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Intenção de  
voto federal

Pernambuco
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Em outubro de 2022 teremos 
eleição para presidente do Brasil. 
Se a eleição fosse hoje, 
em quem você votaria? 
(Espontânea)

 PRIMEIRO TURNO 

Lula

Jair Bolsonaro

Ciro Gomes

Sergio Moro

Simone Tebet

João Doria

André Janones

Sofia Manzano

Outros

Ninguém/Branco/Nulo

Não sabem

34%

26%

4%

1%

0,3%

0,2%

0,2%

0,1%

1%

8%

26%

OBS.: devido ao arredondamento, a soma dos percentuais pode variar de 
99% a 101%. Pesquisa eleitoral EXAME/IDEIA realizada com 1.000 eleitores 
do estado de Pernambuco, por telefone, entre os dias 3 e 8 de junho e 
registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob número BR-03633/2022.
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 PRIMEIRO TURNO 

Lula

Jair Bolsonaro

Ciro Gomes

Simone Tebet

André Janones

Pablo Marçal

Vera Lúcia

José Maria Eymael

Sofia Manzano

Luiz Felipe d'Ávila

Luciano Bivar

Leonardo Péricles

Ninguém/Branco/Nulo

Não sabem

50%

30%

7%

1%

1%

1%

0,2%

0,2%

0,2%

0,2%

0,2%

0,1%

4%

5%

Em qual destes candidatos 
você votaria para presidente da 
República se a eleição fosse hoje?
(Estimulada)

OBS.: devido ao arredondamento, a soma dos percentuais pode variar de 
99% a 101%. Pesquisa eleitoral EXAME/IDEIA realizada com 1.000 eleitores 
do estado de Pernambuco, por telefone, entre os dias 3 e 8 de junho e 
registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob número BR-03633/2022.



“O ex-presidente Lula é o favorito 
na disputa em Pernambuco, onde 
mais da metade do eleitorado 
avalia o governo Bolsonaro 
como ruim ou péssimo (51%) e 
cerca de 57% não concordam 
em dar um segundo mandato 
para o atual presidente. Este 
quadro também se reflete nos 
resultados dos dois candidatos 
alinhados a Bolsonaro no estado, 
o ex-prefeito de Petrolina, 
Miguel Coelho, do União Brasil, 
com a maior rejeição entre os 
candidatos ao governo (20%), 
e o ex-prefeito de Jaboatão dos 
Guararapes Anderson Ferreira, do 
PL, que não chegaram nem perto 
de pontuar com dois dígitos na 
pesquisa espontânea e ficaram 
empatados na estimulada, atrás 
das duas candidatas mulheres”, 
 diz Cila Schulman, vice-presidente  
 do instituto de pesquisa IDEIA.
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Intenção de  
voto estadual

Pernambuco
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Em outubro de 2022 teremos eleição 
para governador(a) do estado de 
Pernambuco. Se a eleição fosse 
hoje, em quem você votaria? 
(Espontânea)

 PRIMEIRO TURNO  PERNAMBUCO 

Marília Arraes

Raquel Lyra

Miguel Coelho

Anderson Ferreira

Danilo Cabral

Paulo Câmara

João Arnaldo

Jones Manuel

Outro

Branco/Nulo/Ninguém

Não sabem

11%

9%

6%

5%

2%

1%

0,4%

0,3%

3%

11%

52%

OBS.: devido ao arredondamento, a soma dos percentuais pode variar de 
99% a 101%. Pesquisa eleitoral EXAME/IDEIA realizada com 1.000 eleitores 
do estado de Pernambuco, por telefone, entre os dias 3 e 8 de junho e 
registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob número PE-03117/2022.
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CENÁRIO 1

Se a eleição para o governo do 
estado de Pernambuco fosse hoje, 
em qual destes candidatos  
você votaria? 
(Estimulada)

24%

18%

12%

12%

8%

2%

1%

0,3%

0,2%

8%

16%

 PRIMEIRO TURNO  PERNAMBUCO 

Marília Arraes

Raquel Lyra

Miguel Coelho

Anderson Ferreira

Danilo Cabral

João Arnaldo

Jones Manuel

Jadilson Bombeiro

Esteves Jacinto

Branco/Nulo/Ninguém

Não sabem

OBS.: devido ao arredondamento, a soma dos percentuais pode variar de 
99% a 101%. Pesquisa eleitoral EXAME/IDEIA realizada com 1.000 eleitores 
do estado de Pernambuco, por telefone, entre os dias 3 e 8 de junho e 
registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob número PE-03117/2022.



