
PESQUISA

A divulgação de pesquisas eleitorais durante as campanhas
políticas pode influir na decisão de voto do eleitor?
Estes resultados podem ser manipulados? As pesquisas
expressam, de fato, a intenção de voto dos eleitores?

Prévias eleitorais e
a decisão do voto

Um dos temas discutidos durante as campanhas
eleitorais no Brasil diz respeito à necessidade de maior ou
menor controle legal sobre a divulgação dos resultados das
pesquisas de intenção de voto, realizadas no período que
antecede as eleições. Por trás dessa discussão, podem-se
identificar pelo menos três questões.

A primeira delas, talvez a que provoque menos
controvérsia, é se os resultados das prévias eleitorais de fato
expressam a distribuição das intenções de voto dos eleitores
no momento de realização da pesquisa. Especialmente os
candidatos mais mal colocados nas pesquisas, mas também
alguns analistas políticos, muitas vezes colocam em dúvida
a possibilidade de se prever a decisão do conjunto dos
eleitores a partir de entrevistas feitas com uma proporção,
normalmente muito pequena, da população com direito a
voto.

A segunda questão se refere à possibilidade de as
empresas de pesquisa, os meios de comunicação de massa
e os próprio candidatos ou seus assessores manipularem os
resultados das pesquisas de intenção de voto, de forma a
favorecer ou prejudicar determinadas candidaturas.

A terceira questão muitas vezes levantada é se as
prévias eleitorais influem sobre a decisão dos eleitores,
fazendo com que eles votem ou deixem de votar em um ou
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outro candidato.
As respostas alternativas a essas

três perguntas justificariam, para mui-
tos, a necessidade de se ter, ou não,
mecanismos legais para o controle da
divulgação dos dados de pesquisas de
intenção de voto. Se as prévias eleito-
rais não influenciam a decisão do elei-
tor, não haveria necessidade de contro-
le. Mas se influenciam e, mais ainda, se
as pesquisas nem sempre expressam a
realidade e se seus resultados podem
ser manipulados, haveria necessidade
de se criarem mecanismos legais mais
exigentes para a sua
divulgação.

A resposta à ter-
ceira questão é prova-
velmente a mais fácil
de ser dada. Certamen-
te a posição dos diver-
sos candidatos nas pré-
vias eleitorais éum dos
fatores, entre outros,
levados em conta pelo
eleitor ao fazer sua es-
colha. A informação a
respeito dos dados das
pesquisas provavel-
mente influencia o voto
de muitos eleitores e.
conseqüentemente, o
resultado das eleições.

Entretanto, saber qual a tendên-
cia do comportamento dos outros elei-
tores, conhecer as chances maiores ou
menores de os diversos candidatos se-
rem eleitos é um direito do cidadão. E é
perfeitamente legítimo e razoável que o
eleitor faça sua escolha orientado pela
percepção das chances de vitória dos
diversos candidatos. O eleitor pode per-
feitamente mudar a direção de seu voto
em função dessa informação: deixar de
votarem um candidato porque o perce-
be com menos chance de ser eleito e
escolher candidato preferido em segun-
do] ugar, com o intuito, por exemplo, de
dificultara eleição daquele que percebe
como o pior, embora seu voto seja

somente um entre milhares ou milhões
de eleitores.

Por outro lado, dificultar a di-
vulgação dos dados das prévias eleito-
rais com o argumento de que elas influ-
em sobre o voto não vai impedir que o
eleitor decida orientado pelas chances
percebidas de vitória dos diversos can-
didatos. Na verdade, o eleitor teria,
nesse caso, menos informação e, certa-
mente, perceberia de maneira distorcida,
porque baseada somente em sua obser-
vação cotidiana, as tendências de voto
dos outros eleitores e as chances relati-

vas de cada candidato ser eleito.
A divulgação das pesquisas de

intenção devoto só poderia serconside-
rada potencialmente danosa se fosse
possível afirmar, sem sombra de dúvi-
da, que seus resultados são usualmente
manipulados em função dos interesses
de certas candidaturas, ouse a dúvida a
respeito da eficácia prediti va da técnica
utilizada nas pesquisas de intenção de
voto fizesse sentido. Nenhuma dessas
afirmações, entretanto, sustenta-se.

