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do governo federal

22 de setembro de 2022



A política 
vai seguir 
dando o 
tom na 
bolsa? 
Vai. 

E você precisa estar  
bem informado. 
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A S S I N E  E X A M E

https://assinatura.exame.com/
https://assinatura.exame.com/
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Intenção de  
voto federal

São Paulo



Em outubro de 2022 teremos 
eleição para presidente do Brasil. 
Se a eleição fosse hoje, 
em quem você votaria?

 PRIMEIRO TURNO 

Lula

Jair Bolsonaro

Ciro Gomes

Simone Tebet

Luiz Felipe d'Ávila

Léo Péricles

Soraya Thronicke

Sofia Manzano

José Maria Eymael

Ninguém/Branco/Nulo

Não sabem

31%

30%

3%

1%

0,4%

0,4%

0,4%

0,3%

0,2%

14%

19%

OBS.: devido ao arredondamento, a soma dos percentuais pode 
variar de 99% a 101%. Pesquisa EXAME/IDEIA realizada com 1.200 
eleitores, por telefone, entre os dias 16 e 21 de setembro, e registrada 
no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob número BR-09090/2022.

(ESPONTÂNEA)
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 PRIMEIRO TURNO 

Lula

Jair Bolsonaro

Ciro Gomes

Simone Tebet

Soraya Thronicke

Luiz Felipe d'Ávila

Sofia Manzano

Vera Lúcia

Léo Péricles

José Maria Eymael

Padre Kelmon

Ninguém/Branco/Nulo

Não sabem

40%

37%

8%

5%

1%

1%

1%

0,4%

0,4%

0,3%

0,1%

5%

2%

Em qual destes candidatos 
você votaria para presidente da 
República se a eleição fosse hoje?

(ESTIMULADA)

OBS.: devido ao arredondamento, a soma dos percentuais pode variar 
de 99% a 101%. Pesquisa EXAME/IDEIA realizada com 1.200 eleitores, 
por telefone, entre os dias 16 e 21 de setembro, e registrada no Tribunal 
Superior Eleitoral (TSE) sob número BR-09090/2022. 5



“Para vencer, Bolsonaro precisa 
avançar nos estados do Sudeste, 
que concentram os maiores 
colégios eleitorais do país, e 
onde ganhou por uma margem 
confortável em 2018. Empatar 
estatisticamente em São Paulo, 
onde o presidente venceu com 
60% dos votos válidos na sua 
primeira eleição, não será 
suficiente para uma vitória, já 
que Lula domina a preferência na 
Região Nordeste, a segunda maior 
em número de eleitores. Os dois 
candidatos têm investido os ativos 
mais valorizados numa campanha 
– tempo, recursos financeiros 
e adesões – no Sudeste, 
especialmente em São Paulo”,
 diz Cila Schulman, vice-presidente  
 do instituto de pesquisa IDEIA.
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Intenção de  
voto estadual

São Paulo



Em outubro de 2022 teremos eleição 
para governador(a) do estado de 
São Paulo. Se a eleição fosse hoje, 
em quem você votaria?

 PRIMEIRO TURNO  SÃO PAULO 

Fernando Haddad

Tarcísio

Rodrigo Garcia

Antônio Jorge

Elvis Cezar

Vinicius Poit

Altino Júnior

Outro

Ninguém/Branco/Nulo

Não sabem

16%

13%

6%

0,3%

0,3%

0,1%

0,1%

0,4%

23%

41%

OBS.: devido ao arredondamento, a soma dos percentuais pode variar 
de 99% a 101%. Pesquisa EXAME/IDEIA realizada com 1.200 eleitores, 
por telefone, entre os dias 16 e 21 de setembro, e registrada no Tribunal 
Superior Eleitoral (TSE) sob número SP-06629/2022 

(ESPONTÂNEA)
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 PRIMEIRO TURNO  SÃO PAULO 

Fernando Haddad

Tarcísio

Rodrigo Garcia

Antônio Jorge

Elvis Cezar

Vinicius Poit

Edson Dorta

Carol Vigliar

Altino Júnior

Gabriel Colombo

Ninguém/Branco/Nulo

Não sabem

30%

22%

18%

1%

1%

1%

1%

0,4%

0,3%

0,3%

14%

11%

Se a eleição para o governo do 
estado de São Paulo fosse hoje, em 
qual destes candidatos você votaria? 

