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Principais resultados

a população brasileira considera o Brasil um país burocrático

•  80% dos brasileiros consideram o Brasil um país burocrático ou muito burocrático

• 32% dos brasileiros acham que o Brasil é mais burocrático que os demais países do resto 
do mundo

excesso de burocracia é considerado um malefício

• 77% dos entrevistados acham que a burocracia do governo aumenta o preço dos produtos 
e serviços 

•  73% dos brasileiros acreditam que o excesso de burocracia desestimula os negócios

•  73% da população acha que o excesso de burocracia dificulta o crescimento do país

•  73% dos brasileiros acreditam que o excesso de burocracia estimula a corrupção

a população brasileira defende que o governo eleja o combate à burocracia como uma 
de suas prioridades

• 68% dos entrevistados acreditam que o governo deveria eleger o combate à burocracia 
como uma de suas prioridades

embora brasileiros reclamem do excesso de burocracia, a maioria acha que a burocracia 
tem pontos positivos

•  63% da população acredita que a burocracia no serviço público é importante para evitar o 
uso indevido dos recursos públicos

•  57% dos entrevistados acha que a burocracia é um mal necessário
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realização de serviços ou procedimentos que requerem o cumprimento a uma obrigação 
legal nos últimos 24 meses

• 21% tirou carteira de identidade

• 20% fez crediário para compra de bens de consumo

• 14% receberam direitos trabalhistas. Mesmo percentual retirou CPF 

indicador de dificuldade1 na realização de serviços ou procedimentos que requerem o 
cumprimento a uma obrigação legal

• Fazer inventário foi o serviço considerado mais difícil de realizar: 66 pontos

• Requerer aposentadoria ou pensão obteve 64 pontos em termos de dificuldade

• O procedimento com o menor indicador de dificuldade foi registro de nascimento, com 
29 pontos

auxílio na realização de serviços ou procedimentos que requerem o cumprimento a uma 
obrigação legal

• 50% dos entrevistados utilizaram a ajuda de despachante ou empresa especializada para 
encerrar uma empresa

• 48% utilizaram algum desses serviços de auxílio para fazer inventário

Brasileiros acreditam que documentos deveriam ser unificados

• 83% dos brasileiros acham que documentos, como RG, CPF, CNH, título de eleitor e PIS/
PASEP deveriam ser unificados em um só 

1 quanto mais próximo de 100, maior o grau de dificuldade.
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1 Burocracia

a população brasileira considera o Brasil um país burocrático

Dentre os entrevistados, 80% consideram o Brasil um país burocrático ou muito burocráti-
co.  Na comparação com os demais países não há consenso: 32% consideram o Brasil mais 
burocrático, 28% igualmente burocrático e 26% menos burocrático. Note-se que 13% não 
souberam ou não quiseram responder essa pergunta.

O percentual de pesquisados que consideram o País burocrático ou muito burocrático é 
maior à medida que aumenta a renda familiar do entrevistado. Para aqueles com renda 
familiar acima dos 10 salários mínimos, 98% afirmam considerar o Brasil um país buro-
crático ou muito burocrático. Para os entrevistados com renda familiar de até 1 salário 
mínimo, o percentual de marcações para burocrático ou muito burocrático cai para 72% 
das opções de resposta. Cabe ressaltar que o percentual de não resposta cresce à medida que 
se diminui o nível de renda. Ajustando para a não resposta os percentuais passam para, 98% e 
82%, respectivamente.

Apesar da distribuição de respostas mais uniforme na comparação do Brasil com os outros 
países, a percepção de que o Brasil é mais burocrático que os demais países do mundo tam-
bém aumenta para os entrevistados com renda familiar mais alta. Entre aqueles com renda 
familiar superior a 10 salários mínimos, 60% consideram o País mais burocrático. Para os en-
trevistados na faixa de renda familiar de até 1 salário mínimo, esse percentual cai para 22%. 
Todavia, o percentual de não respostas (não sabe ou não respondeu) é significativamente 
maior neste caso (21%) comparativamente aos entrevistados com renda familiar de mais de 
10 salários mínimos (2%). 

Ainda assim, se reponderarmos as respostas desconsiderando o percentual de “não sabe/ 
não respondeu”, a percepção de que o Brasil é muito burocrático relativamente aos outros 
países para os entrevistados com renda familiar superior a 10 salários mínimos continua 
significativamente maior que para aqueles com renda familiar de até 1 salário mínimo: 53% 
e 28%, respectivamente.
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Nível de burocracia do Brasil
Percentual de respostas (%)

41

39

15

5

muito burocrático Burocrático Pouco burocrático Ns/Nr

Burocracia no Brasil na comparação com os outros países
Percentual de respostas (%)

32

28

26

13

mais burocrático
igualmente burocrático
menos burocrático do que outros países do mundo
Ns/Nr
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Burocracia é considerada um malefício

Os brasileiros consideram que a burocracia é negativa para o País. Para a maioria da popu-
lação a burocracia do governo aumenta o preço dos produtos e serviços (77%) e o custo do 
governo (72%). Para 73% dos entrevistados o excesso de burocracia dificulta o crescimento 
do país. O mesmo percentual acredita que o excesso de burocracia estimula a corrupção e 
desestimula os negócios. Para 72% o excesso de burocracia leva à informalidade.

