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JUNHO DE  2020



OPERAÇÃO “PARA BELLUM” DA PF 
AUMENTA IMAGEM NEGATIVA DO 

GOVERNADOR DO PARÁ

DOXA publica sua quinta pesquisa nesse período de pandemia. Nesta, avalia 

o impacto da operação PARA BELLUM na opinião pública paraense. A 

operação foi de busca e apreensão feita no Palácio do Governo, na casa de 

Helder Barbalho, em empresas, nas secretarias da Saúde, Fazenda, casa civil 

e residências de investigados. 

A pesquisa avalia a percepção da população sobre a compra de respiradores 

e demais casos de indicios de corrupção.

A pesquisa, também, avalia o nível de satisfação da atuação do governo do 

estado no combate ao covid-19.

Além disso, a pesquisa identifica como ficou a imagem do governador Helder 

Barbalho perante o povo paraense após essa operação.

A metodologia utilizada na pesquisa foi dirigida através de whatsap em que 

uma pessoa apenas por ID (aparelho) podia responder, distribuida pelo 

facebook e por email. Foi alançada uma amostra de  2.766 entrevistas, 

abrangendo todas as seis Mesorregiões do Estado (Metropolitana, Nordeste, 

Sudeste, Sudoeste, Baixo Amazonas e Marajó), incluindo 90 municipios do 

Estado, o que representa 62,5% dos municipios paraenses. O período de 

coleta foi de  11 A 14/06/2020



OPINIÃO SOBRE A AÇÃO DA PF NO GOVERNO DO PARÁ

Sobre a operação da Polícia Federal de 
busca e apreensão no Palácio do 
Governo, na casa de Helder Barbalho, 
em empresas, nas secretarias da 
Saúde, Fazenda, casa civil e residências 
de investigados, você acha que:
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A PF agiu corretamente

É perseguição política do governo
Federal

Helder tem culpa

Helder não tem culpa

Não sei

A pesquisa mostra que 50% da 
população do Pará considera que a 
Polícia Federal agiu corretamente ao 
fazer a operação Pará Bellum. Por outro 
lado, 54,7% afirmaram que é 
perseguição política do Governo Federal. 
Há, ainda, um percentual de 18,5% que 
afirmam que o governador Helder 
Barbalho tem culpa. Apenas 5,8% 
disseram que Helder não tem culpa.



Além do problema com os 
respiradores, você acha que 
existem outros casos de 
corrupção no Governo do 
Estado do Pará?
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Sim, existem outros

Não, não existem outros

Nao sei

PERCEPÇÃO DA EXISTÊNCIA DE OUTROS CASOS DE CORRUPÇÃO NO GOVERNO

A pesquisa aferiu se, além dos 
respiradores, a população sabe da 
existência de outros casos de indicios 
de corrupção no governo do Estado. Os 
dados indicam que 65,7% afirmaram 
que existem outros casos. Por outro 
lado, 17,6% disseram que não. E 16,8% 
não souberam responder.



Você que respondeu 
sim na questão 
anterior, quais outros 
tipos de casos?

OUTROS CASOS DE 
INDICIOS DE 
CORRUPÇÃO
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Hospital de Castanhal

Flores

Aluguel de caminhão frigorífico

Em outras Secretarias,  como Seduc, Setran e…

Contratos irregularidades

Kit de alimentos

Escândalo do Caminhão frigorífico alugado por 70…

Lavagem de dinheiro na secretária de cultura e…

Desvios de verbas

Várias situações de fraudes eles está envolvido

Salgadinhos a 19 reais

Máscaras

Aluguel do centro de convenções por um valor…

Licitações fraudulentas

Prendedores de gravata

Corrupção do governo

Jardim da SECULT

O caso dos medicamentos

Contratação de várias empresas sem licitacao e…

Super faturamento de álcool gel

Hospitais de Campanha super faturados

Várias compras super faturadas

Fornecimento de cestas básicas super faturados

Lanches / Merendas super faturados

Garrafas plásticas / pet super faturadas

Aluguel de ambulâncias super faturadas

Entre os que disseram que 
existem outros casos, a Doxa 
pediu para o entrevistados 
indicarem. Destacamos os seis 
primeiros colocados: Em primeiro 
lugar apareceu a situação do 
“aluguel de ambulâncias 
superfaturadas”, seguido pelas 
“garrafas pet superfaturadas”. Em 
terceiro lugar a questão dos 
“lanches/merendas 
superfaturadas”, na quarta 
posição se destaca “fornecimento 
de cestas básicas”; na quinta 
“várais compras superfaturadas” e 
no sexto lugar “hospitais de 
campanha superfaturados”.



