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EXPECTATIVA DOS BRASILEIROS EM RELAÇÃO À ELEIÇÃO PRESIDENCIAL
DE 2018

Pessimismo, dúvidas, incertezas, falta de credibilidade política são
sentimentos presentes em pesquisa recente realizada pelo IBOPE, a
pedido da Confederação Nacional da Indústria – CNI, sobre as perspectivas
dos eleitores brasileiros quanto às eleições presidenciais de 2018, e
divulgada na publicação Retratos da Sociedade Brasileira, de março de
2018.
Entre os brasileiros, 44% se dizem pessimistas em relação à eleição
presidencial de 2018, contra apenas 20% que se consideram otimistas. De
modo neutro (nem otimistas, nem pessimistas), acham-se 23% dos
entrevistados.
Entre os pessimistas, a corrupção (30%), a falta de confiança no governo e
em candidatos (19%) e a falta de opção (19%) foram os motivos mais
citados, espontaneamente, para esse sentimento.
Por outro lado, entre aqueles que se declararam otimistas, a expectativa
por mudanças e renovação foi o motivo mais citado pelos entrevistados,
assim como a esperança de melhorias de forma geral, na qualidade do
voto e na economia.

Motivos para estar Otimista

Motivos para estar Pessimista

Apenas dois em cada dez brasileiros se confessam otimistas com as
eleições presidenciais de 2018.
Outros pontos a destacar da pesquisa:
1 – A maioria dos brasileiros diz não acreditar nas promessas de
campanha;
2 – Sete em cada dez brasileiros (72%) concordam totalmente ou em parte
que vota nos candidatos de quem gostam, independentemente do partido
em que estejam;
3 – 59% das pessoas com 55 ou mais anos de idade declaram não ter
simpatia ou preferência por nenhum partido, percentual que chega aos
40% entre aqueles que têm de 16 a 24 anos;
Sobre os candidatos
1 - Ser honesto e não mentir em campanha foi considerada uma
característica muito importante por 87% dos entrevistados e nunca ter-se
envolvido em casos de corrupção foi a segunda marca mais destacada
para 84% dos brasileiros;

2 – Transmitir confiança; ter pulso firme, ser decidido e ser sério; e ter
postura de presidente foram características consideradas muito
importantes para 82%, 78% e 76% dos brasileiros, respectivamente.
Abaixo, todas as respostas.
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3 – O perfil do candidato a presidente da República do Brasil é completado
com as seguintes características:
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4 – Entre os brasileiros, 66% concordam totalmente ou em parte que
preferem votar em um candidato honesto, mesmo que ele defenda
políticas com as quais a pessoa não concorda;
5 – Praticamente, oito em cada dez brasileiros concordam totalmente ou
em parte que o candidato à Presidência da República acredite em Deus;
6 – Quanto menor a renda familiar dos eleitores, maior é a preferência por
um candidato de família pobre: 69% dos que ganham até um salário
mínimo concordam totalmente ou em parte com essa percepção.
PRIORIDADES PARA O FUTURO PRESIDENTE
1 – O foco do futuro presidente deve ser a promoção de mudanças sociais
(melhoria na saúde, educação, segurança e desigualdade social): é a
opinião de 44% das pessoas (independentemente do grau de instrução
que possuem). A segunda prioridade é a moralização administrativa, com
o combate à corrupção e punição de corruptos (32% das pessoas);
2 – Para 84% dos brasileiros é muito importante que um candidato à
presidência da República defenda o controle dos gastos públicos e 78%
defendem a transparência administrativa;
3 - A estabilidade econômica é considerada como prioridade para os
eleitores que possuem grau superior de instrução;
4 – O posicionamento dos brasileiros mais instruídos mostra que não
basta o candidato ser honesto, as propostas dele precisam ser compatíveis
com o pensamento dos eleitores;
5 – Priorizar as mudanças sociais é a expectativa de 53% dos eleitores de
16 a 24 anos de idade, enquanto para os brasileiros com 55 ou mais anos
de idade o percentual cai para 40%;
6 – Ser honesto, não mentir em campanha é considerado um elemento
com elevado grau de importância pelos brasileiros, em todas as faixas

etárias (acima de 80%), especialmente para os jovens de 16 a 24 anos,
quando ultrapassa os 90%, conforme visto no gráfico abaixo:
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