


A cuali - Pesquisa e Sistemas realizou, via Internet, uma seleção de
pesquisas realizadas em 2010 por diversos institutos e empresas de
pesquisas nacionais e internacionais acerca de diferentes temáticas,
de interesse amplo.

Como não é permitido apresentar resultados das pesquisas e estudos
realizados pela cuali - Pesquisa e Sistemas, pelo acordo de
confidencialidade que temos com os nossos clientes, oferecemos aquiconfidencialidade que temos com os nossos clientes, oferecemos aqui
informações detalhadas diretamente das fontes, através dos links. No
entanto, selecionamos e elaboramos análises e informações
relevantes, apresentando de forma sucinta, com formato claro,
leitura fácil e rápida.

Através desse trabalho de análise e elaboração de dados, a cuali
convida você para conhecer e degustar um pouco da essência do
nosso trabalho, que é transformar dados em informação e em
conhecimento.



Pobreza X Poupança na Alemanha

Segundo o Statistische Bundesamt Deutschland, em 2007, 15,2% da população
alemã estava em perigo/risco de pobreza. Com a crise de 2008, o aumento do
perigo/risco de pobreza foi para 15,5%. Na União Europeia, estar em perigo de
pobreza significa sobreviver com menos que 60% da renda mediana da sociedade.
Note-se que as famílias monoparentais com crianças são as mais afetadas.

Ao que parece, a crise de 2008/2009 pouco afetou o consumo e a capacidade de
poupar dos alemães. Cada alemão poupou em média 190€ por mês durante o
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com 1 adulto

17,4%

14,0%
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13,0%

7,7%

37,5%

sem crianças com crianças

poupar dos alemães. Cada alemão poupou em média 190€ por mês durante o
primeiro semestre de 2010, 10€ a mais do que no primeiro semestre de 2009.

� http://www.destatis.de/jetspeed/portal/cms/Sites/destatis/Internet/DE/Presse/pm/2010/10/PD10__395__634
� http://www.destatis.de/jetspeed/portal/cms/Sites/destatis/Internet/DE/Presse/pm/2010/10/PD10__396__811
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Gastos de turistas brasileiros na Argentina

Total

Casa de 
familiares
ou amigos

Hotel 1, 2 e 
3 

$942,01 

$605,25 

$987,43 

$1.002,13 

$522,08 

Gastos por tipo de hospedagem
Segundo o Instituto Nacional de
Estadística y Censos da
Argentina, no primeiro
trimestre de 2010 o turista
brasileiro gastou somente
US$60 a mais durante a sua
permanência na Argentina,
comparado a 2009.

3 
estrelas

Hotel 4 e 5 
estrelas

Outros

$962,80 

$1.094,48 

$787,77 

$1.180,85 

$981,15 

1º trim. 2009 1º trim. 2010

Entretanto, no mesmo período,
houve um aumento de 150%
no número de turistas
brasileiros, levando à economia
argentina a US$157.838.917

� http://www.indec.mecon.ar/principal.asp?id_tema=5123

� Instituto de pesquisa: Instituto Nacional 
de Estadística y Censos

� Pesquisa realizada: 1º trim. 2009 e 1º 
trim. 2010



Esperança de vida e de saúde nos Países Baixos
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Bom é viver muito. Melhor

é envelhecer com saúde.

Note-se que as doenças

crônicas surgem cada vez

mais cedo, especialmente

entre as mulheres.
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apresentam, igualmente,

boa saúde mental com o

passar da idade.

� http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?VW=T&DM=SLNL&PA=71950ned&LA=NL

� Instituto de pesquisa: Centraal
Bureau voor Statistieken

� Pesquisa realizada: 2009 

� Pesquisa publicada: OUT/2010



Emissão de gases de efeito estufa no Reino Unido
0 50 100 150

Agricultura

Indústria 

Comercio de 
atacado e de 

varejo

Transporte e 
comunicação

90,9%

76,0%

129,9%

129,5%

79,8%

61,8%

126,9%

Em 1997, foi discutido e
negociado o Protocolo de
Quioto ( 京 都 市京 都 市京 都 市京 都 市 ), que visa
reduzir, pelo menos 5,2% em
relação aos níveis de 1990, a
emissão de gases agravantes do
efeito estufa.