PERCEPÇÃO DE QUE HELDER SABIA OU NÃO DOS 750 MIL 
ENCONTRADOS NA CASA DE ASSESSOR.

Helder demitiu o secretário adjunto 
quando soube que guardava os 
750 mil num isopor em casa. Você 
acha que o governador Helder não 
sabia desses valores de seu 
assessor?
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Helder sabia

Helder não sabia

Não sei

A pesquisa mostra que mais de 52% 
dos entrevistados afirmam que o 
governador Helder Barbalho sabia dos 
valores encontrados na casa do 
secretário adjunto da Sespa. Outros 
28,9% disseram que Helder não sabia. 
E 19% não quis dar sua opinião.



PERCEPÇÃO DA POPULAÇÃO SOBRE A COMPRA DOS 
RESPIRADORES ENTRE GOVERNO E EMPRESA SKN

O governador Helder Barbalho 
declarou em uma entrevista
coletiva que foi enganado pela 
empresa SKN, que vendeu os 
respiradores. Qual sua opinião?
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Sim, ele falou a verdade quando disse isso

Ele lutou e ressarciu o dinheiro aos cofres
do Estado

O governador devia saber que a SKN não
era do ramo de equipamentos médicos

Não sei

Outra resposta

Sobre o fato de o governador 
ter dito em uma entrevista 
coletiva de que foi enganado 
pela empresa que vendeu os 
respiradores inúteis, a pesquisa 
quis saber a opinião da 
população paraense. A grande 
maioria, 53,5%, afirmou que o 
governador devia saber que a 
SKN não era do ramo de 
equipamentos médicos. Há 
uma parcela de 16% que dizem 
que o governador lutou e 
ressarciu o dinheiro aos cofres 
do estado. Outros 16,5% 
afirmam que Helder falou a 
verdade quando disse que foi 
enganado.



NÍVEL DE SATISFAÇÃO DA POPULAÇÃO EM RELAÇÃO AO 
TRABALHO DE HELDER NO COMBATE AO CORONAVIRUS.

Em relação à atuação do 
governador Helder 
Barbalho no combate ao 
Coronavírus no Pará, você está:
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Satisfeito

Muito Satisfeito

Insatisfeito

Muito Insatisfeito

Não sei

A pesquisa mediu o nível de 
Satisfação da população em 
relação à atuação do governador 
no combate ao coronavirus no 
Pará. Os dados mostram que 
58% estão muito insatisfeitos ou 
insatisfeitos com o trabalho que 
ele vem desenvolvendo. Por 
outro lado, 39,9% estão muito 
satisfeitos ou satisfeitos com a 
atuação de Helder no combate 
ao coronavirus no Pará.



IMAGEM CONSOLIDADA DE HELDER BARBALHO

Quando você ouve falar em 
Helder Barbalho, qual a primeira 
palavra/imagem que vem à sua 
cabeça?

POSITIVA
26%

NEGATIVA
71%

NEUTRA
3%

A pesquisa aferiu como está a 
imagem de Helder Barbalho 
diante da população paraense 
após a operação Para Bellum. 
Para medir, a Doxa perguntou: 
“quando você ouve falar em 
Helder Barbalho, qual a primeira 
palavra/imagem que vem à sua 
cabeça?”. Ao separar os aspectos 
Positivos e Negativos, a pesquisa 
mostra que a imagem Negativa 
de Helder é de 71% contra 26% 
de imagem Positiva.



Quando você ouve falar 
em Helder Barbalho, qual 
a primeira 
palavra/imagem que vem 
à sua mente?

ASPECTOS POSITIVOS DA 
IMAGEM DE HELDER (26%)
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Autoridade eleita

Desafio

Um político que defende seu Estado

Acredito que esteja no caminho certo

Articulador

Esperanca

Esperto

Estadista

Esta cuidando do povo

Influente

Coragem

Dinamismo

Presidente da republica

Inteligente

Rei do norte

Determinado/disposição

Grande governador

Responsabilidade

Futuro do Brasil!!!

