iv) Forças Armadas e 
Sociedade. Foram ouvidas 3.796 pessoas, em todas as unidades da federação. 
 
3. Nota metodológica: adotou-se uma abordagem quantitativa cujo método estatístico permitiu 
determinar por amostragem probabilística, com erro amostral de 5% para o Brasil e regiões e 
nível de confiança de 95%, o tamanho da amostra de 3.796 domicílios para, assim, aferir a 
percepção da população sobre o fenômeno em questão. Para tanto, a amostragem foi 
decomposta em três etapas: i) na primeira, houve uma estratificação por regiões, mantendo-se 
tamanhos amostrais prefixados com margem de erro de 5%. Dentro de cada estrato (região), 
houve sorteio dos municípios por meio de amostragem por conglomerados, controlando a 
distribuição por porte e por unidade da federação; ii ) na segunda etapa, já devidamente 
definidos os municípios amostrados, houve um sorteio dos domicílios, cujo critério aleatório 
foi composto por dois estágios, a) sorteio do setor censitário e b) arrolamento sistemático dos 
domicílios; iii ) por fim, dada a definição prévia dos domicílios, adotou-se a amostragem 
sistemática das pessoas, cujo questionário era respondido por quem se encontrava presente em 
cada domicílio. 
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