(ESTIMULADA)

OBS.: devido ao arredondamento, a soma dos percentuais pode variar 
de 99% a 101%. Pesquisa EXAME/IDEIA realizada com 1.200 eleitores, 
por telefone, entre os dias 16 e 21 de setembro, e registrada no Tribunal 
Superior Eleitoral (TSE) sob número SP-06629/2022 9



“A fase de ataques na propaganda 
eleitoral atingiu negativamente 
tanto Tarcísio de Freitas quanto 
Rodrigo Garcia – dois candidatos 
que iniciaram a disputa com alto 
grau de desconhecimento e agora 
estão tecnicamente empatados 
tanto na intenção de voto quanto 
na rejeição. Na preferência do 
eleitor, Tarcísio aparece com 22% 
e Rodrigo com 18%. No índice de 
rejeição, ambos estão com 15%. 
Mas o líder das intenções de voto 
e de rejeição no estado continua 
sendo ex-prefeito da capital 
Fernando Haddad. Ele tem 30% 
dos votos, mas possui 36% de 
rejeição. Este é problema que  
o candidato do PT certamente  
terá de enfrentar caso vá para  
o segundo turno com qualquer  
um dos outros dois”,
 diz Cila Schulman, vice-presidente  
 do instituto de pesquisa IDEIA.



E se os candidatos fossem estes  
e a eleição fosse hoje, em quem  
você não votaria de jeito nenhum 
para governador(a) do estado  
de São Paulo?
(Pergunta com respostas múltiplas)

36%

15%

15%

13%

10%

7%

7%

7%

6%

5%

7%

19%

Pesquisa EXAME/IDEIA realizada com 1.200 eleitores, por telefone, 
entre os dias 16 e 21 de setembro, e registrada no Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE) sob número SP-06629/2022 

Fernando Haddad

Tarcísio

Rodrigo Garcia

Carol Vigliar

Antônio Jorge

Vinicius Poit

Altino Júnior

Elvis Cezar

Gabriel Colombo

Edson Dorta

Não rejeitam nenhum

Não sabem
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Caso você não pudesse votar no 
seu candidato preferido, qual seria 
sua segunda opção de voto para 
governador(a) de São Paulo? 

Rodrigo Garcia

Tarcísio

Vinicius Poit

Fernando Haddad

Felício Ramuth

Altino Júnior

Elvis Cezar

Antônio Jorge

Carol Vigliar

Edson Dorta

Gabriel Colombo

Ninguém/Branco/Nulo

Não sabem

28%

6%

5%

3%

1%

1%

1%

0,3%

0,2%

0,2%

0,1%

25%

29%

OBS.: devido ao arredondamento, a soma dos percentuais pode variar 
de 99% a 101%. Pesquisa EXAME/IDEIA realizada com 1.200 eleitores, 
por telefone, entre os dias 16 e 21 de setembro, e registrada no Tribunal 
Superior Eleitoral (TSE) sob número SP-06629/2022 12



Se o segundo turno da eleição  
para governador de São Paulo fosse 
hoje, em quem você votaria?

 SEGUNDO TURNO 

CENÁRIO 1

43%

35%

12%

10%

Fernando Haddad

Rodrigo Garcia

Ninguém/Branco/Nulo

Não sabem

CENÁRIO 2

47%

38%

11%

4%

Fernando Haddad

Tarcísio

Ninguém/Branco/Nulo

Não sabem

CENÁRIO 3

34%

31%

21%

14%

Rodrigo Garcia

Tarcísio

Ninguém/Branco/Nulo

Não sabem

OBS.: devido ao arredondamento, a soma dos percentuais pode variar 
de 99% a 101%. Pesquisa EXAME/IDEIA realizada com 1.200 eleitores, 
por telefone, entre os dias 16 e 21 de setembro, e registrada no Tribunal 
Superior Eleitoral (TSE) sob número SP-06629/2022 13

 SÃO PAULO 



Em relação à sua decisão de voto 
para o governo de São Paulo em 
2022, até o dia da eleição em 
outubro, você diria que: 

Seu voto pode mudar                

Seu voto é definitivo          

Não sabem

54%

41%

5%

OBS.: devido ao arredondamento, a soma dos percentuais pode variar 
de 99% a 101%. Pesquisa EXAME/IDEIA realizada com 1.200 eleitores, 
por telefone, entre os dias 16 e 21 de setembro, e registrada no Tribunal 
Superior Eleitoral (TSE) sob número SP-06629/2022 14
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Em outubro de 2022 teremos eleição 
para senador(a) do estado de São 
Paulo. Se a eleição fosse hoje,  
em quem você votaria?

