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Ponderação é a característica da pessoa ao se comportar com 

reflexão. Ocorre quando há meditação estratégica por parte de quem 

possui bom senso e age com prudência. 

É particularidade daquilo, de fato, importante ou relevante. 

Verifica a emergência ou a configuração a partir de disputa entre forças 

oponentes em um sistema complexo. 

Em Matemática, é o peso utilizado para aumentar (multiplicar) 

determinadas grandezas, fazendo as mesmas revelarem maior ou 

menor relevância. Nas divulgações de pesquisas eleitorais fazem falta 

as ponderações. 

Farei, neste artigo, uma releitura ponderada das últimas 

pesquisas do Datafolha. É necessário transformar imensas tabelas, 

divulgadas em pdf, para calcular em Excel.  

Desde logo, a distribuição dos eleitores por faixas de renda 

familiar mensal é: até 2 SM: 57%; 2-5 SM: 31%. Os “ricos” acima de 

5 SM só têm 10% dos votos e 2% se recusam a declarar renda. Esta é 

a beleza da democracia: alternância de poder decidida por votos da 

maioria. É quando os pobres se apoderam e os ricos têm de lhes 

prestar atenção. 

O eleitorado brasileiro, em julho de 2021, de acordo com o TSE, 

alcança quase 146 milhões de eleitores. Portanto, são 83,2 milhões de 

eleitores “pobres” (abaixo da média da renda do trabalho em cerca de 

R$ 2.300) e 45,3 milhões de eleitores da classe média baixa (renda 

familiar mensal entre R$ 2.300 e R$ 5.500). A classe média emergente 

ganha desse valor até R$ 11 mil: são 8,8 milhões. Os mais ricos, acima 

desse patamar de renda, não atingem sequer 3 milhões de eleitores. 

Dados esses pesos, entende-se o fator principal da disputa 

eleitoral se dar de acordo com essa estratificação social. Se a eleição 

fosse no dia 08/07/21, com os candidatos apresentados pelo 

Datafolha, a escolha em primeiro turno seria: até 2 SM, Lula 57% X 
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Golpista 18%; de 2 a 5 SM, Lula 36% X Bolso 33%; 5 a 10: Lula 21% 

X Capitão 41%; acima de 10 SM: Lula 22% X Genocida 36%.  

 

Multiplicando o eleitorado de cada faixa de renda com esses 

percentuais de votos, Lula teria 66,2 milhões de votos e o Jairembora, 

34,5 milhões, ou seja, uma diferença de 31,6 milhões no primeiro 

turno. Restariam em disputa 45,2 milhões de votos e o obsessivo pela 

reeleição teria de somar mais 86% deles (39 milhões) para ter a 

garantia de superar Lula no segundo turno. Enquanto para este 

candidato bastaria somar mais 7 milhões aos seus 66 milhões para 

superar ½ do total de 146 milhões de eleitores. 

Por isso, entende-se seu desespero por ser defenestrado pelo 

eleitorado brasileiro. Ameaça “melar”, isto é, golpear a democracia por 

conta de seu curral eleitoral, tangido a discurso de ódio, ser insuficiente 

para ganhar eleição limpa com votação eletrônica. 

O leitor pode estar indagando: e os demais fatores influentes nas 

decisões de voto não são levados em conta? Sim, eles interagem. Por 

exemplo, os níveis de escolaridade se distribuem entre Ensinos 

Fundamental (33%), Médio (46%) e Superior (21%). 

Multiplicando o eleitorado de cada nível de escolaridade com 

esses percentuais de votos, Lula teria 67,6 milhões de votos e o 

populista de direita, 36,5 milhões, ou seja, uma diferença de 31 

milhões no primeiro turno. Embora ambos recebam um pouco mais 

votos em relação à votação das faixas de renda, a diferença continua 

muito próxima. 

