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Resultado da pesquisa elaborada pelo Instituto OPS entre os dias 22 de 

agosto de 2019 a 22 de setembro do mesmo ano. Responderam 328 

pessoas. 

 

Por que o Instituto OPS fez a pesquisa? 

O objetivo da pesquisa é conhecer as pessoas que seguem, colaboram e ajudam a OPS a 

realizar seu trabalho de fiscalização de gastos públicos e de inclusão do cidadão no controle 

social. A partir do resultado já coletado será possível traçar um perfil do público, o que 

permitirá a elaboração de uma melhor comunicação com todos. 

 

O que a pesquisa mostrou 

 

A região sudeste concentra o maior número de colaboradores da OPS com 49,7% do total. 

Residentes no exterior são 6,25%, sendo os Estados Unidos o país com mais colaboradores. 

  
  
  
  
  
  
  

 

 

 

 

 

O público da OPS é majoritariamente masculino, representando 90,5% do total 
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A maioria absoluta é composta de pessoas entre 19 a 45 anos de idade, sendo que mais da 

metade desses se concentra entre os 26 e 35 anos. 

 

O Facebook é a rede social mais utilizada pelos respondentes, com 37,5%. Instagram ocupa a 

2ª colocação com 22%, seguido pelo Twitter com 14,9%. 

 

Funcionários do setor privado é maioria entre os colaboradores, com 35,1%. Em segundo lugar 

estão estudantes, que representam 28%. Funcionários públicos ocupam a terceira colocação, 

com 18,9%. 
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O grau de instrução dos colaboradores da OPS é elevado, sendo graduados, pós-graduados, 

mestres e doutores 69,2% do total.  

 

A renda mensal dos colaboradores é maior na faixa que vai de R$ 988 a R$ 2.499, com 29,6% 

do total. De R$ 2,5 mil a R$ 4,9 mil representa 21,6% e a que recebe de R$ 5 a R$ 10 mil é 

composta por 17,1% do total. 

 

 

O Youtube é a rede escolhida por quase 97% dos respondentes na hora de receber 

informações da OPS. 
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Mais de 65% dos respondentes se colocam como pessoas que compartilham as informações 

ou acompanham o trabalho da OPS. 

 

 

Daqueles 10,7% que disseram ser doadores, o Patreon é o meio escolhido por 42,9%. O 

Apoia.se vem em 2º lugar com 31,4% e Paypal ocupa a 3ª posição, com 20%. 

 

 

Dentre os doadores, 71,4% responderam que doam até R$ 5 por mês. 
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Dentre os não doadores, 36,9% disseram aceitar contribuir com a OPS. 54,3% responderam 

que não têm certeza em querer apoiar o projeto e 8,9% responderam que não aceitarão ajudar 

financeiramente. 

 

 

 

O percentual que respondeu que aceitaria doar mensalmente, quase metade disse que 

ajudaria com valores entre R$5 e R$15. Para 31,5%, a ajuda seria de até R$ 5 e para 12% a 

contribuição seria com valores entre R$15 e R$30. 
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Quando perguntados o que esperam apoiando a OPS, 64,29% responderam que querem que o 

“bom trabalho” continue e 12,86% pediram novos tutoriais sobre fiscalização de gastos 

públicos. 

 

 

Na última questão, a que o respondente poderia escrever livremente alguma mensagem, 

destacamos algumas das frases. Não há mensagens negativas à OPS. Não houve edição nas 

respostas. 

 

• O trabalho da OPS é fundamental, desejo todo o sucesso! 

• Melhor trabalho de fiscalização que conheço no Brasil 

• Continue na sua luta 

• Acompanho o seu trabalho já fazem alguns anos, conheci atravéz do canal do 

otario e apesar dos meros 21 anos desde a adolescência curtia ver ações 

como a que vcs dois fazem pelo Brasil! Não desanime ante o mundo de 

imbecis que estamos enfrentando, continue com o excelentíssimo trabalho e 

prometo contribuir assim q tiver condições financeiras para isso! Abraços Lúcio! 

• Acho irrelevante perguntar nome e email para saber tipo de público 

• A ops tem trabalhado de forma reativa com a reabsorção de dinheiro público, 

mas sinto falta de proposta estruturadas (não apenas "pelo fim da verba 

Indenizatória") e detalhadas para virarem projetos e lei ou de mudança de 

estatuto nos órgãos públicos. Dessa maneira é possível diminuir o vazamento 

de dinheiro em vez de só aumentar a reabsorção 

• Comecei a fazer pós-graduação em administração pública tendo o grande 

Lúcio big como uma de minhas influências 

• Big, acho seu trabalho de extrema relevância, mesmo não concordando com 

alguns posicionamentos seus. De qualquer forma, continue dessa forma, 

parabéns... 
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