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RESUMO 

 

Este trabalho procura analisar os diferentes enquadramentos (ENTMAN, 1993) das pesquisas 

eleitorais publicadas pelo jornal O Globo durante as eleições presidenciais no Brasil em 2014 

(entre os meses de agosto e outubro). O estudo baseia-se em uma análise de conteúdo, e sua 

amostra inclui notícias que divulgam ou simplesmente mencionam os resultados das 

pesquisas eleitorais. Esta pesquisa concentra-se no jornal O Globo porque representa uma das 

maiores e mais poderosas corporações de mídia privada do país. O objetivo deste trabalho é 

entender como esse jornal e seus jornalistas utilizam as pesquisas eleitorais para construir uma 

narrativa política e, para aprofundar esse debate, foi importante compreender o que torna as 

pesquisas de intenção de voto dignas de notícia, procurando entender a natureza atual do 

trabalho jornalístico (TRAQUINA, 2013). Para analisar isso, também foram realizadas 

entrevistas em profundidade com jornalistas políticos que trabalham para O Globo e para 

outras fontes de notícias, bem como o presidente do TSE – Tribunal Superior Eleitoral – à 

época, ministro José Antonio Dias Toffoli. 

 

Palavras-chave: Pesquisa de intenção de voto. Jornalismo político. Enquadramento. Opinião 

pública. 

  



ABSTRACT 

 

This work seeks to analyse the different framings (ENTMAN, 1993) of election polls in print 

news published by O Globo during the presidential elections in Brazil in 2014 (between the 

months of August and October). The study draws from a content analysis and its sample 

includes news which either disseminate or simply mention the results of election polls. I have 

chosen to focus on the newspaper O Globo because this represents one of the largest and most 

powerful private media corporations in the country. The aim of this work is to understand the 

ways in which this particular newspaper and its journalists make use of election polls to 

construct a political narrative, questioning to what extent such uses might be consistent with 

the role of journalism in a democratic society. Indeed, here, I delve into some of these debates 

by examining what makes opinion polls newsworthy (TRAQUINA, 2013) in this context and 

by offering insights on the current nature of journalistic work and on how the latter can shape 

journalists’ uses of numbers in the process of news construction. In order to analyse this, I 

have also conducted in-depth interviews with political journalists who work for O Globo and 

other news outlets, as the president of Electoral Court, during the presidential campaign of 

2014, the minister José Antonio Dias Toffoli. 

 

Keywords: Election polls. Political journalism. Framing. Public opinion. 
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CAPÍTULO 1 - INTRODUÇÃO 

 

A observação da contundente presença de números publicados diariamente na mídia, 

ao fazerem parte das matérias dos jornais sobre as eleições, representa a grande motivação 

para este trabalho de pesquisa. Quanto mais o trabalho pôde se voltar para uma análise dessas 

matérias, mais foi possível perceber o número expressivo de sondagens relativas às pesquisas 

eleitorais nas páginas dos jornais, o que se torna ainda mais verdadeiro em anos de eleições. 

Portanto, o intuito deste trabalho é buscar compreender como as pesquisas de intenção de voto 

lançadas na mídia são usadas pelos jornalistas para a construção de suas notícias.  

O trabalho tem como recorte as notícias publicadas no jornal O Globo nas eleições 

para a presidência da república em 2014, durante o mês de agosto até o dia 5 de outubro, 

quando se realizou o pleito do primeiro turno das eleições. O período do segundo turno (ou 

seja, entre outubro e novembro de 2014) não foi incluído na análise por motivos que serão 

explicados mais adiante. O ano de 2014 foi marcado por muitos acontecimentos importantes 

que despertaram uma análise minuciosa, não só pelos vários cenários ocorridos ao longo do 

período eleitoral, mas, sobretudo, pelo elevado número de pesquisas de intenção de votos 

encomendadas ao longo da campanha, seja pelos veículos de comunicação, pelos partidos ou 

pelos próprios políticos. Mas por que testemunhamos um número tão elevado de pesquisas de 

intenção de voto em 2014? Alguns eventos ocorridos no ano em questão merecem ser 

ressaltados. Em primeiro lugar, tratava-se da campanha de reeleição da primeira mulher a 

alcançar a presidência da república, a petista Dilma Rousseff. Em segundo lugar, houve a 

saída precoce do candidato Eduardo Campos do cenário eleitoral por motivo trágico, na 

ocasião de sua morte em acidente aéreo. Finalmente, houve a substituição de Eduardo 

Campos pela sua vice, ex-senadora do Acre e ex-ministra do meio ambiente, Marina Silva, 

cuja trajetória política já incluía uma disputa nas eleições anteriores para o Palácio do 

Planalto, com número de votos expressivo.  

Partindo, portanto, dessa observação e do ponto de vista de um estudo de 

comunicação, faz-se necessário compreender esses mecanismos de divulgação das pesquisas 

durante a campanha eleitoral, questionando quais seriam as implicações disso para os meios 

de comunicação, os leitores envolvidos, os jornalistas e a sociedade. Por meio dessa premissa, 

um dos objetivos principais é entender como e por que as pesquisas servem como recurso para 

construir a notícia, e quais são os enquadramentos mais utilizados para que os leitores possam 

encaixar as notícias em esquemas interpretativos.  
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No quadro a seguir, procuram-se identificar os problemas, objetivos e hipóteses que 

norteiam esse trabalho, no sentido de esclarecer como foi conduzido. 

 

Problemas Objetivos Hipóteses 

De que forma as pesquisas de 

intenção de voto são 

utilizadas pelos jornalistas 

para construir as notícias 

políticas, particularmente em 

período de eleições? Como e 

por que servem como recurso 

para construir a notícia? 

Compreender a utilização das 

pesquisas de intenção de voto 

como recurso de construção 

de notícias, utilizando a 

campanha presidencial de 

2014 e a cobertura do jornal 

O Globo como exemplos 

para aprofundar a análise. 

As pesquisas de intenção de 

voto são utilizadas para 

salvaguardar a credibilidade 

dos jornalistas, conferindo 

dados que podem ser mais 

facilmente mensurados e 

compreendidos na cobertura 

das disputas das eleições. 

Ao analisarmos notícias que 

abordam as pesquisas de 

intenção de voto ou cujo 

tema principal é este, que 

enquadramentos são mais 

utilizados para que os leitores 

possam encaixar essas 

notícias em esquemas 

interpretativos?  

Entender de que forma os 

enquadramentos auxiliam a 

organização de esquemas 

interpretativos pelos 

jornalistas para melhor 

organizar e apresentar as 

notícias que são sobre ou que 

contêm pesquisas de intenção 

de voto. 

Alguns enquadramentos, 

como o horse race, o 

estratégico e o temático 

acabam predominando na 

cobertura de notícias sobre a 

disputa presidencial de 2014. 

Embora tenham uma função 

importante para jornalistas e 

leitores, eles acabam 

simplificando os debates e 

outras dinâmicas mais 

complexas envolvidas em 

uma disputa eleitoral.  