PESQUISA NACIONAL DATAFOLHA TOTAL

08.07.2021 ESCOLHA ENTRE: % Fundamental Médio Superior Até 2 S.M. Mais de 2 a 5 S.M. Mais de 5 a 10 S.M. Mais de 10 S.M.

Lula (PT) 46 56 45 34 57 36 21 22

Jair Bolsonaro 25 19 28 28 18 33 41 36

Ciro Gomes (PDT) 8 6 9 11 7 10 11 10

João Doria (PSDB) 5 5 4 7 4 5 5 15

Mandetta (DEM) 4 3 3 5 3 5 5 3

Branco / Nenhum 10 7 10 15 8 11 15 13

Não sabe 2 3 1 1 2 1 2

Total em % 100 100 100 100 100 100 100 100

ESCOLARIDADE RENDA FAMILIAR MENSAL



 

O PT faz a diferença? Em grande parte (95% da diferença), sim, 

no primeiro turno. Têm preferência por ele 22% do eleitorado, ou seja, 

32,1 milhões de eleitores. Ele supera a soma do PSDB e do PMDB (cada 

qual com 2% ou quase 3 milhões), do PDT, PSOL e PSL (cada um com 

1% ou menos de 1,5 milhão), e dos demais partidos (7% ou 10,2 

milhões): 14% ou 20,2 milhões. 

Essa é uma grande vantagem na linha-de-partida. Porém, a 

maioria do eleitorado brasileiro não toma partido: 8,8 milhões (6%) 

escolhem por “nomes” (celebridades) ou referências (aconselhamento) 

e 86,1 milhões (59%) dizem ser apartidários. Em outras palavras, 2/3 

do eleitorado tem de ser disputado por outro critério – e não partidário. 

Na última pesquisa de opinião pública sobre posicionamento 

ideológico, realizada pela Datafolha há quatro anos (03/07/2017), os 

brasileiros se dividiam igualmente entre esquerda e direita. 

Demonstraram suas opiniões a uma série de temas comportamentais 

e econômicos de modo a posicioná-los dentro do espectro político, 

além dos polos de esquerda e direita, também o centro político.  