O Reino Unido deverá
Administração 

pública

Educação, saúde e 
social 

Domicílios 

Total das emissões

129,5%

83,9%

95,6%

109,4%

90,4%

145,4%

74,0%

88,7%

105,5%

86,4%1990* 2000 2008

* Ano de referência – Base = 100%

O Reino Unido deverá
apresentar em Cancun um
resultado bem superior, em
torno de 13,6%. Note-se,
entretanto, que apresenta
disparidades por área.

� http://www.statistics.gov.uk/downloads/theme_environment/EnvironmentalAccounts2010.pdf

� Instituto de pesquisa: Office for 
National Statistics

� Estimativas realizadas de 1990 a 2008 

� Pesquisa publicada: JUN/2010



Igualdade entre sexos na França
Educação e Diplomas

O Ministère de l’Education Nationale publicou em junho de 2010 o seu relatório sobre
igualdade entre sexos baseado em dados de 2003 até 2008. Vale ressaltar que:

�As mulheres francesas buscam mais cursos superiores (universidade) que os homens;

� Os homens procuram e realizam mais cursos técnicos que as mulheres;

� No geral, as mulheres (47%) se diplomam mais que os homens (37%).

27%

20%25%

15%
13%

Mulheres���� Universidade

BTS & DUT
(técnico 
superior)
Baccalauréat
(ENEM)

Curso técnico

Sem diploma

� http://media.education.gouv.fr/file/2010/28/6/F_et_G_sur_le_chemin_de_l_egalite_2010_139286.pdf
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Uso da Internet por crianças na 
União Europeia

Resumo de estudo realizado de 2006 a 2009 pelo EUKidsOnline – JUN/2009

� O uso da Internet por crianças continua a aumentar e, pelo menos, o mesmo
número de pais também utilizam a Internet;

� Desigualdades de gênero parecem desaparecer, mas, na maioria dos países
europeus, persistem desigualdades socioeconômicas;

� Crianças oriundas de famílias com baixo estatuto social estão mais expostas a� Crianças oriundas de famílias com baixo estatuto social estão mais expostas a
riscos online. É mais provável que os jovens do sexo masculino criem
condutas de risco, enquanto as jovens são mais afetadas por riscos relativos
a conteúdos e a contatos;

� Existe uma correlação positiva entre uso e risco: países do Norte da Europa
tendem a ser “alto uso, alto risco”; países do Sul da Europa tendem a ser
“baixo uso, baixo risco”; países do Leste da Europa tendem a ser “novo uso,
novo risco”.

� http://www2.lse.ac.uk/media@lse/research/EUKidsOnline/EU%20Kids%20I%20(2006-
9)/EU%20Kids%20Online%20I%20Reports/pt_summary.pdf



60 milhões de crianças serão obesas em 2020

• A obesidade infantil está associada a graves problemas de saúde
e ao risco de doenças e de morte prematura na vida adulta. Três
pesquisadores do Departamento de Nutrição da Organização
Mundial de Saúde publicaram na revista The American Journal

of Clinical Nutrition um estudo que quantificou a prevalência a
nível mundial e as tendências de sobrepeso e obesidade entre
crianças pré-escolares em função dos novos padrões da
Organização Mundial de Saúde (OMS).

• Em 2010, 43 milhões de crianças (35 milhões nos países em

6,7%

9,1%

6,0%

8,0%

10,0%

12,0%

Crianças em sobrepeso e obesas

• Em 2010, 43 milhões de crianças (35 milhões nos países em
desenvolvimento) estavam em sobrepeso e obesos, 92 milhões
estavam em risco de sobrepeso. A prevalência mundial de
sobrepeso e obesidade infantil aumentou de 4,2% em 1990 para
6,7% em 2010. Esta tendência deve chegar a 9,1%, ou seja, 60
milhões, em 2020.

• Os estudos concluíram que o sobrepeso e a obesidade infantil
têm aumentado, dramaticamente, desde 1990. Estes resultados
confirmam a necessidade de intervenções eficazes, começando
na infância, para inverter as tendências antecipadas.