A suposição de que empresas de
opinião pública manipulam sistemati-
camente os resultados de suas prévias
tendo em vista os interesses de seus
clientes, não é certamente razoável, No
Brasil, existem várias empresas con-

correndo no mercado de pesquisa. Nos
períodos eleitorais, a maioria delas rea-
liza, por encomenda de clientes diver-
sos, pesquisas nacionais, ao mesmo
tempo ou em momentos contíguos.
Assim, os resultados a que chegam
podem ser, em geral, comparados entre
si. Nessa situação, seu interesse, inde-
pendentemente de quem sejam seus cli-
entes e suas preferências eleitorais e
partidárias, é, muito provavelmente, o
de realizar da melhor forma seu traba-
lho, conseguindo a informação mais
confiável possível. Divulgar intencio-

nalmente dados incor-
retos, para favorecer
alguma candidatura, é
um risco muito grande,
que certamente nenhu-
ma empresa está dispos-
ta acorrer: ela seria ime-
diatamente denunciada
pelos concorrentes ou
pela imprensa, poderia
ficar desacreditada e
perder futuros clientes,
além de estar submeti-
da às sanções já
estabelecidas na lei elei-
toral brasileira.

Os grupos que con-
trolam os meios de co-

municação de massa poderiam ter inte-
resse em privilegiar seu candidato pre-
ferido, através da divulgação de dados
que lhe são favoráveis. Durante as cam-
panhas eleitorais, são muitas vezes de-
nunciados noticiários tendenciosos e
programações supostamente voltadas
para favorecer candidaturas, apesar do
risco que os meios de comunicação de
massa correm de perdera credibilidade,
a audiência ou os leitores. Por outro
lado, os próprios candidatos certamen-
te teriam interesse na divulgação de
resultados de pesquisas de intenção de
voto que são a seu favor. Em sua pro-
paganda eleitoral, eles muitas vezes
divulgam somente os casos em que
estão em melhor situação: a distribui-

Conhecer as chances
maiores ou menores de os
diversos candidatos serem
eleitos, através da tendência
do comportamento dos
outros eleitores, é um direito
do cidadâo
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ção das intenções de voto em certo tipo
de cidade, em alguma região do País ou
entre parte dos eleitores. Entretanto,
qualquer manipulação ou falsificação
dos resultados de prévias eleitorais com
o objetivo de ganhar votos, além de
também submeter a mídia e o candidato
às penalidades já
estabelecidas na lei elei-
toral brasileira, podem
ter efeitos contrários aos
intencionados: podem,
na verdade, criar uma
imagem negativa do
candidato entre os elei-
tores. Certamente, os
meios de comunicação
de massa e os candida-
tos não têm interesse
em ser denunciados
como manipuladores,
enganadores ou menti-
rosos.

Resta discutir a
primeira questão acima:
até que ponto as pes-
quisas realmente ex-
pressam a distribuição
das intenções de voto
no conjunto do eleito-
rado. E possível afir-
mar com bastante se-
gurançaque, a partir de
planos amostrais bem
construídos, os resulta-
dos encontrados na amostra estão perto
dos números reais da população, dentro
de uma proporção de erro especificado
(a margem de erro) e em uma porcen-
tagem, também especificada, das pos-
síveis amostras definidas da mesma
maneira (o nível de confiança). Na ver-
dade, a inferência feita para a popula-
ção a partir dos dados da amostra pode
fornecer mais segurança de que certa
proporção do eleitorado apóia determi-
nado candidato, do que se fosse feito
um recenseamento completo dos eleito-
res; no censo, não há erro de inferência,
mas outros tipos de erro de pesquisa

podem ocorrer em maior número: o
entrevistador anota informação errada,
eleitores não são entrevistados ou há,
por exemplo, erro na codificação e na
digitação do dado.

Uma amostra bem construída é
aquela que reproduz, em menor escala,

os diversos subgrupos do eleitorado.
De acordo com a teoria da probabilida-
de, só se consegue ter uma amostra
representativa da população se as pes-
soas a serem entrevistadas são
selecionadas de forma aleatória.

Um dos problemas que deve ficar
claro para os eleitores é que as empre-
sas de opinião pública, no Brasil como
em outros países, não utilizam, na mai-
oria das vezes, amostras estritamente
aleatórias nas prévias eleitorais. Pes-
quisas com amostras aleatórias são
muito caras, entre outras razões, por-
que levam um tempo muito maior para

serem realizadas. O que as empresas de
pesquisa estabelecem, em geral, é al-
gum compromisso entre a necessidade
de representatividade, de um lado, e a
disponibilidade de recursos financeiros
e de tempo, de outro. São, por exemplo,
selecionados aleatoriamente os municí-

pios em que a pesquisa vai ser realizada
e, em cada um deles, preenchem-se
cotas de entrevistados de acordo comas
proporções de eleitores dadas pelo cen-
soou pelos Tribunais Eleitorais, defini-
das em termos de variáveis como idade,
renda, escolaridade e local de moradia.

