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OBJETIVOS E METODOLOGIA
Conhecer os hábitos e entendimento dos brasileiros quanto ao
preconceito.
Endossar a campanha de verão da Skol com apoio nos dados da
Pesquisa.

•
•
•
•

2002 entrevistas pessoais;
Representativa da população brasileira;
Homens e mulheres, acima 16 anos, todas as regiões;
Campo durante 16 a 21 de setembro 2017
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SEXO

IDADE

CLASSE SOCIAL

PERFIL

TIPO DE CIDADE
REGIÃO
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VOCÊ TEM ALGUM PRECONCEITO?
O brasileiro não se reconhece como preconceituoso.
Somente 17% brasileiros se
declaram preconceituoso
CNO
NE
SE
S

13%
NORDESTE

16%
20%
53%
11%

18%

CNO

Homofobia é o preconceito mais
declarado, com 29% .
O mesmo acontece em todas as regiões.

21%

SUDESTE

13%
SUL
Base Total: 2002/ Nordeste: 518/ Sudeste: 882/ CNO: 308/ Sul: 294 // Base Total P03: 340
P02. Você considera que tenha algum tipo de preconceito?// P03. Qual ou quais tipos de preconceito você considera que você tenha?
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VOCÊ TEM ALGUM PRECONCEITO?

Mas isso não quer dizer que ele não seja...
O preconceito está tão enraizado no seu
cotidiano, que nem é percebido dessa forma.

Dos 83% que se declaram não

82% - não preconceituoso
78%
Já fez

87% não
69%

preconceituosos, 72% já fizeram
algum comentário preconceituoso.
“Mulher tem que se dar ao respeito”
(48%)

Já fez

87% não
69%

79% não
72%
Já fez

Já fez

Base Total: 2002/ Nordeste: 518/ Sudeste: 882/ CNO: 308/ Sul: 294
P02. Você considera que tenha algum tipo de preconceito?// P01. Eu vou ler alguns comentários que outras pessoas já fizeram e gostaria que você dissesse se já disse e/ou ouviu algum desses
comentários ou comentários muito parecidos
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PRECONCEITO NO SEU CONVÍVIO E SUA REAÇÃO
Quase metade, vê o preconceito, mas não faz nada quanto a isso...

45% dos brasileiros conseguem ver preconceito nos
comentários feitos por alguém do seu convívio, porém
metade deles não reage diante da situação.
Quando existe reação, as mulheres são
as que mais reagem, com 60%

Base Total: 2002
P04. Você se lembra de recentemente alguém do seu convívio ter feito algum comentário que poderia ser
considerado preconceituoso? Pode ter sido amigos, familiares, colegas de trabalho etc.// P05. Quando você
ouve um comentário que considera preconceituoso, como você reage?
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MESMO NÃO SENDO PRECONCEITUOSO...
Os comentários são feitos, sem juízo de valor, mais uma vez, eles
aparecem sem o rótulo de preconceito.

Entre os 61% que não se lembram de ter feito algum
comentário ou atitude preconceituosa, 68% já
falaram alguma frase preconceituosa!
“Mulher tem que se dar ao respeito”
(47%)

Base Total: 2002
P06. Mesmo não sendo uma pessoa preconceituosa, você se lembra de já ter feito algum comentário ou tido alguma atitude que poderia ser considerada preconceituosa?
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O BRASILEIRO E O PRECONCEITO COTIDIANO

Todas as formas de preconceitos estão presente no cotidiano do
brasileiro, sendo praticado ou apenas presenciado

Machismo

LGBTQs

Racial

Gordofobia

99%

97%

97%

92%

Base Total: 2002
P01. Eu vou ler alguns comentários que outras pessoas já fizeram e gostaria que você dissesse se já disse e/ou ouviu algum desses comentários ou comentários muito parecidos.
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COMENTÁRIOS PRECONCEITUOSOS

7 em cada 10 brasileiros, já
fizeram comentários
preconceituosos.

71%
NORDESTE

78%

CNO

74%

SUDESTE

71%
SUL

Base Total: 2002/ Nordeste: 518/ Sudeste: 882/ CNO: 308/ Sul: 294
P01. Eu vou ler alguns comentários que outras pessoas já fizeram e gostaria que você dissesse se já disse e/ou ouviu algum desses comentários ou comentários muito parecidos.
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PRECONCEITO MAIS FALADO
O preconceito mais praticado, mesmo sem ser notado, é o
machismo!
Machismo

Racial

LGBTQs

Gordofobia

61%

46%

44%

30%

FRASES MAIS CITADAS
“Mulher tem que se dar
ao respeito.”
49%

“Não sou preconceituoso, até
tenho um amigo negro.”
26%

“Pode ser gay, mas não precisa beijar
em público.”
“Ela/ele é bonito (a),
25%
mas é gordinho (a).”
25%

Base Total: 2002
P01. Eu vou ler alguns comentários que outras pessoas já fizeram e gostaria que você dissesse se já disse e/ou ouviu algum desses comentários ou comentários muito parecidos.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
• O brasileiro não se considera preconceituoso;
• Mas comete preconceito sem perceber - 7 em cada 10 brasileiros fazem
comentários preconceituosos,
• O preconceito mais declarado é a Homofobia, é mais identificada no seu juízo
de valor, possivelmente por ser um tema que vem ganhando destaque nas
comunicações, e em especial nas últimas semanas ter causado muita discussão
com a “Cura gay”);
• Já o mais falado (e não identificado) pelo brasileiro é o machismo e se
materializa com o comentário: “Mulher tem que se dar ao respeito”;
• Metade dos brasileiros que ouvem algum preconceito, não reagem à situação;
• Aos que reagem, o destaque vai para as mulheres com 60% - possivelmente por
serem mais vítimas de comentários preconceituosos diretamente.
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facebook.com/IBOPE.In

twitter.com/IBOPE_In

linkedin.com/user/IBOPEinteligencia
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