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Resultados do 1 º turno
Corrida presidencial

Lula da Silva (PT)

Jair Bolsonaro (PL)

Simone Tebet (MDB)

Ciro Gomes (PDT)

4.915.423 votos

3.599.287 votos

51.072.345 votos

57.259.504 votos

Votos totais Abstenção

Soraya Thronicke (União Brasil) 600.955 votos 0,51%

Luiz Felipe d’Avila (Novo) 559.708 votos 0,47%

Padre Kelmon (PTB) 81.129 votos 0,07%

Léo Péricles (UP) 53.519 votos 0,05%

Sofia Manzano (PCB) 45.620 votos 0,04%

Vera Lúcia (PSTU) 25.625 votos 0,02%

Constituinte Eymael (DC) 16.604 votos 0,01%

Principais candidatos Outros candidatos

79,05% 20,95%



Resultados do 1 º turno
Destaques da corrida presidencial

Vantagem por estado

▪ Pesquisas subestimam concentração do voto útil

e eleitorado fiel de Bolsonaro

▪ Desidratação mais intensa do que o previsto da

terceira via reforça clima de polarização

▪ Eleitores ausentes são alvos das campanhas para

aumentar votação no segundo turno

▪ Contenção da rejeição é fator determinante para

estabelecer novo teto de votação dos candidatos



Resultados do 1 º turno
Mapa da corrida presidencial

Venceu em 13 UFs: Acre, Distrito Federal, Espírito
Santo, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul,
Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul,
Rondônia, Roraima, Santa Catarina e São Paulo.

Venceu em 14 UFs: Alagoas, Amapá, Amazonas,
Bahia, Ceará, Maranhão, Minas Gerais, Pará,
Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do
Norte, Sergipe e Tocantins.



Resultados do 1 º turno
Corridas Estaduais

▪ Pesquisas eleitorais apresentam ainda mais

discrepâncias com resultado final de corridas

para governos estaduais e Senado

▪ Enfraquecimento do PSDB e menos força de

candidaturas antissistema em comparação

com 2018

▪ Polarização federal se reflete nos estados: PL

e PT elegem mais deputados estaduais e

partidos nanicos encolhem



Resultados do 1 º turno
Tendências no Congresso Nacional

Conservadorismo
Se fortalece em ambas as casas, 
especialmente no Senado

Semi-presidencialismo
Ainda pode ser pautado, disputa pelo 
controle do orçamento secreto dará o tom 
da relação com o Palácio do Planalto

Fragmentação
Diminuição no número de partidos 
com representação de 30 para 23, 
valor ainda elevado

39%
Taxa de renovação 

da Câmara

202
Deputados em 

primeiro mandato

22
Novos senadores



Resultados do 1 º turno
Câmara dos Deputados

Nova Composição
38%

24%

38%

Bloco Lula
Brasil da Esperança – PT, PCdoB, PV (80),
PSB (14), Federação PSOL-REDE (14), PDT
(17)

Independente
PSDB-CIDADANIA (18), NOVO (3), AVANTE 
(7), PODEMOS (12), UNIÃO (59), PATRIOTA 
(4), PSD (42), SOLIDARIEDADE (4), MDB 
(42), PROS (3)

Bloco Bolsonaro
PL (99), PP (47), PSC (6), PTB (1), 
REPUBLICANOS (41)



Resultados do 1 º turno
Senado Federal

Nova Composição
44%

19%

37%

Bloco Lula
PT (9), PSB (1), REDE (1), PDT (2),
PROS (1), CIDADANIA (1)

Independente
PODEMOS (6), PSDB (4), MDB (10), 
PSD (10)

Bloco Bolsonaro
PL (13)*, UNIÃO (12), PP (7), 
REPUBLICANOS (3), PSC (1)