Até que ponto as maneiras 

com que as pesquisas de 

intenção de voto foram 

noticiadas contribuíram para 

alçar a candidata Marina à 

posição de forte candidata à 

eleição presidencial de 2014? 

Buscar entender melhor o que 

ocorreu com Marina Silva, 

que foi rapidamente alçada à 

condição de uma das 

favoritas, mas cuja 

candidatura se desconstruiu 

ao final da eleição de 2014.  

As notícias sobre pesquisas 

de intenção de voto ou que 

abordavam tais pesquisas 

contribuíram para colocar 

Marina em uma posição 

artificial de favorita, ao 

levarem em consideração 

outros fatores importantes, 

como a estrutura de seu 

partido, a força da 

propaganda política etc.  

 

Para abordar essas questões, será necessário compreender também de que maneira os 

enquadramentos foram usados para auxiliar os jornalistas no sentido de organizar e selecionar 

o que foi divulgado, bem como entender de que modo isso favoreceu a ascensão rápida de 

Marina Silva, a candidata favorita. Por conta deste último enfoque, decidimos delimitar as 

notícias analisadas no período de agosto a outubro, ou seja, incluindo apenas o primeiro turno, 

já que a candidata Marina não foi para o segundo turno das eleições. Para abordar essas 

importantes questões, alguns autores que promovem debates sobre a sociedade, o 

enquadramento e o papel do jornalismo serão relevantes neste trabalho: Walter Lippmann 
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(2008), Dênis de Moraes (2009), Pierre Bourdieu (1985), Nelson Traquina (2013) e Jürgen 

Habermas (2011), Robert Entman (1991), entre outros. Diante das ideias acima expostas, este 

trabalho tem como objeto as matérias sobre as pesquisas de intenção de lançadas na mídia, 

especificamente no jornal O Globo, que foi escolhido por representar uma das maiores e mais 

poderosas corporações de mídia privadas do país. 

Com base nas notícias publicadas no período de agosto a 5 de outubro, dia em que 

ocorreu o pleito do primeiro turno, a intenção é compreender o motivo pelo qual as pesquisas 

de intenção de voto têm uma importância tão central no processo eleitoral. Dentro de um 

âmbito mais geral, será investigado de que maneira os números são utilizados pelo jornalismo 

para chancelar suas notícias. De acordo com outra interpretação possível, talvez as pesquisas 

de intenção de voto sejam usadas para referendar a notícia, sendo aqui proposta a 

identificação de uma relação de poder perceptível, que mobiliza e consolida o senso comum, 

medindo as expectativas e a percepção da população com aparência de “opinião pública”, “o 

que significa dizer que há um favoritismo sistemático presente no processo de coleta de 

dados, causando resultados enganosos e assimétricos” (RUMSEY, 2012, p. 44). 

O conceito de pesquisa eleitoral considera toda a coleta de opinião pública sobre 

determinada candidatura e/ou pleito eleitoral. Assim sendo, seus resultados trazem parâmetros 

de análise, muitas vezes compreendidos e aceitos por parte do receptor, assim como muitas 

ideias pré-concebidas sobre estatísticas, o “fascínio” por números e percentagens ou a 

ignorância sobre como eles foram produzidos podem gerar alterações no senso comum. Como 

resposta a isso, atualmente, há uma preocupação dos órgãos oficiais de estatística e 

organismos internacionais, como o Departamento de Estatística das Nações Unidas, em 

estabelecer regras de transparência na abordagem quantitativa da informação, para a produção 

de um texto claro, compreensivo e acessível.  

Uma outra perspectiva teórica útil para este projeto é fornecida pelos debates sobre 

enquadramento. Um dos autores que se debruça sobre este conceito é Mauro Porto (2002), e 

as discussões que se voltam para esse assunto são frutíferas a partir do momento em que o 

enquadramento representa “um instrumento para examinar empiricamente o papel da mídia na 

construção da hegemonia, no sentido gramsciano de uma direção intelectual e moral na 

sociedade civil” (PORTO, 2002, p. 3). Com relação a aspectos específicos deste projeto, o 

enquadramento surge como caminho viável, tanto sob o ponto de vista teórico, quanto 

metodológico. Isso ocorre porque o enquadramento pode ser bem utilizado em um estudo de 

recepção, algo que, em um próximo estágio, pretendo realizar. Isso é importante porque, de 
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acordo com Porto, “os enquadramentos da mídia afetam os entendimentos das pessoas sobre 

os assuntos” (2002, p. 8). 

   Tendo demonstrado algumas das questões mais amplas que conduzem este projeto 

de pesquisa, faz-se necessário expor alguns esclarecimentos com relação aos capítulos que 

serão apresentados a seguir. Dessa forma, o trabalho seguirá a seguinte ordem de estrutura: a 

introdução geral será o primeiro capítulo; a revisão teórica e metodológica, o segundo; a 

análise das notícias, fazendo uso do conteúdo das matérias previamente selecionadas que 

contêm as pesquisas de intenção de votos e das matérias que abordam o assunto das pesquisas 

em seu texto, será o terceiro capítulo. Ressaltando que embora tenha sido possível coletar um 

grande volume de dados na pesquisa empírica, é importante apontar que não chegou a poder 

ser explorado adequadamente devido às limitações de tempo de uma pesquisa de mestrado. 

 No quarto capítulo será a análise das entrevistas feitas em profundidade com 

jornalistas – autores de algumas das notícias selecionadas e analisadas no capítulo 3 –, além 

de uma entrevista com o ministro José Antonio Dias Toffoli, na ocasião, presidente do 

Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Finalmente, a conclusão pretende levantar alguns pontos 

relevantes observados durante o desenvolvimento desta pesquisa e direções para futuros 

estudos sobre o tema.  

Em relação à realização das pesquisas eleitorais, sabe-se que o maior desafio, tanto 

para o leitor do jornal como para os que constroem as notícias, no caso do trabalho em 

questão, é entender o que pode ser considerado pesquisa confiável ou até mesmo a razão da 

necessidade do uso demasiado das pesquisas por parte dos jornalistas. Na realidade, deve-se 

dar importância a outras questões para evitar os vieses, procurando publicar os dados de 

maneira criteriosa, para que seja realizada uma boa apuração da notícia. É por detalhes como 

esses que o trabalho proposto está empenhado em investigar como são divulgadas as 

pesquisas de intenção de voto, para que o público em geral tenha acesso a mais informações e 

os jornalistas possam observar melhor esses aspectos na construção de suas matérias.  

O segundo capítulo apresenta uma revisão bibliográfica e a abordagem metodológica 

utilizada. Alguns conceitos importantes serão discutidos, tais como: opinião pública, esfera 

pública e enquadramento. Eles fazem parte da fundamentação teórica para se discutir 

pesquisas de intenção de voto, jornalismo, critérios de noticiabilidade e enquadramento. Este 

último foi escolhido como abordagem metodológica, uma vez que os enquadramentos da 

mídia (PORTO, 2002) organizam o mundo tanto para os jornalistas como para os que 

recebem as informações. Isso também ocorre com os critérios de noticiabilidade, que 

transformam um acontecimento em valor-notícia, o que nos leva a questionar se as pesquisas 
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foram assim transformadas pelos jornalistas. Dessa maneira, a mídia reconstrói de forma 

seletiva o que pretende divulgar.  