“A liderança de duas mulheres 
na sucessão estadual de 
Pernambuco é uma boa notícia 
para quem luta pela maior 
presença feminina na política. 
Na primeira e segunda posição, 
tanto na espontânea como na 
estimulada, a deputada Marília 
Arraes, do Solidariedade, e a 
ex-prefeita de Caruaru Raquel 
Lyra, do PSDB, se distanciam do 
pelotão dos demais candidatos 
nas mais diversas faixas do 
eleitorado. Raquel se destaca 
entre os mais jovens e os mais 
escolarizados, enquanto Marília 
tem os votos dos mais pobres  
e da capital”,  
 diz Cila Schulman, vice-presidente  
 do instituto de pesquisa IDEIA.
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Em quem você não votaria  
de jeito nenhum para governador(a) 
de Pernambuco?

Miguel Coelho

Danilo Cabral

Jadilson Bombeiro

Esteves Jacinto

Marília Arraes

João Arnaldo

Jones Manuel

Raquel Lyra

Não rejeitam nenhum

Não sabem

20%

16%

16%

16%

13%

13%

9%

8%

11%

12%

OBS.: devido ao arredondamento, a soma dos percentuais pode variar de 
99% a 101%. Pesquisa eleitoral EXAME/IDEIA realizada com 1.000 eleitores 
do estado de Pernambuco, por telefone, entre os dias 3 e 8 de junho e 
registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob número PE-03117/2022.
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“O candidato do atual governo 
à sucessão, o deputado Danilo 
Cabral, do PSB, tem 16% de 
rejeição e sofre com o desgaste 
de representar um grupo político 
que já está há 16 anos no 
poder no estado. Apesar de ser 
apresentado como o candidato 
de Lula em Pernambuco, ele 
enfrenta a concorrência neste 
campo da deputada Marília 
Arraes, que recentemente trocou 
o PT pelo Solidariedade, mas 
continua sendo a postulante mais 
identificada com o ex-presidente. 
Também não faltará na narrativa 
da campanha o fato de que 
Cabral votou pelo impeachment 
de Dilma Rousseff, apesar de 
hoje reconhecer que seu partido 
cometeu um ‘equívoco histórico’”, 
 diz Cila Schulman, vice-presidente  
 do instituto de pesquisa IDEIA.
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Se o segundo turno da eleição  
para governador de Pernambuco 
fosse hoje, em quem você votaria?

 SEGUNDO TURNO 

CENÁRIO 1

40%

36%

9%

15%

Marília Arraes

Raquel Lyra

Branco/Nulo/Ninguém

Não sabem

CENÁRIO 2

44%

24%

14%

18%

Raquel Lyra

Danilo Cabral

Branco/Nulo/Ninguém

Não sabem

CENÁRIO 3

42%

31%

8%

19%

Raquel Lyra

Anderson Ferreira

Branco/Nulo/Ninguém

Não sabem

CENÁRIO 4

37%

22%

16%

25%

Marília Arraes

Danilo Cabral

Branco/Nulo/Ninguém

Não sabem

OBS.: devido ao arredondamento, a soma dos percentuais pode variar de 
99% a 101%. Pesquisa eleitoral EXAME/IDEIA realizada com 1.000 eleitores 
do estado de Pernambuco, por telefone, entre os dias 3 e 8 de junho e 
registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob número PE-03117/2022.
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CENÁRIO 6

26%

25%

17%

32%

Anderson Ferreira

Danilo Cabral

Branco/Nulo/Ninguém

Não sabem

CENÁRIO 5

29%

24%

16%

31%

Miguel Coelho

Danilo Cabral

Branco/Nulo/Ninguém

Não sabem

CENÁRIO 7

41%

32%

11%

16% 

Marília Arraes

Anderson Ferreira

Branco/Nulo/Ninguém

Não sabem

CENÁRIO 8

42%

31%

10%

17%

Marília Arraes

Miguel Coelho

Branco/Nulo/Ninguém

Não sabem

OBS.: devido ao arredondamento, a soma dos percentuais pode variar de 
99% a 101%. Pesquisa eleitoral EXAME/IDEIA realizada com 1.000 eleitores 
do estado de Pernambuco, por telefone, entre os dias 3 e 8 de junho e 
registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob número PE-03117/2022.
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Em outubro de 2022 teremos eleição 
para senador(a) pelo estado de 
Pernambuco. Se a eleição fosse 
hoje, em quem você votaria?