� http://www.ajcn.org/content/92/5/1257.abstract

4,2%

0,0%

2,0%

4,0%

1990 2000 2010 2020Ano

� Departamento  de Nutrição da 
Organização Mundial de Saúde

� Pesquisa realizada: 2010

� Amostra: 450 pesquisas em 144 países



Influência da propaganda em TV na escolha do 
presente das crianças

� Pesquisa mostra que dos 64% dos brasileiros que costumam presentear crianças próximas em
datas especiais, 83% pretendem comprar algo para o Dia das Crianças. Note-se que, 30%
deles querem gastar mais de R$ 200 no presente, 24% de R$ 126 a R$ 200, 23% de R$ 91 a R$
125 e 23% menos de R$ 90. Os dados reforçam o fato de que o brasileiro está em uma fase
de expansão de consumo, de confiança no Brasil e no desempenho da economia nos
próximos anos, como mostrado pelo ICC (Índice de Confiança do Consumidor) da GfK.

� Outra constatação da análise é que a propaganda em televisão e o fato de algum amigo
possuir o produto têm bastante influência na escolha das crianças para o presente. Dos que

�

irão dar presente no Dia das Crianças, 25% comprarão o que a criança pediu. E, segundo a
percepção dos adultos, as crianças que pedem algo específico é porque, na maioria das
vezes, viu o produto na TV (46%) ou porque os amigos também possuem (42%).  O dinheiro
continua sendo o meio de pagamento preferido. 63% dos consultados pretendem pagar com
dinheiro, enquanto que 36% mencionam que pagarão com cartão.

� http://www.midiarj.org.br/content/pesquisa-da-gfk-mostra-influência-da-propaganda-em-tv-na-escolha-do-
presente-das-crianç

� Empresa de pesquisa: GfK

� Pesquisa realizada: SET/2010

� Amostra: 842 pessoas, a partir dos 18 anos, em 12 cidades das regiões metropolitanas brasileiras: 
Belém, Belo Horizonte, Brasília, Curitiba, Fortaleza, Goiânia, Manaus, Porto Alegre, Recife, Rio de 
Janeiro, Salvador e São Paulo.



Influência dos filhos na compra de automóveis

A marca francesa Citroën avaliou que a influência dos filhos na compra de um
veículo pode variar entre 20% e 30% dos negócios. As crianças sempre estão
online, acompanhando as tendências do mercado e o que é novidade no
setor, assim, ditam o que deve ser comprado. Em muitos casos, sabem mais
informações de carro do que os pais e, até mais, que alguns vendedores.
Note-se que a valorização das crianças é tamanha no setor automotivo, que
elas já são figurinha fácil nas campanhas publicitárias.

� http://www.cruzeirodosul.inf.br/materia.phl?editoria=41&id=354997

� Pesquisa feita com base em levantamento de dados realizados pela Citroën

� Pesquisa divulgada: OUT/2010 



Mercado de telefonia móvel no Brasil
Brasil ultrapassa um celular por habitante

Holding Número de acessos Participação (%) 

Vivo 58.397.402 30,03% 

Claro 49.740.391 25,58% 

Tim 47.972.907 24,67% 

Oi 37.621.539 19,35% 

Outras 707.011 0,37%

� O quadro a seguir apresenta o market share do serviço móvel no Brasil.

� http://www.anatel.gov.br/Portal/exibirPortalNoticias.do?acao=carregaNoticia&codigo=21613

Tecnologia Número de acessos Participação (%) 

GSM 170.983.501 87,94% 

3G 18.709.895 9,62%

Outras 4.745.854 2,44%

� Anatel

� Acessos do Serviço Móvel 
Pessoal do mês de outubro/2010

� Pesquisa publicada: NOV/2010

� O quadro a seguir apresenta a participação de cada tecnologia no mercado.

� No Brasil a telefonia móvel ultrapassou a marca de um celular por habitante. O Brasil chega a
194.439.250 de acessos do Serviço Móvel Pessoal (SMP) e teledensidade de 100,44 acessos por 100
habitantes (crescimento de 1,48% sobre o mês anterior). No ano, o serviço registrou 20.479.882 novas
habilitações, o que representa um crescimento 11,77%.

� No Ceará, os 7.401.146 acessos representam uma média de 0,8544 linha por habitante.



Desmatamento na Amazônia
Números indicam queda, mas dados não são conclusivos

O Governo Federal anunciou, em
agosto de 2010, uma queda de 49%
na estimativa de desmatamento
acumulado na Amazônia entre
agosto de 2008 e julho de 2009, no
comparativo com o período anterior.
Os números são positivos, mas
revelam uma situação preocupante:revelam uma situação preocupante:
o crescimento nos desmates em
pequenas propriedades.