O terceiro capítulo é o que trata das análises das notícias. Nele, é possível identificar, 

com a ajuda dos estudos de enquadramentos da mídia, que o uso contínuo das pesquisas de 

intenção nas matérias jornalísticas em 2014 apresentou o enquadramento horse race como o 

mais preponderante nas análises, gerando uma diferença expressiva entre a frequência dos 

demais enquadramentos. Isso significa que, em geral, a notícia que tinha importância, do 

ponto de vista jornalístico, para o período eleitoral estudado, estava preocupada em narrar o 

ranking dos candidatos nas eleições presidenciais. Dessa forma, usamos o exemplo da 

candidata Marina Silva, que aparece em quase 30% das notícias analisadas, com destaque no 

título, durante análise do mês de agosto. Isso nos leva a questionar até que ponto as pesquisas 

noticiadas ajudaram a alçar Marina Silva como forte candidata à presidência. 

O quarto capítulo traz as entrevistas realizadas com os jornalistas e com o ministro 

Dias Toffoli. O capítulo foi dividido em temas, como o papel das pesquisas de intenção de 

votos na construção das notícias, as pesquisas como fonte de notícia, a candidatura de Marina 

Silva, entre outros, que facilitaram entender de que maneira os jornalistas percebem as 

pesquisas. Estas têm um papel espiral, se assim podemos considerar, na medida em que as 

campanhas dos candidatos também se baseiam em pesquisas que não são as de intenção de 

voto propriamente ditas. No caso da candidata Marina, ela tinha um apoio popular razoável e 

um recall muito grande. 

Para concluir, as motivações para esta pesquisa antecedem o ingresso da autora no 

curso de Pós-graduação em Mídia e Cotidiano da Universidade Federal Fluminense. Sempre 

na condição de observadora crítica e atenta, percebia a importância atribuída aos números nas 

matérias jornalísticas à medida que eles surgem de forma quase inseparável do conteúdo das 

matérias. O processo eleitoral representa uma parte integrante fundamental da sociedade 

democrática e, portanto, deve ser pensado de forma cuidadosa e crítica. O que se aponta como 

necessária é uma mudança de paradigma, para avaliar como os dados estatísticos podem dar a 

aparência de verdade à ideia mais fantasiosa ou à falsidade mais acintosa. Toda eleição tem 

suas falhas, mas a democracia constatada em um processo eleitoral não pode ser refém dos 

números ou de qualquer manipulação que comprometa a sociedade.  

Diante disso, é imprescindível ao jornalista conhecer determinadas técnicas e 

conceitos de pesquisas utilizados pelos institutos. A importância do trabalho jornalístico de 

apuração e o conhecimento da origem das pesquisas que são divulgadas têm o compromisso 

de fazer chegar ao eleitor a informação na íntegra. É razoável também observar que a 
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influência das sondagens de intenção de voto existe principalmente nos períodos pré-

eleitorais, mas não pode ser considerada elemento único ou predominante. 
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CAPÍTULO 2 - PERSPECTIVAS TEÓRICAS E CONCEITOS RELEVANTES 

 

O objetivo deste capítulo é oferecer uma análise das principais perspectivas teóricas 

que nos ajudem a compreender de que maneira as pesquisas de intenção de voto são utilizadas 

pelos jornalistas como um recurso de construção de notícias. Como foi apontado no capítulo 

anterior, vamos investigar essa questão nos aprofundando nas eleições presidenciais de 2014 e 

nas formas como as pesquisas de intenção de voto foram utilizadas em notícias publicadas no 

jornal O Globo durante o período de agosto a outubro de 2014. Portanto, este capítulo está 

organizado conforme a descrição a seguir. 

Inicialmente, busca-se explorar conceitos mais amplos, relevantes para nossa pesquisa, 

como o de “opinião pública” (LIPPMANN, 2008) e o de “esfera pública” (HABERMAS, 

2011). O primeiro conceito nos interessa porque, a princípio, as pesquisas de intenção de voto 

representariam uma medição quantitativa da opinião pública na forma de porcentagens. No 

entanto, sabemos que o conceito de opinião pública tem sido complexificado por autores 

como Bourdieu (1985), Tarde (2005), Porto (2002), que até mesmo questionam se é possível 

verificar a existência de uma opinião pública tangível e mensurável. Outros autores, como 

Lazarsfeld (1948), por meio da obra The People's Choice, trazem relevância para o tema 

proposto. A obra é baseada na hipótese de que o ato de votar é um ato individual, afetado 

principalmente pela personalidade do eleitor e pela sua exposição aos meios de comunicação. 

Os resultados, no entanto, contrariam a tese inicial, sugerindo que os efeitos da mídia na 

decisão eleitoral são mínimos e que a influência decisiva está nos grupos sociais a que 

pertencem os eleitores. Lazarsfeld explica que a função das mensagens transmitidas nos meios 

de comunicação de massa é a de reforçar a atitude preexistente e não tanto de mudá-la. 

Em seguida, incorpora-se uma discussão acerca do conceito de esfera pública, 

imprescindível em um estudo que analisa a utilização de pesquisas de intenção de voto no 

jornalismo político. Esse conceito é especialmente relevante para a minha pesquisa porque, a 

partir dele, surge a premissa de que os votos seriam declarados (ou seja, a intenção de voto) 

com base em uma decisão resultante de argumentos e contra-argumentos racionais e 

balanceados, apresentados – de forma aberta e acessível a todos – em uma “esfera pública”. 

Sabe-se, no entanto, que, assim como acontece com o conceito de opinião pública, a noção de 

esfera pública tem sido problematizada em alguns debates que serão apresentados neste 

capítulo.  

Uma terceira área de perspectiva teórica que se deve explorar é a que trata dos 

critérios de noticiabilidade, que guiam não só os jornalistas, mas também a natureza do 
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trabalho jornalístico e a forma como esses critérios podem influenciar a utilização que os 

profissionais fazem dos números na construção das notícias. Aqui, cabe buscar algumas 

discussões relevantes sobre qual deveria ser o papel do jornalismo político – em especial, dos 

jornalistas em períodos de eleição – na elaboração de notícias que favoreçam a construção de 

uma sociedade mais democrática.  

Finalmente, este capítulo incorpora um debate sobre a utilização de pesquisas de 

intenção de voto no jornalismo. Trabalharei não somente com autores oriundos da 

comunicação, mas também das ciências políticas, como Biroli, Miguel e Mota (2011); 

Lazarsfeld, Berelson, Gaudet (1948); Figueiredo (2008), Gans (2013), Habermas (2011) e 

Gramsci (2002). 