Marília Arraes

Raquel Lyra

Gilson Machado

André de Paula

Anderson Ferreira

Armando Monteiro

Tereza Leitão

Eugênia Lima

Luciana Santos

Carlos Veras

Fernando Coelho

Humberto Costa

Outro

Branco/Nulo/Ninguém

Não sabem

13%

7%

3%

3%

2%

2%

1%

1%

1%

1%

1%

0,4%

3%

13%

52%

(Espontânea)

OBS.: devido ao arredondamento, a soma dos percentuais pode variar de 
99% a 101%. Pesquisa eleitoral EXAME/IDEIA realizada com 1.000 eleitores 
do estado de Pernambuco, por telefone, entre os dias 3 e 8 de junho e 
registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob número PE-03117/2022.
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Agora, caso a eleição estadual de 
2022 fosse hoje, em quem você 
votaria se os candidatos ao Senado 
por Pernambuco fossem estes? 

André de Paula

Tereza Leitão

Gilson Machado

Luciana Santos

Armando Monteiro

Marília Arraes

Eugênia Lima

Raquel Lyra 

Carlos Veras 

Fernando Coelho 

Branco/Nulo/Ninguém

Não sabem

8%

7%

7%

6%

4%

2%

2%

2%

1%

1%

13%

47%

(Estimulada)

OBS.: devido ao arredondamento, a soma dos percentuais pode variar de 
99% a 101%. Pesquisa eleitoral EXAME/IDEIA realizada com 1.000 eleitores 
do estado de Pernambuco, por telefone, entre os dias 3 e 8 de junho e 
registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob número PE-03117/2022.
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Avaliação do  
governo federal

Pernambuco
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Como você avalia o governo  
de Jair Bolsonaro até o momento?

9%

18%

20%

13%

38%

2%

Ótimo

Bom

Regular

Ruim

Péssimo

Não sabem

Na sua opinião, o presidente  
Jair Bolsonaro (PL)  
merece ser reeleito?

Não sabem

Não

Sim 37%

57%

6%

OBS.: devido ao arredondamento, a soma dos percentuais pode variar de 
99% a 101%. Pesquisa eleitoral EXAME/IDEIA realizada com 1.000 eleitores 
do estado de Pernambuco, por telefone, entre os dias 3 e 8 de junho e 
registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob número BR-03633/2022.
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Como você avalia a gestão do 
governo do estado de Pernambuco 
por Paulo Câmara até o momento?

5%

16%

27%

17%

33%

2%

Ótimo

Bom

Regular

Ruim

Péssimo

Não sabem

OBS.: devido ao arredondamento, a soma dos percentuais pode variar de 
99% a 101%. Pesquisa eleitoral EXAME/IDEIA realizada com 1.000 eleitores 
do estado de Pernambuco, por telefone, entre os dias 3 e 8 de junho e 
registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob número PE-03117/2022.



20

Em relação às chuvas em 
Pernambuco, que resultaram em 
inúmeras mortes, na sua opinião, de 
quem é a principal responsabilidade?

34%

21%

14%

8%

4%

19%

Dos prefeitos dos municípios atingidos

Governo estadual

Governo federal

Da população que mora em áreas de risco

De ninguém, pois foi uma catástrofe da natureza

Não sabem

OBS.: devido ao arredondamento, a soma dos percentuais pode variar de 
99% a 101%. Pesquisa eleitoral EXAME/IDEIA realizada com 1.000 eleitores 
do estado de Pernambuco, por telefone, entre os dias 3 e 8 de junho e 
registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob número PE-03117/2022.



“Apesar do debate público sobre a 
atuação do presidente Bolsonaro 
em Pernambuco devido aos 
desastres causados pelas chuvas 
recentes que resultaram na  
morte de mais de 120 pessoas  
no estado, a população considera 
que a responsabilidade sobre as 
áreas atingidas pelas chuvas 
é dos prefeitos dos municípios 
(34%), em seguida do governo 
estadual (21%) e do governo 
federal (14%). Neste tipo de 
tragédia no Brasil, infelizmente  
a falta de estrutura urbana 
resulta em consequências 
maiores para os mais pobres, 
situação agravada pelas 
mudanças climáticas”,  
 diz Cila Schulman, vice-presidente  
 do instituto de pesquisa IDEIA.
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Gênero
Público

