Percentual de mulheres que não
escolheram um presidenciável a 10 dias
das eleições é o maior desde 1998,
segundo Datafolha
Índice atingiu 18%, ante 14% na mesma época da campanha de 2014. Alta de 4 pontos
percentuais é inédita pelo menos desde 1994.
(G1, 02/10/2018 – acesse no site de origem)
A parcela de eleitoras que, a cerca de 10 dias da eleição, não têm um candidato definido para a
Presidência é a maior em 20 anos, segundo levantamento do G1 com pesquisas do Instituto
Datafolha.
O percentual de mulheres que disseram que não iriam votar em ninguém, não sabiam em quem
votar ou votariam em branco/nulo no último levantamento, divulgado em 28 de setembro,
atingiu 18%.
Esse percentual é o maior, para a mesma época da campanha, desde 1998, quando foi de 19%
(veja a evolução no quadro abaixo).
Além disso, o número de 2018 representa uma alta de 4 pontos percentuais em relação a 2014,
quando havia sido de 14%. A variação é inédita desde, pelo menos, 1994, eleição mais antiga
para o qual havia dados disponíveis.
A diferença entre homens e mulheres nesse ponto também voltou a patamares da década de
1990: cerca de 8 pontos, intervalo semelhante ao registrado em 1994 e 1998.
Eleitores sem candidato definido, Datafolha — Foto: Alexandre Mauro / G1 Arte
Para este levantamento, foram consideradas as pesquisas com entrevistas realizadas em:
20 a 22 de setembro de 1994
24 e 25 de setembro de 1998
26 e 27 de setembro de 2002
22 de setembro de 2006
21 e 22 de setembro de 2010
25 e 26 de setembro de 2014 e
26 a 28 de setembro de 2018.
Sobre a pesquisa de 26 a 28 de setembro de 2018
Margem de erro: 2 pontos percentuais para mais ou para menos
Entrevistados: 9 mil eleitores em 343 municípios
Quando a pesquisa foi feita: 26, 27 e 28 de setembro
Registro no TSE: BR-08687/2018

Nível de confiança: 95%
Contratantes da pesquisa: TV Globo e “Folha de S.Paulo”.
Veja todos os resultados das pesquisas eleitorais para a Presidência
Guia Eleitoral: saiba como consultar seu local de votação, número do título e mais
Funciona Assim: vídeos explicam o que fazem os cargos em disputa nesta eleição