Avaliação de frases sobre os efeitos do excesso de burocracia
Percentual de respostas (%)
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0% 50% 100%

O excesso de burocracia faz o Governo gastar mais do que o 
necessário

O excesso de burocracia estimula a informalidade

O excesso de burocracia estimula a corrupção

uma das principais dificuldades para o Brasil crescer é o excesso de 
burocracia

O excesso de burocracia desestimula os negócios

a burocracia do governo faz com que os produtos e serviços ofertados 
pelas empresas fiquem mais caros

Concorda totalmente ou em parte Nem concorda e nem discorda
Discorda totalmente ou em parte Ns/Nr
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Concorda totalmente ou em parte Nem concorda e nem discorda
Discorda totalmente ou em parte Ns/Nr

a burocracia do governo faz com que os 
produtos e serviços ofertados pelas empresas 

fiquem mais caros

O excesso de burocracia desestimula os 
negócios

uma das principais dificuldades para o Brasil 
crescer é o excesso de burocracia

O excesso de burocracia estimula a corrupção

O excesso de burocracia estimula a 
informalidade

O excesso de burocracia faz o Governo gastar 
mais do que o necessário
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a população brasileira defende que o governo eleja o combate à burocracia como uma 
de suas prioridades 

A grande maioria dos brasileiros (68%) acredita que o governo deveria eleger o combate 
à burocracia como uma de suas prioridades, sendo que 36% concordam totalmente e 32% 
concordam parcialmente com a afirmativa. Pouco mais de um quinto (20%) dizem discordar 
total ou parcialmente. Outros 4% nem concordam, nem discordam e 7% não souberam ou 
não quiseram responder.  

36

32

13

7

4 7

Concorda totalmente Concorda em parte
Discorda em parte Discorda totalmente
Nem concorda e nem discorda (espontânea) Ns/Nr

Frase: “O governo deveria eleger o combate à burocracia como uma de suas prioridades”
Percentual de respostas (%)

36
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7

4 7

Concorda totalmente Concorda em parte
Discorda em parte Discorda totalmente
Nem concorda e nem discorda (espontânea) Ns/Nr
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Parcela significativa da população considera que a burocracia tem pontos positivos 

Embora a população brasileira reclame do excesso de burocracia, parcela significativa acha 
que a burocracia é um mal necessário (57%) e que a burocracia no serviço público é impor-
tante para evitar o uso indevido dos recursos públicos (63%).   

57
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25

8

8

0% 50% 100%

a burocracia é um mal necessário

a burocracia no serviço público é importante para evitar o uso 
indevido dos recursos públicos

Concorda totalmente ou em parte Nem concorda e nem discorda
Discorda totalmente ou em parte Ns/Nr

Avaliação de frases sobre os efeitos do excesso de burocracia
Percentual de respostas (%)
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a burocracia é um mal necessário



16   

pesquisa cni-ibope ReTRaTos Da socieDaDe bRasiLeiRa: 
buRocRacia JuLHo 2013

0

1

1

2

2

2

4

5

5

5

6

7

8

8

8

8

10

12

12

13

14

14

20

21

encerrar uma empresa

Fazer inventário

Obter autorização de viagem para filhos menores

Conseguir licenças para construção ou reforma da casa/apartamento

Tirar passaporte

abrir/constituir uma empresa

registro de casamento

Comprar um imóvel

requerer aposentadoria ou pensão

Tratar de trâmites para funeral

Cumprir exigências para conseguir emprego formal

solicitar ligação/deslig. de serviços de água ou luz

Limpar nome no serasa ou sPC

alugar imóvel

Fazer procurações, certidões, et. em cartórios

registro de nascimento

Tirar carteira de motorista

Obter emprest/financ. banco

Tirar carteira de trabalho

Licenciar, vistoriar ou transferir um veículo

receber direitos trabalhistas

Tirar CPF

Fazer crediário para compra de bens de consumo

Tirar carteira de identidade

efeito da Burocracia sobre a população

Nos últimos 24 meses, dentre uma lista de 24 serviços ou procedimentos que requerem o 
cumprimento a uma obrigação legal, os mais realizados pela população foram: tirar carteira 
de identidade (realizado por 21% dos entrevistados); fazer crediário para compra de bens 
de consumo (20%); receber direitos trabalhistas (14%); tirar CPF (14%); licenciar, vistoriar 
e transferir um veículo (13%); tirar carteira de trabalho (12%); obter empréstimo/financia-
mento no banco (12%); e tirar carteira de motorista (10%).