Com amostras por cotas não é
possível especificar, com antecedên-
cia, a margem de erro e o nível de
confiança da inferência. A única infor-
mação que se tem, resultante de pesqui-
sas realizadas nos Estados Unidos, é
que amostras por cotas implicam, em
média, o mesmo erro de pesquisas com
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Quanto maior o grau de
informação do eleitor

amostras aleatórias de tamanho três
vezes menor. Somente essa informa-
ção, empírica, sem justificativa teórica
possível, sustenta a afirmação de que a
margem de erro com a qual as empresas
de pesquisa trabailiain, no caso de amos-
tras por quotas, é, por exemplo, de 3%
ou 4% e o nível de confiança da
inferência é de 95%.

Esta última afirmação leva dire-
tamente à segunda questão, que deve
também ficar muito clara para os elei-
tores. Há limites ao que se pode afirmar
com segurança, a par-
tir dos dados de inten-
ção de voto, conside-
rando a margem de erro
e o nível de confiança.
Pode-se dizer, por
exemplo, que, dados
certo tamanho e forma
de construção da amos-
tra, há 95% de chance
de que a proporção de
eleitores que pretende
votar em certo candi-
dato varie entre x-4% e
x+4%, se a margem de
erro é de 4%, sendo x a
proporção encontrada
na pesquisa.

As conseqüências desses limites
são muito importantes. Uma delas éque
há certa chance, por pequena que seja -
de 5%, se o nível de confiança é de 95%,
por exemplo -, de a projeção estar
equivocada, independentemente de a
amostra ter sido bem construída e as
entrevistas bem conduzidas, verificadas
e fiscalizadas pelas empresas de pes-
quisa. Outra conseqüência é que se um
candidato obteve, por exemplo, 5%,
8% e 4% em pesquisas sucessivas, isto
não significa necessariamente que ele
cresceu e a seguir caiu na preferência
dos eleitores, se a margem de erro com
a qual se está trabalhando é de 4%, já
que aquelas variações estão dentro da
margem de erro, o candidato pode ter
continuado com a mesma proporção de

intenção de voto no eleitorado, da pri-
meira à última prévia. Se dois institutos
de pesquisa chegam a resultados que
são diferentes, mas dentro da margem
de erro com a qual trabalham, o que se
tem é mais confiança nos dados e não
uma contradição entre eles. Se a dife-
rença na proporção de eleitores que
apóiam dois candidatos está dentro da
margem de erro da pesquisa, é impossí-
vel prever qual deles terá mais votos -
essa é a situação de empate técnico, à
qual os institutos de pesquisa muitas

vezes se referem.
É possível propor como conclu-

são que, na divulgação e análise dos
resultados das pesquisas através dos
meios de comunicação de massas, o
máximo de informação seja difundida.
O eleitor tem o direito de saber, no
mínimo, aquilo que a legislação brasi-
leira atual exige que as empresas de
pesquisa registrem junto à Justiça Elei-
toral antes da divulgação dos dados das
prévias: quem contratou e financiou a
realização da pesquisa, qual a
metodologia utilizada (especialmente
como foi construída a amostra e o seu
tamanho - o que está relacionado com
a margem de erro e o nível de confiança
da estimativa), em que período a pes-
quisa foi realizada, a que área física (a

região, cidade ou estado) os dados se
referem e qual é  sistema de controle e
verificação, conferência e fiscalização
da coleta de dados e do trabalho de
campo. O problema é que o esclareci-
mento de todos esses itens nem sempre
parece possível, especialmente na mídia
eletrônica, dado o alto custo de cada
segundo de programação. Mas a suges-
tão é de que quanto maior o grau de
informação do eleitor sobre os dados e
o significado das pesquisas de intenção
de voto, mais ele terá condição de ana-

lisar as tendências do
processo eleitoral e, pro-
vavelmente, decidir au-
tonomamente como vo-
tar.

Pesquisas feitas no
Brasil mostram que es-
pecialmente os setores
de baixa posição social
são desinformados, de-
sinteressados e pouco
envolvidos no processo
político. Para muitos
analistas, isso tomaria
o eleitor brasileiro mais
suscetível a manipula-
ção de lideranças polí-
ticas clientelistas,

eleitoreiras e populistas. Entretanto, os
dados disponíveis indicam que o baixo
grau de sofisticação política—informa-
ção, interesse e envolvimento político -
caracteriza também o eleitorado popu-
lar de diversas democracias vigentes e
bem-sucedidas no mundo moderno. Esse
fato não serve nem pode servir como
argumento para justificar a restrição à
divulgação dos dados das prévias elei-
torais. Pelo contrário, uma das formas
de encaminhar a solução do problema
seria criar condições para aumentar a
quantidade e a qualidade das informa-
ções acessíveis ao público.

Professora do Departamento de
Ciência Política da Faculdade de
Filosofia e Ciências Humanas da
UFMG

como votar

sobre os dados e o
significado das pesquisas,
mais ele terá condições de
decidir automaticamente
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