 

2.1 Opinião pública e esfera pública 

 

Direcionando nossa reflexão de acordo com Habermas (2011), a formação de um 

comportamento eleitoral da população foi delineada por uma esfera pública burguesa, ou seja, 

um público de pessoas privadas pensantes que assume funções críticas e legislativas. Esse 

público restrito que votava delineou, de certa maneira, o perfil dos eleitores do Estado 

moderno. Para o autor, também a imprensa está intimamente ligada à formação e à estrutura 

da esfera pública. Inicialmente, ela foi organizada por pequenas empresas artesanais, com 

interesses puramente comerciais. Em um momento posterior, no entanto, ela se tornou uma 

imprensa de opinião, com um jornalismo literário, evoluindo em seguida para uma imprensa 

comercial que assume a postura de uma empresa de economia privada destinada a gerar lucro. 

Outros autores, como Bourdieu, apontam que, manifestada em formas de porcentagem, a 

opinião pública também pode vir a se tornar um artefato de fim comercial. Como podemos 

ver, de acordo com as palavras do próprio autor: 

 

A opinião pública manifestada nas primeiras páginas dos jornais sob a forma 

de porcentagens, esta opinião pública é um artefato puro e simples cuja 

função é dissimular que o estado da opinião num certo momento é um 

sistema de forças, de tensões, e que não existe nada mais inadequado para 

representar o estado da opinião do que uma porcentagem. Em suma, o 

homem político é aquele que diz: “Deus está conosco”. O equivalente de 

“Deus está conosco” é, hoje em dia, “a opinião pública está conosco” 

(BOURDIEU, 1985, p. 140). 
 

As eleições estão diretamente ligadas ao que é chamado opinião pública, já que é 

sabido que, no processo eleitoral, as sondagens são usadas para identificar a posição de cada 

candidato e, cada vez mais, essas pesquisas apontam alguma direção para os eleitores. Esse 
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pode até não ser o único processo que leva o conhecimento àquele que se candidata, mas é 

razoável reconhecer que as pesquisas de intenção de voto assumem uma relevância cada vez 

maior. Ao serem lançados na mídia, os resultados constatados pelos institutos de pesquisa de 

opinião acabam contribuindo para desenhar um cenário de uma dada realidade de campanha 

eleitoral. Na realidade, esse cenário deveria ser interpretado como questionável e não 

simplesmente tomado como definitivo, já que se trata de uma pesquisa. Como afirma 

Habermas (2011), 

 

O Estado moderno pressupõe a soberania popular como o princípio de sua 

própria verdade, e essa, por sua vez, deve ser a opinião pública. Sem essa 

atribuição, sem o elemento da opinião pública como origem de toda a 

autoridade para as decisões obrigatórias voltadas para a totalidade, falta à 

democracia moderna a substância de sua própria verdade (HABERMAS, 

2011, p. 489). 
 

Isso leva a uma reflexão sobre se a amostra de pesquisa ali representada deve 

realmente ser levada em consideração, pois a opinião, em primeira análise, é individual, e não 

há a garantia de que possa ser considerada de maneira igual em todo o grupo de entrevistados, 

na medida em que há aqueles que não têm opinião, por exemplo. Em relação às pesquisas 

eleitorais e com base no aspecto levantado, outra reflexão que deve ser levada em conta nesse 

processo é se as opiniões se equivalem e até mesmo se as mesmas perguntas para todos 

podem levar a uma ideia de consenso, o que deve ser, no mínimo, questionável. Nesse 

sentido, o que se pretende levantar são alguns aspectos que trazem uma visão crítica sobre as 

sondagens, o que é de grande importância para o tema em questão: as pesquisas de intenção 

de votos. Ainda que as pesquisas eleitorais pareçam cumprir atualmente seu papel de 

apresentar ao eleitor a posição do candidato na corrida eleitoral, é necessário não abrir mão 

dos métodos ou dos objetivos desses resultados. De acordo com Bourdieu, há três postulados 

implícitos que devem ser postos em questão para se chegar a uma análise sobre as pesquisas 

de opinião: 

 

Primeiramente a ideia de que a produção de uma opinião está ao alcance de 

todos, depois o fato de que as opiniões podem se equivaler e por último a 

mesma pergunta feita para todo mundo, parece implícito que se busca o 

consenso, na medida em que a sondagem pode estar subordinada a um tipo 

de demanda particular (BOURDIEU, 1985, p. 137). 

 

Procurando ampliar um pouco mais a ideia de consenso que se intenciona alcançar ao 

fazer uma pesquisa de opinião, deve-se também considerar as não respostas. Os resultados das 

pesquisas eleitorais sofrem mudanças, conforme o passar do tempo e o desenrolar da 
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campanha eleitoral. A opinião pública é dinâmica e sofre influências; por esse motivo, a 

pesquisa apresenta o diagnóstico específico daquele momento em que é realizada.  

 

As problemáticas propostas pelas sondagens de opinião são problemáticas 

interessadas. Toda problemática é interessada, mas, no caso particular, os 

interesses que sustentam essas problemáticas são interesses políticos e isto 

exerce um grande controle, simultaneamente, sobre a significação das 

respostas e sobre a significação dada à publicação das respostas. A 

sondagem de opinião, no contexto atual, é um instrumento de ação política. 

Sua função mais importante consiste talvez em impor a ilusão de que existe 

uma opinião pública como pura adição de opiniões individuais 

(BOURDIEU, 1985, p. 139). 

 

Uma discussão importante é sobre os conceitos de esfera pública e privada propostos 

por Habermas (2011). Afinal, o público ao qual nos referimos compõe essas duas esferas. A 

esfera privada compreende a sociedade civil, como o domínio da circulação de mercadorias e 

do trabalho social. Nela estão incorporadas a família e sua esfera da intimidade. A linha 

divisória entre a sociedade e o Estado separa a esfera pública do domínio privado. A esfera 

pública política, por meio da opinião pública, faz a mediação entre o Estado e as necessidades 

da sociedade. Como aponta Habermas, 

 

Segundo a ideia de esfera pública, a declaração do voto era apenas o ato 

conclusivo de uma disputa permanente de argumentos e contra-argumentos, 

realizada publicamente. Estava autorizado a participar dessa disputa todo 

aquele que tivesse acesso à esfera pública dessa disputa: as pessoas privadas, 

mais exatamente os chefes de famílias oriundos das camadas burguesas 

urbanas, que dispunham de propriedade e formação escolar elevada 

(HABERMAS, 2011, p. 449). 

 

Diante do exposto, cabe a reflexão, hoje necessária, de que os jornalistas e respectivos 

veículos que divulgarão as pesquisas questionem o aspecto metodológico, caso não haja 

clareza no resultado das sondagens, evitando o risco de publicar distorções que induzam os 

leitores a cometerem erros de interpretação. Muitas variáveis estão envolvidas na realização 

das pesquisas. No entanto, elas devem ser avaliadas, e cabe aos jornalistas terem 

conhecimento da problemática da pesquisa publicada, do universo que está sendo entrevistado 

e da margem de erro; enfim, são muitos detalhes que dão origem ao resultado e, portanto, 

fazem muita diferença quando publicados.  