Confiança

Atuante

Cuidando da pandemia

Mudança

Um politico de carrera/novo/jovem

Melhor governador do Brasil!!

Bom gestor

Cara íntegro/Correto/Cumpre palavra

Dedicação/empenho/esforçado

Governador Presente

Compromisso com o povo

Lider

Competencia/responsável

Bom administrador/bom gestor/Ótimo

Trabalhador/trabalho/lutador/batalhador/esforçado

Aqui a pesquisa apresenta os 
principais conceitos que estão 
puxando a imagem positiva de 26% 
de Helder Barbalho. Como  se pode 
ver no gráfico, a percepção de 
“trabalhador/trabalho/lutador/bat
alhador/esforçado” é a questão 
que apresenta maior índice. Depois 
vem “bom administrador/bom 
gestor/otimo”, seguido de” 
competência/responsável”; depois 
“lider” e “compromisso com o 
povo”.



Quando você ouve falar 
em Helder Barbalho, qual 
a primeira 
palavra/imagem que vem 
à sua mente?

ASPECTOS NEGATIVOS DA 
IMAGEM DE HELDER (71%)
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Aproveitador,

Criminoso

Desconfiança

Desvio de verbas publicas igualzinho ao pai

Falcatruas

Genocida

Se dar bem

Sociopata

Suspeita

Política Suja

safadeza

Canalha

Má administração/mal governador

Barbalhada

Bandido

Desonesto

Incompetência

Decepção

Mentiroso/não confiável

Filho de peixe, peixinho é.

Filho de ladrão/ladrãozinho é

Roubalheira/roubo

Família Barbalho

Ladrao/larápio

Corrupção/corrupto/Gov. corrupto

Outros

Assassino 1 0,1

cadeia nele 1 0,1

Desequilibrado 1 0,1

Desgastado 1 0,1

Despreparado e aloprado 1 0,1

Desqualificado para o cargo 1 0,1

Desrespeito ao povo do Pará 1 0,1

DNA de bandido 1 0,1

Eu tinha a esperança de que ele poderia não ser 
igual ao pai.

1 0,1

Ganância 2 0,3

Helder presente!!Nao  existir mas um que 
decepção  para nos paraenses 

1 0,1

Improbidade 1 0,1

Impunidade 1 0,1

Incerteza 1 0,1

Meme do caixão 1 0,1

Muitas criticas ao governo 1 0,1

Não tivemos respostas, durante este período 
das conclusões das investigações anteriores, 

desde seus mandatos de Prefeito em 
Ananindeua

1 0,1

Passado de corrupção 1 0,1

ercado de pilantaras 1 0,1

Poder 1 0,1

Assessoria desqualificada 1 0,1

Arrogancia e prepotencia. 2 0,3

Desumano 2 0,3

Ditador 2 0,3

Embusteiro 2 0,3

Lava jato 2 0,3

Marketing 2 0,3

Me rouba logo 2 0,3

Nojo 2 0,3

Oportunista. 2 0,3

Pilantra 2 0,3

Propina 2 0,3

soberba 2 0,3

Quando se trata dos 
aspectos negativos da 
imagem de 71% de Helder, 
o termo 
“corrupção/corrupto” se 
destaca com 40,6%; em 
segundo lugar vem 
“ladrão/larápio”, 14,7%. O 
fator “família barbalho” 
vem em terceiro lugar, 
seguido por 
“roubalheira/roubo”, 3,5%.



PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

• O universo da Pesquisa: População do Estado do Pará;

• Aspectos Metodológicos: Pesquisa dirigida através de whatsap em que uma 

pessoa apenas por ID (aparelho) podia responder, facebook e email;

• Amostra: 2.766 entrevistas, abrangendo todas as seis Mesorregiões do 

Estado (Metropolitana, Nordeste, Sudeste, Sudoeste, Baixo Amazonas e 

Marajó), incluindo 90 municipios do Estado, o que representa 62,5% dos 

municipios paraenses.

• Margem de erro: 2,5%; Intervalo de Segurança de 95%;

• Questionário: Estruturado em perguntas abertas e fechadas ;

• Tratamento estatístico : software profissional  QuestionPro, Excel, Power 

Point.

• Período de coleta:  11 A 14/06/2020

• Cordenação da pesquisa: Pedro Henrique Brasil

• Preparação banco de dados: André Alves e Dayana

• Análise e preparação do relatório: Dornélio Silva