Márcio França

Astronauta Marcos Pontes

Janaína Paschoal

Aldo Rebelo

Ricardo Mellão

José Luiz Datena

Milton Leite

Paulo Skaf

Carla Zambelli

Nise Yamaguchi

Dr. Azkoul

Edson Aparecido

Outro

Ninguém/Branco/Nulo

Não sabem

14%

7%

2%

1%

1%

1%

1%

0,4%

0,4%

0,3%

0,3%

0,3%

2%

24%

47%

(Espontânea)

OBS.: devido ao arredondamento, a soma dos percentuais pode variar 
de 99% a 101%. Pesquisa EXAME/IDEIA realizada com 1.200 eleitores, 
por telefone, entre os dias 16 e 21 de setembro, e registrada no Tribunal 
Superior Eleitoral (TSE) sob número SP-06629/2022 



Caso a eleição estadual  
de 2022 fosse hoje, em quem  
você votaria se os candidatos  
a senador pelo estado de São Paulo 
fossem estes?
(Estimulada)

OBS.: devido ao arredondamento, a soma dos percentuais pode variar 
de 99% a 101%. Pesquisa EXAME/IDEIA realizada com 1.200 eleitores, 
por telefone, entre os dias 16 e 21 de setembro, e registrada no Tribunal 
Superior Eleitoral (TSE) sob número SP-06629/2022 

Márcio França

Astronauta Marcos Pontes

Janaina Paschoal

Aldo Rebelo

Ricardo Mellão

Dr. Azkoul

Edson Aparecido

Mancha Coletivo Socialista

Prof. Tito Bellini

Vivian Mendes

Ninguém/Branco/Nulo

Não sabem

32%

18%

6%

4%

2%

1%

1%

0,3%

0,2%

0,1%

20%

17%
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“O ex-governador Márcio França se 
beneficia de ser o único candidato 
competitivo da esquerda na 
disputa pelo Senado. Por ser 
bastante conhecido, ele também 
pontua bem na espontânea, 
com 14%, e chega a 32% na 
estimulada. No campo da direita, 
o ex-ministro Marcos Pontes 
divide os votos com nomes como 
Janaina Paschoal: ele com 18%  
e ela 6% na estimulada”,
 diz Cila Schulman, vice-presidente  
 do instituto de pesquisa IDEIA.
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Avaliação do  
governo federal  

e estadual

São Paulo



Como você avalia o governo  
de Jair Bolsonaro até o momento?

14%

20%

25%

12%

28%

1%

Ótimo

Bom

Regular

Ruim

Péssimo

Não sabe

Na sua opinião, o presidente  
Jair Bolsonaro (PL)  
merece ser reeleito?

Não sabem

Não

Sim

OBS.: devido ao arredondamento, a soma dos percentuais pode variar 
de 99% a 101%. Pesquisa EXAME/IDEIA realizada com 1.200 eleitores, 
por telefone, entre os dias 16 e 21 de setembro, e registrada no Tribunal 
Superior Eleitoral (TSE) sob número BR-09090/2022.

45%

48%

7%
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Como você avalia a gestão do 
governo do estado de São Paulo  
por Rodrigo Garcia até o momento? 