Procurando compreender um pouco mais essa relação entre os políticos e a mídia 

através do objeto de estudo apresentado, é importante evidenciar, de acordo com Bourdieu 

(1985), que o efeito fundamental da pesquisa de opinião é a ideia de que existe uma opinião 

pública unânime, constituída para legitimar uma política e reforçar as relações de força que a 
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fundamentam. Segundo Habermas, a imprensa de notícias se transformou em uma imprensa 

de convicções: 

 

Os jornais passaram de meros dispositivos que publicam notícias para serem 

também portadores e condutores de opinião pública, instrumento de luta 

partidária. O jornal passou de vendedor de notícias a mercador da opinião 

pública (BUCHER apud HABERMAS, 2011, p. 396).  

 

Na realidade, uma pesquisa de opinião perfeitamente rigorosa seria aquela que 

transgrediria mais completamente os imperativos da neutralidade e da objetividade científica, 

em lugar de apresentar perguntas dicotômicas. Dentro da realidade das eleições de 2014, tem-

se a sensação de que as pesquisas de intenção parecem não ter captado um resultado 

importante.  

 

A imprensa, sem saber, ajudou a criar o poder do número e a diminuir o do 

caráter, se não o da inteligência. No entanto, ela ajudou, com a opinião 

fragmentada, a suprimir condições que tornavam possível o poder absoluto 

dos governantes. As opiniões, as ideias, os desejos de alguns acabam se 

tornando a ideia de muitos (TARDE, 2005, p. 66). 
  

Nesse sentido, podemos pensar que a formação da opinião pública se insere no cenário 

das eleições de maneira ideológica e ligada à questão hegemônica, segundo Gramsci (2002). 

Ainda de acordo com o autor, “o jornalismo atua como aparelho privado de hegemonia na 

medida em que procura intervir no plano político-cultural para organizar e difundir 

informações e ideias que concorrem para formação do consenso em torno de determinadas 

concepções de mundo” (GRAMSCI apud MORAES, 2009, p. 44). Em Cadernos do Cárcere, 

ao analisar de maneira crítica a imprensa, Gramsci assinala que o papel dos jornais muitas 

vezes transcende a esfera ideológica no sentido estrito. A seu juízo, “os jornais são 

organismos político-financeiros e não se propõem a divulgar belas-letras em suas colunas, a 

não ser que belas-letras aumentem a receita” (GRAMSCI apud MORAES, 2002, p. 44). O 

teórico pensador marxista italiano – que compreendia a divisão da sociedade em dominantes e 

dominados, como resultado de um processo histórico de lutas, portanto não natural – rechaça 

toda a tentativa de tratar a dominação como um fenômeno perene e fundado na pretensa 

existência de uma “vontade de poder” ou de “prestígio”, entendendo que a esfera política não 

podia ser pesquisada isoladamente do conjunto das relações sociais. 

 

Os componentes socioeconômicos e ideológicos estão relacionados ao que 

Gramsci chama de “Jornalismo integral”, isto é, o jornalismo que não 

somente visa a satisfazer as necessidades de seu público, “mas pretende 

também criar e desenvolver estas necessidades e, consequentemente, em 
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certo sentido, gerar seu público e ampliar progressivamente sua área” 

(GRAMSCI apud MORAES, 2009, p. 44).  
 

2.2 Os critérios de noticiabilidade e a natureza do trabalho jornalístico  

 

Pode-se afirmar que o principal poder da mídia é publicizar ou silenciar. Silenciar 

sobre algo pode significar desconhecer e/ou não conhecer sua existência social, segundo 

Rubim (1994). Dessa forma, os media constroem novos locais de disputa de poder ao agendar 

temas, produzir imagens sociais, configurar atmosferas e construir cenários, agindo assim 

politicamente (COUTINHO; RUBIM, 2002, p. 88). Outra discussão – pertinente à narrativa 

jornalística e que está relacionada com nossa investigação sobre números publicados em 

excesso na mídia – é sobre os critérios de noticiabilidade. Segundo Traquina (2013), o 

conceito de noticiabilidade é como um conjunto de critérios e operações que fornece a aptidão 

de merecer tratamento jornalístico, isto é, possuir valor como notícia. Foi o estudo de Galtung 

e Ruge (1965/1993) que enumerou doze tipos de valores-notícia em resposta à pergunta 

“como é que os acontecimentos se tornam notícia”. 

 

A noticiabilidade implica o estabelecimento de um fluxo de notícias em 

termos de estruturas para os visualizar. A falta de uma base para visualizar 

um acontecimento num enquadramento noticioso reconhecível levará a uma 

falta de interesse dos jornalistas neste acontecimento. O acontecimento 

específico é mais noticiável se for contínuo a acontecimentos prévios, no 

sentido em que o repórter é capaz de colocar num enquadramento saliente 

(TRAQUINA, 2013, p. 72). 

 

Retomando o pensamento de Traquina (2013), ele aponta que Thomas Patterson, 

norte-americano autor do livro Informing the News, cuja pesquisa está relacionada às inter-

relações entre política e mídia, questiona se as notícias de um modo geral transmitem o retrato 

preciso da sociedade. Já o professor Antonio Rubim (1994) ressalta que a comunicação não 

tem como finalidade prevista governar, mas sim influenciar os atos do governo. Um dos 

meios é, justamente, divulgando pesquisas de opinião sobre decisões que o governo pretende 

adotar ou já executou. Para Traquina, tanto Patterson como Rubim evidenciam a importância 

das pesquisas fidedignas publicadas nas notícias. 

Pode-se concluir que as notícias são publicadas, em geral, sem considerar outros 

critérios que, associados aos números, trariam mais informações ao público – como a atuação 

pregressa do candidato e suas propostas de campanha para o futuro – que quase sempre são 

esquecidas pelo público. Nesse caso, considera-se que todos – a mídia, os jornalistas, os 
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institutos de pesquisa e, principalmente, a sociedade – estão envolvidos pela falta de 

informação. Como comenta Barbosa:  

 

Ao selecionar o fato, transpondo-o do lugar da normalidade para o da 

anormalidade, transformando-o em acontecimento, e ao escolher a forma da 

narrativa, o jornalista está constituindo o próprio acontecimento e criando 

uma memória da atualidade. Uma memória que obedece a critérios 

subjetivos e engendra a questão do poder. Assim, ao selecionar o que deve 

ser notícia e o que vai ser esquecido, ao valorizar elementos em detrimento 

de outros, a mídia reconstrói o presente de maneira seletiva, construindo hoje 

a história desse presente e fixando para o futuro o que deve ser lembrado e o 

que precisa ser esquecido (BARBOSA, 1994, p. 3). 

