
 

 

PESQUISA IPEC / TV GLOBO 

Brasil – 1º Turno – 5ª Rodada  

 

 19 de setembro de 2022 

 

A duas semanas da eleição, Lula se mantém na liderança com 47% 

das intenções de voto; Jair Bolsonaro tem 31%  

 

Nova pesquisa Ipec/TV Globo realizada no último final de semana mostra mais uma vez 

estabilidade no cenário para Presidente da República. O ex-presidente Lula (PT) segue na 

liderança sendo citado por 47% dos eleitores (era por 46% no estudo divulgado na segunda-

feira passada), enquanto Jair Bolsonaro (PL), atual presidente e candidato à reeleição, 

permanece com 31% das menções. Neste momento, Lula apresenta vantagem de 16 pontos 

percentuais (p.p.) em relação a Bolsonaro. Em outro patamar, o pedetista Ciro Gomes 

mantém-se com 7% das intenções de voto, Simone Tebet (MDB) oscila de 4% para 5% e 

Soraya Thronicke (UNIÃO) permanece com os mesmos 1% registrados na rodada anterior. Os 

candidatos Constituinte Eymael (DC), Felipe d’Avila (NOVO), Léo Péricles (UP), Sofia Manzano 

(PCB), Vera (PSTU) e Padre Kelmon (PTB) são citados, mas novamente, não atingem 1% de 

menções, cada um. Eleitores que intentam votar em branco ou anular o voto são 5% (eram 

6%), ao passo que os indecisos somam mais uma vez 4%. Considerando a estabilidade do 

cenário e a margem de erro da pesquisa, Lula pode ter entre 45% e 49% das intenções de 

voto, já as menções aos demais candidatos, somadas, ficam entre 47% e 43%. Dessa forma, 

não é possível afirmar nesse momento se o petista poderia ou não vencer a eleição no 

primeiro turno. 

Nesse momento, totalizam 80% os eleitores brasileiros que consideram sua decisão de voto 

definitiva, 19% declaram que ainda podem mudar de opinião até o dia da eleição e 1% não 

sabem ou preferem não opinar. 

  



 

 

Pergunta: Se a eleição para Presidente da República fosse hoje e os candidatos fossem estes, 
em que o(a) sr(a) votaria? (Estimulada - %) 
 

 
 

DESTAQUES POR SEGMENTOS 

• O ex-presidente Lula segue com intenções de voto mais expressivas entre eleitores: 

o que avaliam negativamente a administração do presidente Jair Bolsonaro, 
variando de 76% para 78% neste segmento; ademais, suas menções 
decrescem conforme melhora a avaliação do atual presidente, passando para 
37% entre quem a considera regular e atinge 7% entre os que avaliam como 
ótima/boa;  

o que vivem na região Nordeste (63%, ante 61% do levantamento passado); 

o com renda familiar mensal de até 1 salário mínimo (58%, eram 55% na segunda 
passada); 

o cujo domicílio tem alguém que receba algum benefício do governo federal 
(55% pela segunda rodada consecutiva); 

o com ensino fundamental (58%, contra 55% registrados na rodada anterior); 

o católicos (53%, eram 52% anteriormente); 

o que se autodeclaram como pretos/pardos (52%, eram 50%), na comparação 
com quem se autodeclara como branco (42%, eram 41%). 

Já nesta rodada, o petista passa a se destacar entre eleitores que moram em 
municípios menores, com até 50 mil habitantes (53%). 

  



 

 

• Jair Bolsonaro por sua vez, segue com intenções de voto mais acentuadas entre 
eleitores:  

o que avaliam como ótima ou boa a sua gestão (83%, ante a 82% registrados 
anteriormente); além disso, suas intenções de voto decrescem conforme piora 
a percepção sobre sua administração, passando para 27% entre quem a avalia 
como regular e a 1% entre quem a considera ruim ou péssima; 

o evangélicos (segue com 48% nesse estrato);  

o cuja renda familiar mensal é superior a 5 salários mínimos (47%, registrava 43% 
na pesquisa anterior); 

o que vivem na região Sul (41%, mesmo percentual obtido na pesquisa passada); 

o homens (35%, ante 36%), na comparação com as mulheres (oscila de 28% para 
27%);  

o que se autodeclaram brancos (34%, ante 35% da pesquisa anterior), em 
relação aos que se autodeclaram como pretos/pardos (permanece com 28%); 

o cujo domicílio não tem ninguém que receba algum benefício do governo 
federal (vai de 34% para 33%), na comparação com os que vivem em domicílios 
em que alguém recebe (oscila de 26% para 25%). 

Na pesquisa atual, o presidente passa a se destacar entre eleitores que têm o ensino 
superior (37%), na comparação com os menos instruídos (25%). 

• As intenções de voto dos demais candidatos oscilam homogeneamente nos 
segmentos analisados. 

OUTRAS INFORMAÇÕES DA PESQUISA - PRESIDENTE 

Simulações de Segundo Turno  

 15/08 29/08 5/09 12/09 19/09 

Lula – 13 – PT 51% 50% 52% 53% 54% 

Jair Bolsonaro – 22 – PL 35% 37% 36% 36% 35% 

Branco ou nulo 9% 9% 9% 8% 8% 

Não sabem ou preferem não opiniar  5% 4% 3% 3% 3% 

A soma dos percentuais pode não totalizar 100% em decorrência de arredondamentos. 