4%

25%

38%

10%

14%

8%

Ótimo

Bom

Regular

Ruim

Péssimo

Não sabem

OBS.: devido ao arredondamento, a soma dos percentuais pode variar 
de 99% a 101%. Pesquisa EXAME/IDEIA realizada com 1.200 eleitores, 
por telefone, entre os dias 16 e 21 de setembro, e registrada no Tribunal 
Superior Eleitoral (TSE) sob número SP-06629/2022 20



Gênero

Público

MasculinoFeminino 53% 47%

Faixa etária

De 45 a 59 anos

Com 60 anos ou mais

De 16 a 24 anos

De 25 a 34 anos

De 35 a 44 anos

13%

19%

21%

25%

22%

OBS.: devido ao arredondamento, a soma dos percentuais pode variar 
de 99% a 101%. Pesquisa EXAME/IDEIA realizada com 1.200 eleitores, 
por telefone, entre os dias 16 e 21 de setembro, e registrada no Tribunal 
Superior Eleitoral (TSE) sob número SP-06629/2022 



METODOLOGIA  
DE PESQUISA

Pesquisa quantitativa nacional com aplicação de questionário 
estruturado realizada com uma parcela representativa da população, 
selecionada por amostragem por meio do método de probabilidade 
proporcional ao tamanho (PPT)¹.

PERÍODO DE CAMPO
De 16 a 21/9/22

UNIVERSO
Pesquisa realizada com homens e mulheres residentes  
no Brasil com idade igual ou superior a 16 anos.

AMOSTRA
1.200 entrevistas
Cotas variáveis, segundo a distribuição da população e por região.
Gêneros: masculino e feminino.
Grupos de idade: 16-24, 25-34, 35-44, 45-59, acima de 60 anos.
Região: Estado de São Paulo.
As proporções das variáveis são definidas com base nas pesquisas  
Pnad 2021 e Censo 2010/IBGE, de acordo com o objeto de estudo.

MARGEM DE ERRO² 
Realiza-se o estudo sob um grau de confiança igual a 95%, aceitando 
uma margem de erro máxima prevista de aproximadamente 3 pontos 
percentuais, para mais ou para menos.

COLETA DE DADOS 
O método de coleta de dados foi um inquérito por contato telefônico  
a partir de uma central CATI³, com utilização de questionário elaborado  
de acordo com os objetivos da pesquisa. As entrevistas foram 
realizadas por uma equipe de entrevistadores contratados, 
devidamente treinados para a abordagem desse público.

CONTROLE DE QUALIDADE
Há filtragem em todos os questionários após a realização das  
entrevistas. São checados, no mínimo, 30% dos questionários.  
Antes do processamento final e da emissão dos resultados,  
realiza-se o processo de consistência dos dados.



PROTOCOLOS E CÓDIGO DE ÉTICA
Padrões éticos de conduta estabelecidos no código de 
autorregulamentação da Abep foram respeitados pelos envolvidos 
nesta e em todas as atividades de pesquisa elaboradas por  
esta empresa.

EQUIPE TÉCNICA
Declaramos, para os devidos fins de direito, que a amostra foi 
concebida por um(a) estatístico(a) devidamente registrado(a) no 
conselho profissional, de acordo com os princípios estatísticos,  
as boas práticas e as diretrizes estabelecidas pela 
regulamentação vigente.

NOTAS
1: amostragem por meio do método de probabilidade proporcional ao 
tamanho (PPT), em que o tamanho da amostra extraída de cada estrato 
é proporcional ao tamanho relativo do estrato na população total 
(MALHOTRA, Naresh. Pesquisa de marketing: uma orientação aplicada. 
3.ed. Porto Alegre: Bookman, 2001. p. 311).
2: margem de erro é a máxima diferença provável entre a média  
amostral observada e a verdadeira média populacional, calculada  
com a fórmula abaixo:
 

Margem de erro - Disponível em: https://pt.wikipedia.org/wiki/
Margem_de_erro#C%C3%A1lculo_da_margem_de_erro_para_
amostras_aleat%C3%B3rias acessado em 2 de setembro de 2020.
3: coleta de dados por um inquérito por meio de contato telefônico 
a partir de uma central CATI, são as ENTREVISTAS TELEFÔNICAS 
ASSISTIDAS POR COMPUTADOR; utiliza-se um questionário 
computadorizado aplicado aos participantes por telefone.  
As chamadas foram realizadas para telefones celulares e fixos.  
(MALHOTRA, Naresh. Pesquisa de marketing: uma orientação aplicada. 
3.ed. Porto Alegre: Bookman, 2001. p. 179).



Assine a EXAME 
e acesse as 
notícias mais 
importantes  
em tempo real.

Gostou do 
conteúdo?

C L I Q U E  A Q U I

https://assinatura.exame.com/
https://assinatura.exame.com/