 

De acordo com Bourdieu (1997), os jornalistas têm óculos particulares, através dos 

quais veem certas coisas e não outras, e, ainda, veem de certa maneira as coisas que veem. A 

notabilidade é um valor-notícia que nos alerta para a forma como o campo jornalístico está 

mais voltado para a cobertura e não para as problemáticas dos acontecimentos. Na ocasião da 

morte do candidato Eduardo Campos, na campanha eleitoral de 2014, é possível dizer que, 

analisando o valor-notícia da notabilidade, os jornalistas atribuíram importância às notícias 

que diziam respeito a muitas pessoas e, quanto mais elevados o número e a presença de 

“grandes nomes”, maior a notabilidade do acontecimento. 

A ideia de que opinião pública está relacionada a um senso comum e também às 

pesquisas é tratada com clareza por Figueredo e Ceverllini (1995). Através de uma tabela 

baseada nos estudos de H. L. Child, os autores estabeleceram o tipo de opinião pública e as 

limitações dos conceitos. Isso leva a entender, segundo o estudo, que a opinião pública, 

quando conceituada como um composto de números e intensidade de opiniões, está 

relacionada a um limite do conceito, em que números e intensidade qualificam, e não definem 

opinião pública. Em alguns casos, as matérias jornalísticas enfatizam o assunto associando a 

opinião pública às matérias e comentários que aparecem na mídia, o que conduz a um 

questionamento sobre o sentido dado a elas. Quando se menciona a matéria que trata dos 

números que o governo pretendia divulgar após as eleições, ela parece esvaziar-se de sua 

importância concreta, que é fornecer a informação, independentemente do período eleitoral. 

Se a intenção do jornalista era informar dados alarmantes, do ponto de vista de quem vai ler a 

notícia, o profissional parece não ter obtido o resultado esperado, uma vez que os números 

contidos ali apenas qualificam a notícia e não mobilizam de sentido a opinião pública. 

Além disso, o trabalho jornalístico é, como já foi visto, uma atividade prática em que 

os jornalistas lutam constantemente contra a tirania do fator tempo. Partindo desse ponto, 

seria importante investigar se a realidade da função jornalística estaria, de vez, levando 
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aqueles que fazem uso dos números a fazê-lo de forma pouco cuidadosa. O erro na 

interpretação das pesquisas pode diminuir a credibilidade da matéria e colocar em risco a 

confiança em quem a assina. Portanto, é imprescindível ao jornalista conhecer determinadas 

técnicas e conceitos de pesquisas utilizados pelos institutos. A importância do trabalho 

jornalístico de apuração e o conhecimento da origem das pesquisas que são divulgadas têm o 

compromisso de fazer chegar ao receptor a informação na íntegra. Assim sendo, compartilha-

se aqui a premissa de Nelson Traquina: 

 

A teoria democrática apontava para que o jornalismo cumprisse um duplo 

papel: 1) com a liberdade “negativa”, vigiar o poder político e proteger os 

cidadãos dos eventuais abusos dos governantes; 2) com a liberdade 

“positiva”, fornecer aos cidadãos as informações necessárias para o 

desempenho de suas responsabilidades cívicas (TRAQUINA, 2005, p. 50).  
 

Ao tratar de temas políticos, a mídia deve impedir que valores e ideologias 

(principalmente dos proprietários e jornalistas) interfiram no relato dos “fatos” ou evitar que 

os meios de comunicação favoreçam de forma imparcial um grupo, partido ou candidato. Na 

análise da cobertura das eleições, por exemplo, pesquisadores frequentemente medem o 

espaço dado a cada candidato ou a valência das matérias (positiva ou negativa) para explicar 

qual teria sido o papel da mídia.  

Partiu-se da premissa básica formulada por Bernard Cohen (1963) de que “na maior 

parte do tempo a imprensa pode não ter êxito a dizer aos leitores como pensar, mas é 

espantosamente exitosa em dizer aos leitores o que pensar” (COHEN apud PORTO, 2004, p. 

76). Há um encaminhamento em seu pensamento que apresenta o poder que a imprensa possui 

ao divulgar as informações, podendo manter e defender o caráter hegemônico e criando 

consenso. O autor nos conduz para uma perspectiva de que ela, além de agendar a opinião 

pública, agenda governantes e outras autoridades. Geralmente o agendamento está como 

função da mídia e não como teoria.  

 

No artigo “Os jornais e os operários”, Gramsci insiste em afirmar que os 

operários devem recusar os jornais burgueses, mantidos por capitais 

privados, visto que privilegiam as verdades de partidos, políticos e classes 

dominantes. Para ele, os operários precisam lembrar sempre que o jornal 

burguês é instrumento de luta movido por interesses que estão em contraste 

com os seus (GRAMSCI apud MORAES, 2009, p. 43). 

 

O papel da imprensa vai além das notícias; ele está relacionado às determinações do 

mercado e, portanto, define sua audiência de acordo com as demandas, visando aos interesses 

mercantis. De acordo com o pensamento de Gramsci sobre a imprensa (GRAMSCI apud 

MORAES, 2009, p. 44), “o jornalismo integral atua como aparelho privado de hegemonia, na 
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medida em que procura intervir no plano político-cultural para organizar a informação, no 

sentido de produzir consenso”.  

O que se percebe a partir do exposto é a formação da opinião pública através das 

corporações midiáticas e, de acordo com Moraes (2009, p. 44), “há um agendamento dos 

temas que merecem ênfase, incorporação, esvaziamento ou extinção. Por isso, formar a 

opinião pública é uma operação ideológica e estreitamente ligada à hegemonia política”. Uma 

crítica de Lippman sobre o contexto acima é de que há uma limitada natureza das notícias e 

uma ilimitada complexidade da sociedade. 

 

Se os jornais devem ser encarregados do dever de traduzir toda a vida 

pública da humanidade, de forma que todo o homem adulto alcance a ter 

uma opinião em todo debate, eles falham, estão prestes a falhar, em qualquer 

futuro continuarão falhando. Não é possível supor que um mundo, marcado 

pela divisão do trabalho e distribuição da autoridade, possa ser governado 

por opiniões universais em toda a população (LIPPMAN, 2008, p. 307). 

 

A imparcialidade parece não existir; o que existe é a venda de crenças para atingir a 

opinião pública. Se o jornal tem sua linha editorial de esquerda, direita ou centro-esquerda, 

não importa; o que invariavelmente acontece é que ele pode atender a interesses privados para 

defender políticas econômicas beneficiando determinado grupo.  

 

Após o reconhecimento do fenômeno do agendamento, a pergunta que os 

pesquisadores passaram a fazer passou a ser: “e quem agenda os meios?”. 

McCombs responde que há três níveis de influência: primeiro, as fontes 

externas de notícias com o governo, porta-vozes, campanhas políticas; 

segundo, o agendamento recíproco entre os meios de comunicação; terceiro, 

as normas sociais e tradições do jornalismo (MCCOMBS apud SOARES, 

2009, p. 52). 