A direita abrangia 40% da população adulta do país, 

considerando tanto a direita (10%), quando a parcela de centro-direita 

(30%). Na esquerda, estavam 41%, divididos entre a esquerda 

posicionada mais ao extremo do espectro político, representada por 

ELEITORADO Relativos Absolutos Lula Votos Jair Votos Diferença Fatores

RENDA FAMILIAR

Até 2 S.M. 0,57 83.198.682 0,57 47.423.249 0,18 14.975.763 32.447.486 103%

De 2 a 5 S.M. 0,31 45.248.406 0,36 16.289.426 0,33 14.931.974 1.357.452 4%

De 5 a 10 S.M. 0,06 8.757.756 0,21 1.839.129 0,41 3.590.680 -1.751.551 -6%

De 10 a 20 S.M. 0,02 2.919.252 0,22 642.235 0,36 1.050.931 -408.695 -1%

Não declararam 0,04 5.838.504 SOMA 66.194.039 SOMA 34.549.347 31.644.692 100%

ENSINO

Fundamental 0,33 48.167.658 0,56 26.973.888 0,19 9.151.855 17.822.033 57%

Médio 0,46 67.142.796 0,45 30.214.258 0,28 18.799.983 11.414.275 37%

Superior 0,21 30.652.146 0,34 10.421.730 0,28 8.582.601 1.839.129 6%

TOTAL 1,00 145.962.600 SOMA 67.609.876 SOMA 36.534.439 31.075.438 100%

PARTIDOS

PT 0,22 32.111.772 0,92 29.542.830 0,01 321.118 29.221.713 95%

PSDB 0,02 2.919.252 0,17 496.273 0,35 1.021.738 -525.465 -2%

PMDB/MDB 0,02 2.919.252 0,35 1.021.738 0,17 496.273 525.465 2%

Outro Partido 0,10 14.596.260 0,42 6.130.429 0,38 5.546.579 583.850 2%

Nomes e Referências 0,06 8.757.756 0 0 0 0 0%

Não toma partido 0,59 86.117.934 0,31 26.696.560 0,30 25.835.380 861.179 3%

TOTAL 1,00 145.962.600 SOMA 63.887.830 SOMA 33.221.088 30.666.742 100%

REGIÃO

Sudeste 0,44 64.223.544 0,41 26.331.653 0,25 16.055.886 10.275.767 33%

Sul 0,15 21.894.390 0,35 7.663.037 0,30 6.568.317 1.094.720 4%

Nordeste 0,26 37.950.276 0,64 24.288.177 0,16 6.072.044 18.216.132 59%

Centro-Oeste/Norte 0,15 21.894.390 0,41 8.976.700 0,35 7.663.037 1.313.663 4%

TOTAL 1,00 145.962.600 SOMA 67.259.566 SOMA 36.359.284 30.900.282 100%

Fonte: Pesquisa Datafolha em 08.08.2021 (elaboração Fernando Nogueira da Costa)



10%, quanto a centro-esquerda (31%). Entre eles, sobrava o centro 

(20%). 

Para chegar a essa classificação, o Datafolha consultou os 

brasileiros sobre uma série de questões, envolvendo valores sociais, 

políticos, culturais e econômicos. A partir daí, os posicionou em escalas 

de comportamento e pensamento econômico.  

Por exemplo, a direita defende o armamentismo (sem avaliação 

de risco), a causa da criminalidade ser a maldade individual (e não a 

desigualdade de oportunidades), a pobreza ser devido à preguiça (e 

não à falta de empregos), a xenofobia (rejeita imigrantes), a pena de 

morte (sem importar com erro de julgamento), a proibição de todas as 

drogas (sem distinção de plantas medicinais), a homofobia (sem 

liberdade sobre o próprio corpo), o sobrenatural (contra o ateísmo), 

fechamento dos sindicatos (por fazerem política), a criminalização 

punitiva de adolescentes (sem dar-lhes chance de reeducação). 

A direita também rejeita intervenção governamental na 

economia (livre-mercado não levaria à concentração), pagamento de 

impostos (contra saúde, educação e segurança gratuitos), salvamento 

de grandes corporações (não se importa com empregos perdidos), leis 

trabalhistas (sem proteção dos trabalhadores), e empresas estatais 

(tirariam mercado de empresas privadas).  Para essa ideologia, a 

desigualdade seria natural e insuperável. 

Além dessas questões comportamentais e econômicas, para 

definir o perfil ideológico, os brasileiros também foram consultados 

sobre sua posição política. O centro foi escolhido por 26%. Na centro-

direita se colocaram 9% e 23% na direita, ou seja, quase 1/3. Optaram 

pela centro-esquerda 9%, e 19%, pela esquerda. Uma parcela de 14% 

não soube se posicionar nesse espectro.  

Para o Lula confirmar sua vitória, segundo uma dedução racional 

da releitura desses números, ele tem de demonstrar sua moderação e 

prudência: comportamento de quem evita excessos e possui 

comedimento. Ninguém ganha eleição apenas com os votos de 

esquerda: 28% do eleitorado. 

E com os votos dos religiosos? Cerca de 53% são católicos, 

percentual igual para homens e mulheres, com percentuais maiores 

segundo avanço em faixas de idade e menores por avanços em níveis 

de escolaridade e renda. Vão em sentido contrário os 13% sem 



religião. Os evangélicos são 24%, ou seja, somente os votos deles 

estão longe de garantir a (re)eleição. 

Chama a atenção a diferença entre gêneros: 21% dos homens e 

26% das mulheres são evangélicos. Abaixo daquele percentual médio 

(24%) estão os jovens (21%) e os idosos (19%), além dos com ensino 

superior (22%) e com mais de 10 salários mínimos (18%). 