Um ponto que chama atenção é o
fato de o levantamento feito pelo
Instituto do Homem e do Meio
Ambiente na Amazônia (Imazon) ter
apontado, ao contrário dos números
do governo, um leve aumento nos
desmatamentos na Amazônia.

� http://www.wwf.org.br/informacoes/noticias_meio_ambiente_e_natureza/?uNewsID=25721

� Índice apurado pelo sistema Deter, 
do Instituto Brasileiro de Pesquisas 
Espaciais (Inpe)

� Estimativas realizadas de AGO/2008 a 
JUL/2009 

� Pesquisa publicada: AGO/2010



Brasília e Belo Horizonte mudam de posição 
entre os 10 maiores

Município 2010 2000 Município

São Paulo — SP 11.244.369 10.434.252 São Paulo — SP

Rio de Janeiro — RJ 6.323.037 5.857.904 Rio de Janeiro — RJ

Salvador — BA 2.676.606 2.443.107 Salvador — BA

Brasília — DF 2.562.963 2.238.526 Belo Horizonte — MG

Houve mudanças nos
rankings, tanto dos 10
municípios mais populosos,
quanto dos de menor
população. Belo Horizonte,
Curitiba e Recife perderam
posição frente aos números +14,29%

Fortaleza — CE 2.447.409 2.141.402 Fortaleza — CE

Belo Horizonte — MG 2.375.444 2.051.146 Brasília — DF

Manaus — AM 1.802.525 1.587.315 Curitiba — PR

Curitiba — PR 1.746.896 1.422.905 Recife — PE

Recife — PE 1.536.934 1.405.835 Manaus — AM

Porto Alegre — RS 1.409.939 1.360.590 Porto Alegre — RS

posição frente aos números
de 2000. Por outro lado,
Brasília e Manaus subiram de
posição, cada um, na lista
dos mais populosos.

� http://ibge.gov.br/home/presidencia/noticias/noticia_visualiza.php?id_noticia=1766

� IBGE – Censo 2010

� Publicação: 29 de novembro de 2010

+14,29%



Crescimento da população entre 2000 e 2010

População 
em 2000

População
em 2010

Crescimento 
2000-2010

Brasil 169.799.170 190.732.694 12,33%

Região 
Nordeste

47.741.711 53.078.137 11,18%

Maranhão 5.651.475 6.569.683 16,25%

Piauí 2.843.278 3.119.015 9,70%

Ceará 7.430.661 8.448.055 13,69%

Ceará

4.118.066 homens (48,75%)

4.329.989 mulheres (51,25%)

População urbana: 6.343.990
Ceará 7.430.661 8.448.055 13,69%

Rio Grande 
do Norte

2.776.782 3.168.133 14,09%

Paraíba 3.443.825 3.766.834 9,38%

Pernambuco 7.918.344 8.796.032 11,08%

Alagoas 2.822.621 3.120.922 10,57%

Sergipe 1.784.475 2.068.031 15,89%

Bahia 13.070.250 14.021.432 7,28%

População rural: 2.104.065

� http://ibge.gov.br/home/presidencia/noticias/noticia_visualiza.php?id_noticia=1766

� IBGE – Censo 2010

� Publicação: 29 de novembro de 2010



Comportamento - Casamento no Brasil
Número de casamentos cai pela primeira vez desde 2002: 2,3%

Total de casamentos

• O total de casamentos ocorridos e registrados em 2009 caiu 2,3%, em relação a 2008 na

população de 15 ou mais anos de idade, causando queda de 0,2 pontos na taxa de

nupcialidade (casamentos por mil habitantes nessa faixa etária). Esse dado demonstra a

primeira retração desde 2002.

Taxa de nupcialidade do Acre foi quase o dobro da nacionalTaxa de nupcialidade do Acre foi quase o dobro da nacional

• O Acre apresenta a maior taxa de nupcialidade (11,2‰, quase o dobro da taxa nacional que

é de 6,5‰).