Corrida do 2º turno
Campanhas

▪ Desempenho acima do esperado atrai

mais partidos e políticos de direita

▪ Antipetismo, economia e corrupção

seguem sendo os focos da campanha

▪ Campanha aumenta descrédito para

novas pesquisas eleitorais

▪ Novos indícios de proximidade com

parte do mercado e empresariado

▪ Ciro e Tebet apoiam, mas partidos de

centro indicam neutralidade

▪ Campanha sinaliza mais diálogo com

eleitorado conservador

▪ Candidato pode anunciar parte de

equipe econômica antes da votação

▪ Discurso mantém foco em memória de

mandatos anteriores

Bolsonaro Lula



Corrida do 2º turno
Palanques estaduais

▪ Ausência de palanques importantes no

Sudeste (RJ e MG) limitam Lula na campanha

▪ Estados com segundo turno na eleição para

governador abrem maior possibilidade de

mobilização de eleitorado

▪ Ausência de disputas nos Legislativos

elevam importância e impacto de eventos

com participação de Lula e Bolsonaro

▪ Abstenção pode ser mais alta em UFs sem

disputa pelo governo estadual

Bolsonaro Lula 2º turno Indefinido



Corrida do 2º turno
Pesquisas de intenção de voto

1,8%

46,2%

52,0%

8,6%

45,9%46,3%

8%

43%

49%

11%

42%

47%

7%

43%

50%

5%

45%

49%

Branco/Nulo/IndecisoJair Bolsonaro (PL)Lula (PT)

Votos totais
Atlas (24/10) Paraná Pesquisas (25/10) Ipespe (18/10) Quaest (19/10) Ipec (24/10) Datafolha (19/10)



Corrida do 2º turno
Desconfiança sobre  pesquisas

Diferença 
em p.p

Urnas (2/10) 48,43% 43,20% 5,23

IPEC/Globo (1/10) 51% 37% 14

Datafolha (1/10) 50% 36% 14

Ipespe (1/10) 49% 35% 14

Quaest (1/10) 49% 38% 11

Atlasintel (1/10) 50,3% 41,1% 9,2

PoderData (28/9) 48% 38% 10

Ideia (29/09) 49% 38% 11

MDA (1/10) 48,3% 39,7% 8,6

Paraná Pesquisas (30/9) 47,1% 40% 7,1

▪ Desdobramentos das controvérsias

▪ Suspensão de ação de investigação do CADE

▪ PL que criminaliza “erros” em pesquisas

▪ Pedido de CPI sobre institutos

▪ Decisões de última hora eleitorado podem não

ser captadas pelos institutos

▪ Pesquisas mostram retrato do momento, não

previsões do resultado final

▪ Pesquisas são apenas um elemento na análise



Corrida do 2º turno
Reta final

Primeiro turno

1 de outubro

Primeiro debate

16 de outubro

Fim do Horário Eleitoral
na TV e Rádio

28 de outubro

Segundo Turno

30 de outubro

▪ Debate na Band conta com acusações e afeta pouco as intenções de voto; cenário

tende a se repetir na Globo (único debate antes do segundo turno)

▪ Decisão da Justiça sobre inserções de Lula na TV, favorecem petista nas

propagandas eleitorais da última semana

▪ Economia segue em segundo plano na campanha do segundo turno, com questões

ideológicas em destaque



Próximos passos
Risco de ruptura

▪ Chance de contestação dos resultados no segundo turno, em caso de vitória do PT

▪ Margem acirrada pode levar a manifestações sociais, mas risco de violência

generalizada é baixo; cenário semelhante ao EUA é possível

▪ Ainda assim, baixa probabilidade de ruptura democrática imediatamente após

pleito: classe política, organizações e outros setores seguem sem apoiar

▪ Elementos necessários para golpe:

Apoio
internacional 

relevante?

Apoio de 
organizações da
sociedade civil?

Fragilização 
das instituições 
democráticas?

Apoio de parte 
das forças de 
segurança?

Apoio popular?



▪ Expansão de programas sociais, com foco em transferência de

renda e distanciamento de programas de Bolsonaro

▪ Deve evitar medidas que gerem insegurança jurídica e

mudanças abruptas; apoio do mercado

▪ Revogação de medidas econômicas enfrentam resistência no

Congresso e campanha indicou moderação em alguns temas

mais controversos

Próximos passos
Cenário de vitória de Lula

▪ Meio ambiente é chave para reduzir ruído na

imagem internacional: medidas mais ambiciosas

sobre desmatamento e emissões de carbono



▪ Pouco provável que expanda subsídios e programas sociais nos primeiros

anos, mas revisão de benefícios já implementados é improvável

▪ Início de mandato pode criar novo ímpeto para reformas estruturais

▪ Agenda ambiental continuará sob pressão internacional, e testará

diplomacia brasileira e a ratificação de alguns acordos

Próximos passos
Cenário de vitória de Bolsonaro

▪ Relação com Judiciário será ponto de atenção: classe

política indica preocupação com ativismo judicial e pode

apoiar propostas que alterem balança entre poderes
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