Porto Alegre (RS)
Eleições municipais, especificamente, são bastante dinâmicas, pois lidam com assuntos que
impactam diretamente o eleitor e ele deixa para decidir seu voto na última hora.
Em Porto Alegre, a última pesquisa realizada na cidade, em 28 de novembro, indicava uma
indefinição sobre quem poderia vencer o segundo turno. Soma-se a isso, outras duas
informações desta mesma pesquisa: 9% dos entrevistados afirmavam que ainda podiam
mudar de voto e outros 9% estavam indecisos, informações que evidenciam que mudanças
poderiam acontecer de última hora.
Além disso, não é possível compreender o impacto do perfil do eleitor que deixou de
comparecer às urnas, em função da pandemia, nos índices dos candidatos. Neste segundo
turno, 33% dos eleitores deixarem de comparecer, número superior ao observado em eleições
municipais anteriores.
Ressaltamos, ainda, que as pesquisas não têm a intenção de prever o futuro, elas mostram a
movimentação das intenções de voto e, não raro, os candidatos podem subir ou descer na reta
final da eleição. Para fazer uma comparação direta com os resultados das urnas seria
necessária uma pesquisa de boca de urna, que não foi realizada na cidade.
O IBOPE Inteligência reafirma que todas as pesquisas realizadas ao longo de seus 78 anos de
existência são pautadas em critérios técnicos da ciência estatística. Elas representam a
população em estudo, pois todos os grupos sociais e as várias regiões geográficas aparecem na
amostra em proporção muito próxima à da população pesquisada. Os resultados das nossas
pesquisas refletem fielmente o que encontramos na interlocução com as pessoas que
entrevistamos.
Além do rigor estatístico, a empresa tem suas normas certificadas e cumpre rigorosamente os
códigos de autorregulação e ética da Esomar (associação mundial de profissionais de
pesquisa).

VOTOS VÁLIDOS PARA PREFEITO - 33% de abstenção
TSE
28/11
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51
Manuela - 65 - PC DO B
55
49
Sebastião Melo - 15 - MDB
Indecisos/Branco/Nulo
Margem de erro: Três pontos percentuais
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