Casais onde a mulher é mais velha que o homem são cada vez mais comuns

• As mulheres estão casando cada vez mais tarde, e o percentual de casamentos em que a

mulher é mais velha do que o homem está aumentando gradativamente (de 19,3% em 1999

para 23,0% em 2009).

� http://www.ibge.gov.br/home/presidencia/noticias/noticia_visualiza.php?id_noticia=1753



Comportamento – Casamento e divórcio no Brasil
Aumenta o divórcio de casais sem filhos

Divorciados e viúvos

• Os casamentos em que um dos cônjuges é divorciado ou viúvo passaram de 10,6% em 1999

para 17,6% em 2009.

Separações e divórcios

• As separações se mantiveram estáveis entre 2008 e 2009, enquanto as taxas de divórcios• As separações se mantiveram estáveis entre 2008 e 2009, enquanto as taxas de divórcios

diminuíram ligeiramente (de 1,5‰ para 1,4‰), porém mantêm-se mais elevadas que em

1999.

Divórcio e filhos

• Entre 1999 e 2009, aumentou o percentual de divórcios de casais sem filhos (de 25,6% para

37,9% do total de divórcios) e com filhos maiores (de 12,0% para 24,4%), enquanto os

divórcios de casais com filhos menores caíram de 43,1% para 31,4%,. Apesar da guarda

materna dos filhos ainda ser majoritária (87,6% em 2009), os divórcios com guarda

compartilhada aumentaram de 2,7% em 2004 para 4,7% em 2009.

� http://www.ibge.gov.br/home/presidencia/noticias/noticia_visualiza.php?id_noticia=1753



Imagem e (re)conceituação da televisão – a partir do 
olhar de pais, jovens e crianças cearenses

Partindo de um estudo mais amplo acerca de recepção televisiva realizado em Fortaleza,
Brasil, em 2006, com pais, jovens e crianças de escolas privadas e públicas, extraímos uma
parte da pesquisa referente a imagem, percepção e conceituação da televisão.

Escolhemos a pesquisa qualitativa, sobretudo por sua capacidade de dar voz aos sujeitos.
Realizamos seis grupos focais com a utilização de elementos dinâmicos de situação interativa
e observação por meio de livres associações, que permitiram alcançar referências em níveis
mais latentes ou menos racionalizados.

Selecionado de um artigo da doutoranda Regina Timbó apresentado no Congresso 
Televisión y Infancia, na Universidade San Pablo em setembro de 2007 em Madrid

mais latentes ou menos racionalizados.

Buscamos compreender a imagem e conceito da televisão utilizando a aplicação de técnicas
projetivas e de associação, a qual permite fazer aflorar imagens, representações e
significados. Pedimos que imaginassem que iam escrever uma carta para um extraterrestre
que nunca havia visitado a Terra, portanto, um ser que não conhecia absolutamente nada.
Nessa carta descreveríamos a televisão, explicando o que era, como funcionava e o que
apresentava. A técnica projetiva foi realizada em conjunto e os participantes interagiam e
complementavam as ideias uns dos outros, ao mesmo tempo, questionavam algumas opiniões.

Transcrevo integralmente aqui, por cada grupo, para que este material seja visto dentro de
uma rede de significados acerca da televisão.



Grupo de crianças de escola privada

Uma tela...
Uma caixa preta que transmite imagem...
Que você tanto pode ligar e desligar, aumentar e abaixar o volume...
Que tem vários canais...
E que você pode jogar videogame e de DVD...
Passa comerciais, desenhos, novelas...
Para entreter...
Para coisas divertidas
Para informar, assistir filmes...Para informar, assistir filmes...
Também tem TV a cabo...
TV a cabo é que tem desenhos...
Tem vários canais...
Nem todo mundo tem...
Eu tenho...
Tem as pessoas que tem dinheiro e compra...
Que é legal...
Mas os adultos dizem que quem assiste muito estoura os miolos das crianças.
Que assistir tanta televisão fica viciado...

* Não apresentamos o grupo de crianças escola pública, pois o grupo não se sentiu envolvido ou estimulado a participar do exercício projetivo.    



Grupo de jovens de escola pública

É uma caixa preta e quadrada.
Que passa imagens
Que nos gostamos.
Passa uns programas legais. 
Tem que dizer que ela tem notícias.
Os adultos adoram assistir.
Principalmente novelas. Principalmente novelas. 
E programas policiais. 
As crianças gostam mais de desenhos. 
A gente assiste mais a Rede Globo, o canal 10, pois passa mais informação, passa de tudo 
um pouco.