Entre os eleitores com preferência pelo PT, cerca de 19% são 

evangélicos, percentual abaixo de 61% de católicos, mas acima de 

10% de outras religiões e 13% sem religião. “Outro partido” com 29% 

supera a média de 24%.  

Como visto, esse agrupamento “outro partido” representa 7% 

contra 22% do PT. Assim, em números absolutos, o PT teria de 6,1 

milhões de simpatizantes evangélicos contra menos de 3 milhões de 

“outro partido”. Mais um mito cai por terra... 

Na pesquisa realizada em maio de 2021, a Datafolha já tinha 

apontado: entre evangélicos a disputa entre eles é acirrada: 35% para 

o nome do PT, 34% para o candidato sem partido. Na de junho, no 

segmento evangélico, há um empate estreito entre Lula (37%) e o 

casado com uma evangélica (38%). É um mito os evangélicos serem 

um rebanho completamente uniforme e conservador. 

A divulgação tradicional da pesquisa afirma: “a preferência pelo 

petista fica acima da média (46%) entre brasileiros com escolaridade 

fundamental (56%), na parcela dos mais pobres, com renda familiar 

de até 2 salários (57%), na região Nordeste (64%), entre pretos (57%) 

e pardos (50%), no segmento dos católicos (51%) e entre 

desempregados em busca de emprego (64%)”. Na realidade, deveria 

dizer: ele obtém esses percentuais de segmentos com peso de, 

respectivamente, 33%, 57%, 26%, 16%, 40%, 53% e 11%. 

Seu principal adversário, no momento, o atual presidente perde 

de muito, mas diminui a desvantagem geral de 21 pontos para o 

petista, na parcela de homens (43% para Lula e 31% para Bolsonaro, 

ante 48% a 20% no universo de mulheres), na faixa de 60 anos ou 

mais (42% a 28%), entre os mais escolarizados (34% a 28%), nas 

regiões Sul (35% a 30%) e Centro-Oeste/Norte (41% a 35%) e entre 

brancos (34% a 30%).  



Entre os mais ricos, o aliado com o neoliberalismo fica à frente 

do ex-presidente social-desenvolvimentista: 41% a 21% entre quem 

tem renda familiar de 5 a 10 salários, e 36% a 22% na faixa de renda 

familiar acima de 10 salários. Como dito, estes somam só 8%. 

No segmento de empresários, defendidos sempre pelo seu “posto 

Ipiranga”, o presidente passageiro tem 52% das intenções de voto, 

contra 25% do petista. Porém, eles representam só 2% do eleitorado, 

ou seja, ele receberia cerca de 1,5 milhão de votos ou apenas 750 mil 

de vantagem sobre seu rival nesse segmento. 

Os grandes empresários têm peso sim na gestão governamental. 

O manifesto de sua elite em defesa do sistema de votação eletrônica e 

a Constituição, contra “aventuras autoritárias”, representa uma clara 

ruptura da “elite tucano-paulistana”, seja empresarial 

(destacadamente os maiores banqueiros), seja intelectual, com o 

comportamento golpista do atual mandatário. 

Ponderar é agir com ponderação, ou seja, com reflexão, com 

prudência, com bom senso, com juízo, com relevância. É equacionar 

uma determinada situação, é fazer uma avaliação, é tentar encontrar 

uma solução para o atual caos brasileiro. 

 

Significa diversas ações: examinar com minúcia, apreciar 

moderadamente, medir, pensar, calcular. Implica também em 

demonstrar algo importante, merecedor de ponderação. Cabe refletir 

bastante, meditar, pensar, antes de tomar qualquer resolução de apoio 

ou rejeição. Enfim, é argumentar, considerar fatos e dados em defesa 

de uma opinião: o miliciano deseja “melar a eleição” por já se 

considerar derrotado pelas urnas eletrônicas. Na verdade, será 

derrotado em qualquer eleição limpa sem fraude! 

 


