


Pesquisa de opinião pública 
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Brasil  
Outubro de 2018 
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Divulgação 
 
 

Esta pesquisa foi registrada junto à Justiça Eleitoral, tendo sido protocolada 

no Tribunal Superior Eleitoral no dia 19 de outubro de 2018, 

sob o número  BR-00709/2018. 
 

Desta forma, fica expressamente vedada sua 
 

divulgação por qualquer meio de comunicação social 
 

antes do dia 25 de outubro de 2018. 
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Data de campo 

22 e 23 de outubro de 
2018 

Método  

Pesquisa quantitativa, com 
entrevistas pessoais e 
domiciliares realizadas 
com o uso de tablets 

 

 

 

Público-alvo 

População brasileira com 
16 anos ou mais, residente 
em áreas urbanas e rurais, 
de todos os estados e do 

Distrito Federal, em 
capitais, regiões 

metropolitanas e no 
interior, de todos os 

estratos socioeconômicos.  

 

Amostra 

Amostra nacional com 2.000 
entrevistas, aplicadas em 121 
municípios. Estratificação por 

cotas de sexo, idade, 
escolaridade e renda 

familiar.  

A margem de erro é de 2,2%, 
estimada em um intervalo de 

confiança de 95%  



Eleição para presidente 
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Voto estimulado para presidente  
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Voto estimulado para presidente  
(votos válidos) 
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Voto estimulado para presidente  
(por região) 
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Voto estimulado para presidente  
(por sexo) 
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Voto estimulado para presidente  
(por idade) 
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Voto estimulado para presidente  
(por escolaridade) 
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Voto espontâneo para presidente  
(por demográficas) 
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Voto estimulado para presidente  
(por renda) 

 



14 

Voto estimulado para presidente  
(por religião) 
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Voto espontâneo para presidente  
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Voto espontâneo para presidente  
(por região) 
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Voto espontâneo para presidente  
(por demográficas) 
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Decisão de voto 
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Rejeição 
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Rejeição 
(por região) 
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Rejeição 
(por demográficas) 
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Rejeição 
(por demográficas) 

 



Uso de internet e redes sociais 
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Internet e redes sociais - Facebook 
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Internet e redes sociais - WhatsApp 
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Confiança nas informações que recebe pelo WhatsApp e/ou Facebook sobre as eleições 
(entre quem recebeu/ trocou informações sobre as eleições pelo Facebook e/ou WhatsApp) 
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Confiança nas informações que recebe pelo WhatsApp e/ou Facebook sobre as eleições 
(entre quem recebeu/ trocou informações sobre as eleições pelo Facebook e/ou WhatsApp) 
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Confiança nas informações que recebe pelo WhatsApp e/ou Facebook sobre as eleições 
(entre quem recebeu/ trocou informações sobre as eleições pelo Facebook e/ou WhatsApp) 
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Alguma informação que você recebeu pelo WhatsApp e/ou Facebook sobre as eleições fez 
com que você mudasse seu voto para presidente?  
(entre quem recebeu/ trocou informações sobre as eleições pelo Facebook e/ou WhatsApp) 
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Alguma informação que você recebeu pelo WhatsApp e/ou Facebook sobre as eleições fez com 
que você mudasse seu voto para presidente?  
(entre quem recebeu/ trocou informações sobre as eleições pelo Facebook e/ou WhatsApp) 
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Alguma informação que você recebeu pelo WhatsApp e/ou Facebook sobre as eleições fez 
com que você mudasse seu voto para presidente?  
(entre quem recebeu/ trocou informações sobre as eleições pelo Facebook e/ou WhatsApp) 

 



Perfil dos entrevistados 
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Perfil socioeconômico  
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PEA:  

50% 

Não 

PEA: 

50%  

Situação de trabalho 

Base: 100% dos entrevistados 

 

Perfil socioeconômico  
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Raça e religião  

Raça/cor Religião 
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