 
 
 
 
  



 

 

Intenção de voto espontânea (sem a apresentação dos nomes dos candidatos) 
 

 15/08 29/08 05/09 12/09 19/09 

Lula – 13 – PT 41% 40% 42% 44% 45% 

Jair Bolsonaro – 22 – PL 30% 31% 30% 30% 29% 

Ciro Gomes – 12 – PDT 3% 4% 5% 4% 5% 

Simone Tebet – 15 – MDB 0% 2% 2% 2% 3% 

Constituinte Eymael – 27 – DC 0% 0% 0% 0% 0% 

Felipe d’Avila – 30 – NOVO 0% 0% 0% 0% 0% 

Soraya Thronicke – 44 – UNIÃO 0% 0% 0% 0% 0% 

Sofia Manzano – 21 – PCB 0% 0% * 0% 0% 

Léo Péricles – 80 – UP 0% 0% 0% * 0% 

Padre Kelmon – 14 – PTB * * * * 0% 

Vera – 16 – PSTU 0% * * * * 

Pablo Marçal – 90 – PROS 0% 0% 0% * * 

Roberto Jefferson – 14 – PTB * * * * * 

Outros 0% 0% 0% 0% 0% 

Branco ou nulo  9% 9% 7% 7% 7% 

Não sabem ou preferem não opinar 16% 14% 13% 12% 11% 

*Não foi citado 
A soma dos percentuais pode não totalizar 100% em decorrência de arredondamentos. 
 

  



 

 

Rejeição (candidatos no(s) qual(is) não votaria de jeito nenhum) 
 

 15/08 29/08 05/09 12/09 19/09 

Jair Bolsonaro – 22 – PL 46% 47% 49% 50% 50% 

Lula – 13 – PT 33% 36% 36% 35% 33% 

Ciro Gomes – 12 – PDT 18% 16% 17% 17% 15% 

Simone Tebet – 15 – MDB 6% 6% 8% 7% 6% 

Soraya Thronicke – 44 – UNIÃO 4% 4% 6% 7% 6% 

Vera – 16 – PSTU 6% 5% 6% 5% 5% 

Felipe d’Avila – 30 – NOVO 5% 4% 5% 5% 5% 

Léo Péricles – 80 – UP 5% 4% 5% 5% 4% 

Sofia Manzano – 21 – PCB 5% 3% 4% 5% 4% 

Padre Kelmon – 14 – PTB - - - 4% 4% 

Constituinte Eymael – 27 – DC 7% 4% 4% 4% 3% 

Pablo Marçal – 90 – PROS 6% 5% 5% - - 

Roberto Jefferson – 14 – PTB - 7% 7% - - 

Poderia votar em todos (espontânea) 3% 3% 2% 3% 2% 

Não sabem ou preferem não opinar 8% 8% 7% 7% 8% 

*Não foi citado. 
- Candidato não avaliado em função do status de sua candidatura no TSE no momento do registro da pesquisa 
(candidatura não registrada, cancelada, impugnada, etc) 

Os entrevistados podem citar mais de um candidato, portanto os resultados somam mais de 100%. 

  



 

 

Expectativa de vitória (independentemente da intenção de voto)  

 15/08 29/08 05/09 12/09 19/09 

Lula – 13 – PT 51% 53% 53% 54% 54% 

Jair Bolsonaro – 22 – PL 33% 33% 33% 34% 33% 

Ciro Gomes – 12 – PDT 1% 1% 2% 1% 2% 

Simone Tebet – 15 – MDB 0% 0% 0% 0% 0% 

Sofia Manzano – 21 – PCB * * 0% 0% 0% 

Soraya Thronicke – 44 – UNIÃO * 0% 0% 0% 0% 

Felipe d’Avila – 30 – NOVO 0% * * 0% 0% 

Léo Péricles – 80 – UP 0% * * * 0% 

Vera – 16 – PSTU 0% 0% * * 0% 

Constituinte Eymael – 27 – DC * * * * * 

Padre Kelmon – 14 – PTB - - - * * 

Pablo Marçal – 90 – PROS 0% 0% 0% - - 

Roberto Jefferson – 14 – PTB - * 0% - - 

Não sabem ou preferem não opinar 14% 12% 12% 10% 10% 

*Não foi citado 
- Candidato não avaliado em função do status de sua candidatura no TSE no momento do registro da pesquisa 
(candidatura não registrada, cancelada, impugnada, etc) 
A soma dos percentuais pode não totalizar 100% em decorrência de arredondamentos. 
 

ADMINISTRAÇÃO FEDERAL – PRESIDENTE JAIR BOLSONARO 

AVALIAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO ATUAL 
 

Avaliação 15/08 29/08 05/09 12/09 19/09 

Ótima / boa 29% 31% 30% 30% 30% 

Regular 26% 24% 25% 23% 22% 

Ruim / péssima 43% 43% 43% 45% 47% 

Não sabem avaliar 1% 2% 1% 2% 2% 

 

Aprovação 15/08 29/08 05/09 12/09 19/09 

Aprova 37% 38% 38% 35% 36% 

Desaprova 57% 57% 57% 59% 59% 

Não sabem avaliar 6% 5% 5% 5% 5% 

 
  



 

 

 

FICHA TÉCNICA DA PESQUISA (JOB Nº 1426-5 | 2022) 

Período de campo: a pesquisa foi realizada entre os dias 17 e 18 de setembro de 2022. 

Abordagem: pesquisa presencial. 

Tamanho da amostra: foram entrevistados 3.008 votantes em 181 municípios. 

Margem de erro: a margem de erro estimada é de 2 pontos percentuais para mais ou para 

menos sobre os resultados encontrados no total da amostra. 

Nível de confiança: o nível de confiança utilizado é de 95%. Isso quer dizer que há uma 

probabilidade de 95% de os resultados retratarem o atual momento eleitoral. 

Solicitante: pesquisa contratada por GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A. 

Registro Eleitoral: registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o protocolo Nº BR-

00073/2022. 

 