Grupo de jovens de escola privada

É um objeto.
Chamado televisão.
Que atrai as pessoas por um lado, mas por outro lado, faz as pessoas pensarem coisas 
erradas...Torna atrativo muito pra comprar, pra ser consumidor. Mas também alerta as 
pessoas.
Faz passar o tempo das pessoas
Dá liberdade 
Tem vários canais que passam coisas diferentes.
O que a gente mais gosta é das novelas (risos)
Quem mais assiste essa televisão são os adolescentes...
Idosos...Pais...
Quem mais assiste essa televisão são os adolescentes...
Idosos...Pais...
Novelas são mais os adultos...
Os aposentados que não tem nada pra fazer...
A fase que você menos assiste televisão é na adolescência porque você tem mais opção de 
coisas pra você, gosta de sair mais de casa...
Tem adolescente que odeia assistir televisão.
As crianças brincam mais que assistem televisão.
Que tem alguns programas que viciam tanto, que você acha que não vai sobreviver sem ela 
(televisão).
Que alguns programas levam a pessoa pro mau ou pro bem...
E que eles deviam só prestar atenção as propagandas boas, nas coisas boas que passa na 
televisão. 



Grupo de pais de escola pública

É uma caixa preta.
Tem uns botões.
Dentro tem pessoas que falam.
É colorida.
Ela é cheia de armação, que tanto constrói como destrói.
Passa ideias.
Tem notícias.
Tira dúvidas e põe dúvidas.
Tem vários canais.Tem vários canais.
Só funciona com energia elétrica.
As mulheres são as que gostam mais dela, mais que os homens.
Mas tem marido assiste mais.
Homem é só futebol ou jornal.
Passa tanto notícias ruins, quanto notícias boas, certo que ruim é mais.
Passa novela.
Jornal.
Atrapalha a educação das crianças, mas também depende dos canais.
Depende do que eles forem assistir e os dos pais pra selecionar.



Grupo de pais de escola privada

A gente ia começar dizendo que aqui na Terra tem uma caixa falante.
Que passa imagens. 
Noticiários.
Novelas. 
Serve para divulgar, informar.
Todo mundo, no mundo inteiro assiste.
Os adultos criticam, mas todo mundo assiste. 
Tem para todos os gostos.Tem para todos os gostos.
Todo tipo de filme.
De que a classe média alta assiste menos esse aparelho, pois tem muita atividade para 
fazer.
As crianças também dessa classe assistem menos por causa do DVD e computador.
Dizer que a televisão separa as famílias, que cada um tem uma em cada quarto.
Que a tecnologia facilitou muita coisa, mas para a família atrapalhou, atrapalhou a 
convivência.
Mas que também depende da formação da família.



Esta investigação configura-se um material revelador e complexo, de onde se abriram
muitas janelas, algo inerente a um estudo de recepção, já que as ideias do receptor não se
limitam ao momento exato da investigação, mas se amplia, articulando-se sempre com as
vivencias cotidianas de antes e depois, de produção e sentido.

Nesse sentido, a investigação ofertou algo significativo: a riqueza da ‘intergeracionalidade’
como lugar de resignificação de experiências. O diálogo entre gerações deu oportunidade
para a visualização de contradições, criando um ambiente de resignificação mais rico.

Imagem e (re)conceituação da televisão – a partir do 
olhar de pais, jovens e crianças cearenses

Outro aspecto para ser refletido é que parece não ser possível uma resistência que,
simplesmente, desconheça a globalização e o modo como os meios de comunicação, muitas
vezes, constituem mercados operando como mercadoria. Observa-se que o sujeito receptor,
mesmo na infância, não é passivo, negocia, interage e resignifica seu mundo local e os
sentidos com a intenção de transformar.

Talvez, possamos trabalhar de modo mais intencional e sistemático com as discussões
grupais, à partir do que é visto e vivenciado pelas crianças e jovens acerca da televisão, já
que necessitamos perceber melhor as ideias, conceitos e possibilidades, a fim de estruturar
amplas experiências educativas e comunicacionais.



Qual será agora a sua dúvida?

Solicite já a sua proposta de pesquisa 


