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Pesquisa Datafolha confirma tendência de segundo turno entre 
Bolsonaro (PSL) e Haddad (PT).

Na última sexta-feira, 14 de setembro, o Datafolha divulgou uma nova pesquisa de intenções de voto para 
a eleição presidencial e, a três semanas do primeiro turno, tudo indica que haverá segundo turno entre 
Jair Bolsonaro (PSL) e o substituto de Lula, Fernando Haddad (PT). 

Essa tendência reflete a polarização do eleitorado brasileiro entre os defensores do legado de treze anos 
de governo PT e aqueles que se opõem fortemente ao possível retorno do partido ao poder. Já o PSDB, 
que historicamente serviu de contraponto ao PT nas eleições presidenciais, se manteve no centro do 
espectro político com Geraldo Alckmin e acabou perdendo grande parte do seu potencial eleitorado para 
Bolsonaro. 

A pesquisa do Datafolha mostra um crescimento contínuo no apoio a Bolsonaro (+2pts), mas um 
crescimento ainda mais acentuado para Haddad (+4pts), situação essa que também foi confirmada na 
pesquisa do FSB/BTG Pactual, divulgada no início desta manhã (17 de setembro). 

Na pesquisa anterior feito pelo Datafolha, um terço do eleitorado de Lula indicava que apoiaria "com 
certeza" seu substituto, o que daria a Haddad aproximadamente 13% (posição em que ele se encontra 
atualmente). Outros 16% estão abertos a votar em um candidato endossado por Lula. 

Com Lula ajudando o ex-prefeito de São Paulo a alcançar votos, Haddad se encontra em segundo lugar 
nas pesquisas e com espaço para crescer, uma vez que apenas 52% dos entrevistados na pesquisa 
Datafolha foram capazes de identificar Haddad como ‘o candidato do Lula’ e levando em conta que sua 
taxa de rejeição entre o eleitorado ainda é relativamente baixa, de 26%



As pesquisas da CNT/MDA e FSB mostram tendências semelhantes: Marina Silva (REDE), que havia 
"herdado" uma parte dos votos de Lula, perdeu parte de seu apoio para Haddad, caindo do segundo 
lugar no final de agosto para o quinto até o momento. E Ciro Gomes, que também luta para ganhar o 
apoio dos eleitores de Lula, permanece estático em 13%. 

O Datafolha também divulgou pesquisas para as intenções de voto para o segundo turno. O cenário 
entre Bolsonaro e Haddad mostra uma corrida acirrada, com ambas as pesquisas em torno de 40% de 
apoio - embora o nível de apoio de Haddad tenha aumentado constantemente desde abril, enquanto 
Bolsonaro permaneceu estável em torno dos 40%.

Se o segundo turno entre os dois candidatos fosse confirmado, Haddad teria maiores chances nesse 
momento. Isso porque Bolsonaro possui um nível mais alto de rejeição do que seu oponente do PT 
(44% a 26%), principalmente  junto ao eleitorado feminino. Outro fator limitante é o núcleo de seu 
eleitorado - que consiste predominantemente de eleitores de classe média e mais ricos - 
numericamente menor do que os eleitores de famílias de baixa renda, que representam mais de 80% do 
eleitorado total.

Contudo, um segundo turno entre Bolsonaro e Haddad traria uma incógnita à tona: a oportunidade de 
mais da metade dos eleitores que não votariam em nenhum dos dois candidatos no primeiro turno, 
baseado nos números atuais da pesquisa, a se decidirem entre eles.

Por mais que a divisão desse grupo siga os padrões históricos da renda, apontando assim uma 
vantagem ao candidato do PT, não podemos ignorar que Bolsonaro ainda teria o apoio de uma parcela 
do eleitorado de baixa renda que sofre com a segurança pública e o apoio de algumas lideranças 
evangélicas, que são fatores que podem levar uma parte do eleitorado 'natural' do Lula/Haddad a apoiar 
o candidato conservador.

Amanhã à noite (18 de setembro) o Ibope divulgará sua mais recente pesquisa para a eleição 
presidencial e fornecerá uma nova oportunidade para avaliar se essa tendência continua em ritmo 
acelerado.
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