 

2.3 Pesquisa de intenção de voto 

 

Nesta parte do trabalho, busca-se, em primeiro lugar, apresentar uma breve definição 

das pesquisas de intenção de voto, objeto deste estudo. As pesquisas de opinião medem uma 

gama ampla de assuntos sociais, políticos e outros. No entanto, as pesquisas de intenção de 

voto são um tipo de pesquisa de opinião, nos períodos eleitorais, que retratam o cenário 

eleitoral e são regularmente publicadas na mídia. Através dessas sondagens, os jornalistas 

podem localizar, passo a passo, a posição dos candidatos nas campanhas eleitorais e a 

ascensão e/ou queda da popularidade de governantes. De acordo com o exposto, escolhemos 

para este trabalho usar a denominação pesquisa de intenção de voto em vez de pesquisa de 

opinião, pois entendemos que a primeira está mais diretamente relacionada aos objetivos 
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desta pesquisa e ao período de pesquisa empírica escolhido, que incluiu as eleições 

presidenciais de 2014. 

A pesquisa eleitoral é utilizada na tentativa de “conhecer” a intenção de voto dos 

eleitores, porém é realizada apenas em uma pequena parte do eleitorado, dependendo da 

circunstância. Assim, dessa reduzida parcela não se pode concluir que todo o eleitorado 

decidirá, no percentual divulgado, votar naquele ou em outro candidato ou em nenhum deles. 

Podem ocorrer erros durante a pesquisa eleitoral, por ela ser baseada em dados estatísticos; 

por isso, apresentam-se margens de erro correspondentes ao tamanho da amostra e 

relacionadas ao nível de confiança. Não estabelecer ou estipular a margem de erro é um dos 

problemas mais comuns durante o processo da pesquisa.  

Uma reflexão importante sobre as pesquisas de intenção de voto é como elas se 

inserem nas reportagens jornalísticas a partir do agendamento. Para os jornalistas, as 

sondagens parecem contribuir com dados que alimentam suas matérias e são uma das fontes 

mais importantes no processo eleitoral. Em geral, nas campanhas eleitorais, as pesquisas de 

intenção de voto começam muito antes do pleito e já estabelecem a divulgação dos candidatos 

de acordo com a cobertura horse race. O enquadramento corrida de cavalo (horse race 

frame), conhecido também como “enquadramento estratégico” ou “game frame” (PORTO, 

2001, p. 2), está ligado, no período eleitoral, à evolução da campanha dos candidatos a partir 

do estabelecimento de uma disputa entre eles, uma espécie de páreo, conforme o desempenho 

de cada um. Para Porto (2001, p. 2), “a ênfase está em quem está avançando ou quem está 

ficando para trás e, portanto, nos resultados das pesquisas e nas estratégias de campanha dos 

candidatos.  

Ainda de acordo com outros pesquisadores, como Duailibe (2012), o entendimento 

que vincula o enquadramento horse race aos conteúdos de divulgação de pesquisas de 

intenção de voto pode se mostrar um recurso metodológico limitado. Refere-se a uma 

concentração das notícias em divulgação e comentários dos resultados das intenções em 

detrimento dos enquadramentos temáticos que abordam políticas, projetos e propostas. 

 

Em alguns casos, as informações apresentadas não esclarecem para o leitor 

se o que está sendo divulgado é uma pesquisa, atendendo a critérios 

metodológicos para a definição da amostra e a coleta de opiniões e, portanto, 

com base científica, ou se os dados referem-se a enquetes que podem ser 

ilustrativas, mas não são representativas das tendências de opinião. Essa 

distinção é parte de um traço mais geral da divulgação das pesquisas no 

Brasil, que é a carência de informações metodológicas que permitiriam uma 

compreensão mais precisa – e com menos riscos de viés – dos dados 

apresentados (BIROLI; MIGUEL; MOTA, 2011, p. 10). 
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Ainda de acordo com Biroli, Miguel e Mota (2011), as pesquisas de opinião e as 

sondagens pré-eleitorais são, há décadas, um elemento muito esperado das eleições 

brasileiras. Os institutos de pesquisa com que trabalhamos para esta pesquisa foram o Ibope 

(Instituto Brasileiro de Opinião Pública) e o Datafolha. O Ibope foi o primeiro instituto de 

pesquisa do Brasil, criado em 1942. Já o Datafolha, criado em 1983, pertence à empresa Folha 

da Manhã, que edita um dos três principais diários brasileiros, a Folha de São Paulo. 

Duailibe (2011) defende que é muito difícil pensar que os temas propostos pelos 

políticos ou pela mídia surjam no espaço público de forma espontânea e estritamente movidos 

pelo interesse público. A autora lembra que as pesquisas mantidas em sigilo retornam à esfera 

pública ressignificadas. No caso da mídia, qualquer escolha de temas está relacionada à 

adequação de interesses dos veículos.  

Outros pesquisadores que se dedicaram a refletir sobre as pesquisas de intenção de 

voto – como o estudo de Colling (2006), em que o autor sistematiza e analisa os estudos 

acadêmicos sobre mídia e pesquisas presidenciais no Brasil após o período da ditadura – 

destacam, na categorização dos trabalhos acadêmicos, a questão da centralidade da mídia e 

sua dominância, e evidenciam onde a grande maioria dos trabalhos defende que a mídia 

disponibiliza, espetaculariza, retira funções do campo da política, transforma os políticos em 

mercadorias e mitos. Eles também expressam que os meios de comunicação de massa, como 

são centrais em nossa sociedade, exercem um papel de domínio sobre os demais campos, 

inclusive político.  

Por outro lado, Leandro Colling levanta características positivas as quais nomeia 

“mudou para melhor” e enfatiza que há os que advogam pela ideia de que a mídia politizou as 

campanhas, ofereceu aos eleitores mais acessos às informações, provocou maior participação 

dos eleitores, e até que a espetacularização da mídia, criticada pela ação dos meios de 

comunicação, não é tão nociva, ou seja, encontram-se vieses positivos. 

O que é relevante no estudo do autor (2006) para este trabalho é perceber que outros 

pesquisadores já trouxeram a campo uma evidência questionável quanto às mudanças 

provocadas pela mídia sobre a política em momentos eleitorais e os impactos atribuídos à 

mídia sobre os eleitores e sobre o cenário em que ocorreu a disputa.  

 

2.4 Abordagens metodológicas 

 

A importância do uso do conceito de enquadramento no estudo da notícia está 

relacionada ao que Mauro Porto (2002, p. 80) conceitua como “recursos que organizam o 
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discurso através de práticas específicas e que constroem uma determinada interpretação dos 

fatos”.  

 

Os enquadramentos da mídia organizam o mundo tanto para os jornalistas 

que escrevem relatos sobre ele, como também, em um grau importante, para 

nós que recorremos às suas notícias. Enquadramentos da mídia são padrões 

persistentes de cognição, interpretação e apresentação, de seleção, ênfase e 

exclusão, através dos quais os manipuladores de símbolos organizam o 

discurso, seja verbal ou visual, de forma rotineira (GITLIN apud PORTO, 

2002, p. 80). 

 

Ainda de acordo com Porto (2002), em geral, visão que se tem é a de que a mídia ao 

tratar de temas políticos, a mídia deveria impedir que valores e ideologias (principalmente dos 

proprietários e jornalistas) interfiram no relato dos “fatos” ou evitar que os meios de 

comunicação favoreçam um grupo, partido ou candidato. 