Serviços ou procedimentos realizados pela população nos últimos 24 meses
Percentual dos entrevistados que realizou o serviço ou procedimento (%)
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indicador de dificuldade na realização de serviços ou procedimentos que requerem o 
cumprimento a uma obrigação legal

Os entrevistados avaliaram o grau de dificuldade em realizar o serviço ou procedimento 
com base em uma escala de 1 (muito difícil) a 5 (muito fácil). Com base nesses resultados 
foram construídos indicadores, para cada um dos serviços ou procedimento, que variam de 
0 a 100, sendo que quanto mais próximo de 100, maior o grau de dificuldade.

Os serviços considerados mais difíceis de realizar são fazer inventário (66 pontos); requerer 
aposentadoria ou pensão (64 pontos); e encerrar uma empresa (63 pontos). Em seguida, 
têm-se obter passaporte (50 pontos); limpar o nome no SERASA ou SPC (49 pontos) e cum-
prir os trâmites para um funeral (49 pontos). 

Os serviços ou procedimentos mais fáceis são registro de nascimento (29 pontos), obter 
carteira de trabalho (31 pontos), e fazer crediário para compra de bens de consumo durável, 
tais como TV, geladeira e móveis (33 pontos).

Considerando apenas as ações mais realizadas por mais de 10% dos entrevistados nos úl-
timos dois anos, tem-se os serviços ou procedimentos tirar carteira de motorista e obter 
empréstimo ou financiamento no banco como os de maior dificuldade para a realização: 45 
e 43 pontos, respectivamente. 
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Indicador de dificuldade para a realização do serviço ou procedimento*
O indicador varia de 0 a 100. Quanto mais próximo de 100, maior o grau de dificuldade

*Barras em verde indicam ações realizadas por mais de 10% dos entrevistados
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Registro de nascimento

Tirar carteira de trabalho

Fazer crediário para compra de bens de consumo

Registro de casamento

Obter autorização de viagem para filhos menores

Tirar CPF

Tirar carteira de identidade

Receber direitos trabalhistas

Cumprir exigências para conseguir emprego formal

Licenciar, vistoriar ou transferir um veículo

Fazer procurações, certidões, et. em cartórios

Conseguir licenças para construção ou reforma da casa/apartamento

Comprar um imóvel

Obter emprest/financ. banco

Abrir/constituir uma empresa

Solicitar ligação/deslig. de serviços de água ou luz

Tirar carteira de motorista

Alugar imóvel

Tratar de trâmites para funeral

Limpar nome no SERASA ou SPC

Tirar passaporte

Encerrar uma empresa

Requerer aposentadoria ou pensão

Fazer inventário
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auxílio na realização de serviços ou procedimentos que requerem o cumprimento a uma 
obrigação legal

O uso de despachantes ou de uma empresa especializada é maior quando o indivíduo pro-
cura encerrar um empresa (50%), fazer inventário (48%), licenciar, vistoriar ou transferir um 
veículo (41%) e tratar de trâmites para um funeral (33%).

Por outro lado, os procedimentos que menos utilizam serviços de despachante ou de em-
presas especializadas são: cumprir exigências para conseguir emprego formal (3%), obter 
autorização de viagem para filhos menores (4%), solicitar ligação/desligamento de serviços 
de água ou luz (4%) e fazer crediário para compra de bens de consumo (6%).

Uso de despachante ou empresa especializada para a realização do serviço ou procedimento*
Percentual de entrevistados que utilizaram despachante ou empresa especializada (%)

3
4
4
5
6
6
7
8
9
9
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10
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13
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24
26
27

33
41

48
50

Cumprir exigências para conseguir emprego formal

solicitar ligação/deslig. de serviços de água ou luz

Obter autorização de viagem para filhos menores

Tirar carteira de trabalho

Tirar carteira de identidade

Fazer crediário para compra de bens de consumo

Tirar CPF

registro de nascimento

alugar imóvel

Limpar nome no serasa ou sPC

registro de casamento

receber direitos trabalhistas

Obter emprest/financ. banco

Tirar passaporte

Conseguir licenças para construção ou reforma da casa/apartamento

Fazer procurações, certidões, et. em cartórios

requerer aposentadoria ou pensão

Tirar carteira de motorista

abrir/constituir uma empresa

Comprar um imóvel

Tratar de trâmites para funeral

Licenciar, vistoriar ou transferir um veículo

Fazer inventário

encerrar uma empresa

*Barras em verde indicam ações realizadas por mais de 10% dos entrevistados
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Brasileiros acreditam que documentos deveriam ser unificados

Para 83% dos brasileiros, os documentos, como RG, CPF, CNH, título de eleitor e PIS/PASEP 
deveriam ser unificados em um só. Outros 10% dizem discordar total ou parcialmente. 

