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26 de outubro: Fim da
propaganda eleitoral gratuita com
o segundo turno.

27 de outubro: Último dia da
propaganda eleitoral paga
referente ao segundo turno.

28 de outubro: Segundo turno.

Voltar ao início

Pesquisas para
Presidência da
República

Candidatos a
Presidência da
República

Voltar ao início

Considerações
As primeiras pesquisas de intenções de votos em segundo turno mostram o
candidato do PSL, Jair Bolsonaro, à frente de Fernando Haddad, com
diferença significativa.
Para disputar os votos do segundo turno, apoiadores de Jair Bolsonaro (PSL) e
Fernando Haddad (PT) têm mudado suas estratégias nas redes sociais,
principal campo de batalha das eleições presidenciais deste ano. Levando em
conta o desempenho de seus candidatos, militantes decidiram concentrar
esforços para atrair os eleitores.

Na quinta-feira (18), o PT protocolou uma Ação de Investigação Judicial
Eleitoral no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) pedindo a inelegibilidade de
Bolsonaro (PSL) em razão de um suposto esquema de divulgação de notícias
falsas contra o partido. Uma reportagem publicada na edição desta quinta, 18,
do jornal Folha de S. Paulo informou que empresas teriam financiado, com
contratos de R$ 12 milhões, serviços de disparos de mensagens no WhatsApp
contra os petistas e favorecendo Bolsonaro.

Enquanto as páginas pró-Bolsonaro reforçam a união com o Nordeste, onde o
capitão reformado do Exército teve menos votos, as que defendem Haddad
desejam conquistar o eleitorado religioso ao mostrar o ex-prefeito de São
Paulo na igreja. Os petistas também passaram a evitar a cor vermelha em
suas mensagens.

Em uma publicação no Twitter, o candidato do PSL deu uma resposta indireta
às críticas de Haddad, atacando o PT. Bolsonaro publicou: "Apoio voluntário é
algo que o PT desconhece e não aceita. Sempre fizeram política comprando
consciências". Em outra publicação, Bolsonaro diz que "o PT não está sendo
prejudicado por fake news, mas pela verdade". Segundo ele, os petistas
"roubaram o dinheiro da população" e "mergulharam o país na violência e no
caos“.

Nesta semana, Bolsonaro foi submetido a uma nova avaliação médica que
afirmou que ele apresentou boa evolução clínica. Desta forma, o candidato já
foi liberado para participar dos debates, todavia, não deverá estar nos
encontros. O presidente do partido (PSL), Gustavo Bebianno, informou em
coletiva de imprensa que o estado de saúde de Bolsonaro é de “absoluto
desconforto” e que o deputado não será submetido a uma situação de estresse
sem motivo.

Até o momento o TSE não se apresentou declarações sobre o caso. Os
Ministros do Tribunal têm destacado que é preciso agir com cautela e respeito
à liberdade de expressão. Para eles, nos casos em que a notícia falsa atingir
candidatos, as ações somente poderão ocorrer somente se a Justiça for
provocada e mediante provas, para não ser acusada de partidarismo. A
Procuradoria-Geral da República também não apresentou posicionamento até
o momento sobre a denúncia.
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Pesquisa BTG/FSB
Pesquisa realizada pelo BTG/FSB nos dias 13 e 14 de outubro de 2018,
foram realizadas 2.000 entrevistas por telefone, com eleitores de todos os
Estados do Brasil.
*Os dados foram coletados pelo Instituto FSB Pesquisa. A margem de erro é
de 2% e o nível de confiança é 95%.
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Pesquisa BTG/FSB - Estimulada
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Pesquisa Estimulada
2º turno
51%

13 e 14/10

35%

Jair Bolsonaro (PSL)

Fernando Haddad (PT)

5%

6%

Branco/Nulo

Ninguém/Nenhum

Pesquisa BTG/FSB – Perfil do eleitorado

Bolsonaro
• 57% são homens
• Maioria tem entre 25 a 40 anos e
mais de 60 anos
• 63% possui ensino superior
• 61% tem entre 2 e mais de 5
salários mínimos
• O candidato tem maioria nas
regiões sul, sudeste, centro-oeste
e norte

Haddad
• Há um equilíbrio entre homens e
mulheres que votam no candidato
• 46% tem entre 16 e 24 anos
• 41% possui baixa escolaridade (até
8ª série)
• 49% possui renda familiar de até 1
salário mínimo
• 55% são eleitores da região
nordeste

Pesquisa BTG/FSB – Rejeição
Poderia votar

Haddad

Bolsonaro

Não votam de jeito nenhum

39%

Não conhece

53%

54%

7%

38%

8%

Pesquisa Datafolha
A pesquisa foi encomendada pela TV Globo e pelo jornal "Folha de S.
Paulo“ e realizada entre os dias 17 e 18 de outubro com 9.137 eleitores em
341 municípios.
O nível de confiança da pesquisa é de 95%. Isso quer dizer que há uma
probabilidade de 95% de os resultados retratarem a realidade, considerando
a margem de erro, que é de 2 pontos, para mais ou para menos
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Pesquisa Datafolha - Estimulada
Voltar ao início

Pesquisa Estimulada
2º turno
49%

10/out

50%

36%

18/out

35%

10%
8%
6%

Jair Bolsonaro (PSL)

Fernando Haddad (PT)

5%

Não sabe/Não respondeu

Ninguém/Nenhum

Pesquisa Datafolha - Estimulada
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Resultado da pesquisa por gênero
Homem

Mulher

58%

43%

39%
32%

12%
4%

Jair Bolsonaro (PSL)

Fernando Haddad (PT)

6%

Não sabe/Não respondeu

7%

Ninguém/Nenhum

Pesquisa Datafolha - Estimulada
Voltar ao início

Norte
30%

Norte
58%

Nordeste
53%

Nordeste
31%
Centro-oeste
28%

Centro-oeste
61%

Sudeste
29%

Sudeste
55%

Sul
61%

Sul
27%

Pesquisa Ibope
Instituto Ibope, a pedido da TV Globo e do jornal o Estado de São Paulo,
realizou pesquisa entre os dias 13 a 14/10, ouvindo 2.506 eleitores. O nível
de confiança da pesquisa é de 95% e a margem de erro é de 2%.
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Pesquisa IBOPE - Estimulada
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52%

Pesquisa Estimulada
2º turno
15/10

37%

9%
2%
Jair Bolsonaro (PSL)

Fernando Haddad (PT)

Não sabe/Não respondeu

Ninguém/Nenhum

Pesquisa IBOPE - Estimulada
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Resultado da pesquisa por gênero
Homem

Mulher

58%

46%
40%
33%

11%
6%
2%

Jair Bolsonaro (PSL)

Fernando Haddad (PT)

3%

Não sabe/Não respondeu

Ninguém/Nenhum

Pesquisa IBOPE – Rejeição
Com certeza votaria

Haddad

Bolsonaro

Poderia votar

28%

41%

Não votam de jeito nenhum

11%

47%

11%

Não conhece

12%

35%

11%

Pesquisa VoxPopuli
A pesquisa foi contratada pela CUT e contou com 2 mil entrevistas
aplicadas em 120 municípios. A margem de erro é de 2,2%, estimada em
um intervalo de confiança de 95%.
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Pesquisa VoxPopuli - Estimulada
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Pesquisa Estimulada
2º turno
18/10

44%
39%

12%
5%
Jair Bolsonaro (PSL)

Fernando Haddad (PT)

Não sabe/Não respondeu

Ninguém/Nenhum
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