MasculinoFeminino 54% 46%

Região

Faixa etária

De 45 a 59 anos

Com 60 anos ou mais

De 16 a 24 anos

De 25 a 34 anos

De 35 a 44 anos

15%

21%

21%

25%

18%

Metropolitana do Recife

Agreste pernambucano

Mata pernambucana

São Francisco pernambucano

Sertão pernambucano

42%

26%

15%

7%

11%

OBS.: devido ao arredondamento, a soma dos percentuais pode variar 
de 99% a 101%. Pesquisa eleitoral EXAME/IDEIA realizada com 1.000 
eleitores, por telefone, entre os dias 3 e 8 de junho e registrada no 
Tribunal Superior Eleitoral sob número PE-03117/2022.
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METODOLOGIA  
DE PESQUISA

Pesquisa quantitativa nacional com aplicação de questionário 
estruturado realizada com uma parcela representativa da população, 
selecionada por amostragem por meio do método de probabilidade 
proporcional ao tamanho (PPT)¹.

PERÍODO DE CAMPO
De 3 a 8/6/22

UNIVERSO
Pesquisa realizada com homens e mulheres residentes  
no Brasil com idade igual ou superior a 16 anos.

AMOSTRA
1.000 entrevistas
Cotas variáveis, segundo a distribuição da população e por região.
Gêneros: masculino e feminino.
Grupos de idade: 16-24, 25-34, 35-44, 45-59, acima de 60 anos.
Região: Estado de Pernambuco.
As proporções das variáveis são definidas com base nas pesquisas  
Pnad 2021 e Censo 2010/IBGE, de acordo com o objeto de estudo.

MARGEM DE ERRO² 
Realiza-se o estudo sob um grau de confiança igual a 95%, aceitando 
uma margem de erro máxima prevista de aproximadamente 3 pontos 
percentuais, para mais ou para menos.

COLETA DE DADOS 
O método de coleta de dados foi um inquérito por contato telefônico  
a partir de uma central CATI³, com utilização de questionário elaborado  
de acordo com os objetivos da pesquisa. As entrevistas foram 
realizadas por uma equipe de entrevistadores contratados, 
devidamente treinados para a abordagem desse público.

CONTROLE DE QUALIDADE
Há filtragem em todos os questionários após a realização das  
entrevistas. São checados, no mínimo, 30% dos questionários.  
Antes do processamento final e da emissão dos resultados,  
realiza-se o processo de consistência dos dados.
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PROTOCOLOS E CÓDIGO DE ÉTICA
Padrões éticos de conduta estabelecidos no código de 
autorregulamentação da Abep foram respeitados pelos envolvidos 
nesta e em todas as atividades de pesquisa elaboradas por  
esta empresa.

EQUIPE TÉCNICA
Declaramos, para os devidos fins de direito, que a amostra foi 
concebida por um(a) estatístico(a) devidamente registrado(a) no 
conselho profissional, de acordo com os princípios estatísticos,  
as boas práticas e as diretrizes estabelecidas pela 
regulamentação vigente.

NOTAS
1: amostragem por meio do método de probabilidade proporcional ao 
tamanho (PPT), em que o tamanho da amostra extraída de cada estrato 
é proporcional ao tamanho relativo do estrato na população total 
(MALHOTRA, Naresh. Pesquisa de marketing: uma orientação aplicada. 
3.ed. Porto Alegre: Bookman, 2001. p. 311).
2: margem de erro é a máxima diferença provável entre a média  
amostral observada e a verdadeira média populacional, calculada  
com a fórmula abaixo:
 

Margem de erro - Disponível em: https://pt.wikipedia.org/wiki/
Margem_de_erro#C%C3%A1lculo_da_margem_de_erro_para_
amostras_aleat%C3%B3rias acessado em 2 de setembro de 2020.
3: coleta de dados por um inquérito por meio de contato telefônico 
a partir de uma central CATI, são as ENTREVISTAS TELEFÔNICAS 
ASSISTIDAS POR COMPUTADOR; utiliza-se um questionário 
computadorizado aplicado aos participantes por telefone.  
As chamadas foram realizadas para telefones celulares e fixos.  
(MALHOTRA, Naresh. Pesquisa de marketing: uma orientação aplicada. 
3.ed. Porto Alegre: Bookman, 2001. p. 179).



Assine a EXAME 
e acesse as 
notícias mais 
importantes  
em tempo real.

Gostou do 
conteúdo?

C L I Q U E  A Q U I
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