O percentual de brasileiros que acham que os documentos deveriam ser unificados 
em um só é maior à medida que aumenta a renda familiar do entrevistado: para os 
entrevistados com mais de 10 salários mínimos, o percentual de concordância total ou 
parcial é de 87%, esse percentual cai para 77% entre os entrevistados com renda familiar 
de até 1 salário mínimo. 

Frase: “Os documentos deveriam ser unificados em um só (RG, CPF, CNH, Título de eleitor, PIS/PASEP)”
Percentual de respostas (%)

Os resultados completos da pesquisa estão disponibilizados em www.cni.org.br/

83

2

10
5

Concorda totalmente ou em parte Nem concorda e nem discorda

Discorda totalmente ou em parte Ns/Nr



21   

pesquisa cni-ibope ReTRaTos Da socieDaDe bRasiLeiRa: 
buRocRacia JuLHo 2013

2 especificações técnicas da pesquisa
Período de campo

De 6 a 9 de dezembro de 2012.

universo

A pesquisa é realizada com eleitores de 16 anos ou mais da área em estudo. O universo de 
eleitores é estratificado. Com exceção dos estados do Acre, Amapá e Roraima que juntos 
constituem apenas um estrato, cada um dos demais estratos é composto por apenas um 
estado brasileiro. Uma vez que o Estado possua Região Metropolitana, o seu universo é 
estratificado em Região Metropolitana e Interior.

amostra

O modelo de amostragem utilizado é o de conglomerados em 3 estágios.

No primeiro estágio os municípios são selecionados probabilisticamente através do método 
PPT (Probabilidade Proporcional ao Tamanho), com base na população de 16 anos ou mais 
de cada município.

No segundo estágio são selecionados os conglomerados: setores censitários, com PPT (Pro-
babilidade Proporcional ao Tamanho) sistemático. A medida de tamanho é a população de 
16 anos ou mais residente nos setores.

Finalmente, no terceiro estágio é selecionado em cada conglomerado um número fixo de 
eleitores segundo cotas de variáveis descritas abaixo.

Variáveis para cotas amostrais

• seXO: Masculino e Feminino.

• GruPOs De iDaDe: 16-17, 18-24, 25-29, 30-39, 40-49, 50 e mais.

• iNsTruÇÃO: Até 4ª série do fund.; 5ª a 8ª série do fund.; Ens. Médio; Superior.

• aTiViDaDe: Setor de dependência - agricultura, indústria de transformação, indústria de 
construção, outras indústrias, comércio, prestação de serviços, transporte e comunica-
ção, atividade social, administração pública, outras atividades, estudantes e inativos.

• FONTes De DaDOs Para eLaBOraÇÃO Da amOsTra: Censo 2010.



22   

pesquisa cni-ibope ReTRaTos Da socieDaDe bRasiLeiRa: 
buRocRacia JuLHo 2013

• NÚmerO De eNTreVisTas: 2.002 entrevistas em 142 municípios.

• marGem De errO: O intervalo de confiança estimado é de 95% e a margem de erro máxima 
estimada é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos sobre os resultados encon-
trados no total da amostra.

• COLeTa De DaDOs: Entrevistas pessoais com utilização de questionário elaborado de acor-
do com os objetivos da pesquisa. As entrevistas são realizadas por uma equipe de en-
trevistadores do IBOPE, devidamente treinada para abordagem deste tipo de público.

• CONTrOLe De quaLiDaDe: Há filtragem em todos os questionários após a realização das 
entrevistas. Fiscalização em aproximadamente 20% dos questionários.

Perfil da amostra %

Sexo

masculino 48

Feminino 52

Idade

16 a 24 20

25 a 29 13

30 a 39 22

40 a 49 19

50 e mais 26

Grau de instrução

até 4ª série do fundamental 27

5ª a 8ª do fundamental 21

ensino médio 36

superior 16

Região

Norte/Centro-Oeste 15

Nordeste 27

sudeste 43

sul 15

Perfil da amostra %

Renda familiar 
(em salários mínimos)

mais de 10 2

mais de 5 a 10 11

mais de 2 a 5 34

mais de 1 a 2 30

até 1 16

Não respondeu 6

Condição do município

Capital 27

Periferia 13

interior 60

Porte do município
(em número de habitantes)

até 20 mil 19

mais de 20 a 100 mil 24

mais de 100 mil 56

OBserVaÇÃO: as perguntas cujas somas das porcentagens não totalizam 100% são decorrentes de arredondamentos ou de 
múltiplas respostas.
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