 A teoria de Goffman (1986) sobre o enquadramento, assim como Porto ressalta a 

importância para o estudo da notícia, apareceu pela primeira vez na obra Frame Analysis: a 

Essay on the Organization of Experience (frame analysis). Publicada em 1974 pelo sociólogo 

norte-americano, a obra traz o conceito que vem sendo utilizado por uma série de autores, 

embora sob diferentes perspectivas. A teoria, concebida para as relações face a face, tem sido 

incorporada pelos estudos dos media, em que se considera que os textos jornalísticos, através 

de elementos como os títulos, o lead ou as citações destacadas, apresentam estruturas que 

enquadram os eventos e lhes definem sentidos. 

Os enquadramentos oferecem um esclarecimento da notícia ao permitir uma condição 

interpretativa do texto. De acordo com Porto (2002), nas eleições é muito comum o 

“enquadramento temático”, que aborda as propostas e posições dos candidatos ao pleito. 

Como já apontamos neste capítulo, muito usado também é o enquadramento “corrida de 

cavalos”, que apresenta as eleições em termos de quem está crescendo ou caindo, focalizando 

o desempenho dos candidatos nas pesquisas e suas estratégias para manter a dianteira ou 

melhorar o desempenho nas intenções de voto dos eleitores.  

Além desses enquadramentos, o “enquadramento do jogo” também é um caminho de 

análise usado em períodos não eleitorais, apresentando uma tendência da mídia em noticiar a 

política de maneira estratégica sobre as intenções de cada “jogador”. Essa relação sobre o 

enquadramento da mídia e o entendimento do cidadão é muito importante para que se possa 

analisar como os meios de comunicação escolhidos neste trabalho – os jornais – divulgam as 

notícias, e de que maneira o leitor recebe a informação.  
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As pesquisas de intenção de votos nas eleições de 2014 representam um fenômeno 

interessante, não só sob o ponto de vista do número expressivo das que foram realizadas, mas, 

sobretudo, pela análise que se pode fazer do cenário político conturbado no entorno dessa 

eleição e de um resultado questionável. Quem faz as pesquisas tem mais informação do que a 

que chega à mídia. Em geral, o que se aponta como resultado para o eleitor é quem vai ganhar 

ou perder a eleição; daí a relevância do estudo dos enquadramentos da mídia na formação das 

preferências políticas do público.  

 

O enquadramento envolve essencialmente seleção e saliência. Enquadrar 

significa selecionar alguns aspectos de uma realidade percebida e fazê-los 

mais salientes em um texto comunicativo, de forma a promover uma 

definição particular do problema, uma interpretação causal, uma avaliação 

moral e/ou uma recomendação de tratamento para o item descrito 

(ENTMAN apud PORTO, 2002, p. 82). 

 

O uso do conceito de enquadramento em relação à análise das notícias, como também 

para o estudo de recepção, tem crescido entre os acadêmicos brasileiros. O objetivo é ter 

como dimensionar os interesses da mídia e mostrar como pode ser entendida a construção de 

um cenário favorável para atender aos interesses midiáticos. Neste trabalho, o conceito de 

enquadramento – além de útil no sentido de representar uma perspectiva teórica relevante – 

será utilizado como ferramenta de abordagem metodológica capaz de oferecer algumas 

categorias de análise. Em um primeiro momento, o enquadramento disponibilizará essas 

categorias para uma análise de conteúdo das notícias que contêm pesquisas de intenção de 

voto, publicadas nos jornais O Globo entre os meses de agosto a outubro. Dessa forma, será 

possível aplicar alguns dos conceitos discutidos neste capítulo a uma investigação mais 

profunda acerca das maneiras com que a utilização das pesquisas de intenção de voto pode 

estar contribuindo para moldar a opinião pública. 

Investigou-se a melhor maneira de apurar esse levantamento. Preliminarmente, uma 

busca na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro para analisar as publicações do período 

estudado. Concluiu-se que o levantamento das notícias seria facilitado se fosse feito através 

de uma empresa de clipping, seguindo o critério da busca pelas palavras-chave. Neste caso o 

resultado de notícias selecionadas e estudadas foi maior. A partir dessa seleção de um total de 

450 matérias foi possível separar 83 notícias, que continham as palavras pesquisa de intenção, 

pesquisa eleitoral, ou simplesmente pesquisa.  

Desta maneira, foram analisadas: a) eram divulgações de pesquisa de intenção de voto 

e b) abordavam de alguma forma as pesquisas de intenção de voto durante o período de 1º de 

agosto a 5 de outubro de 2014, data esta do primeiro turno das eleições para presidente. A 
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seleção foi categorizada da seguinte maneira: título da notícia, data de publicação, seção 

publicada e autor. Durante o mês de agosto, foi analisado um total de 38 matérias; em 

setembro, foram 25 e, em outubro, até o dia 5, foram 12 matérias. A investigação sobre as 

sondagens nas matérias jornalísticas teve, como modelo de pesquisa, o enquadramento para 

buscar a compreensão da construção do texto jornalístico, e depois foram feitas quatro 

entrevistas em profundidade com jornalistas, cujas matérias foram selecionadas previamente. 

A entrevista é uma das técnicas mais utilizadas, atualmente, em trabalhos científicos. Ela 

permite ao pesquisador extrair uma quantidade muito grande de dados e informações que 

possibilitam um trabalho bastante rico.  

 

A técnica mais pertinente quando o pesquisador quer obter informações a 

respeito do seu objeto, que permitam conhecer sobre atitudes, sentimentos e 

valores subjacentes ao comportamento, o que significa que se pode ir além 

das descrições das ações, incorporando novas fontes para a interpretação dos 

resultados pelos próprios entrevistadores (RIBEIRO, 2008, p. 141). 

 

As entrevistas foram realizadas com quatro jornalistas, com duração de uma hora para 

cada um dos entrevistados e com perguntas iguais para todos, com exceção das perguntas que 

estavam relacionadas às matérias assinadas por eles. Desse grupo, dois deles são jornalistas 

especializados em jornalismo de dados. O jornalista Fabio Vasconcellos – que é responsável 

pelo núcleo “Na base de dados” de O Globo, criado em 2014, um mês antes das eleições – 

tem mestrado em Comunicação e doutorado em Ciência Política - comportamento eleitoral. O 

outro entrevistado, Marcelo Soares, é responsável pela criação do blog da Folha de São Paulo 

“Afinal das contas”. Além disso, entrevistei a jornalista Silvia Amorim, da sucursal O Globo 

de São Paulo, que cobriu a campanha da candidata Marina nas eleições de 2014. Finalmente, 

entrevistei a jornalista Junia Gama, da sucursal de Brasília, com experiência em jornalismo 

político internacional e formada pela Universidade Complutense de Madri. Ela foi 

responsável pela cobertura da campanha do candidato Aécio Neves. Todos os jornalistas 

foram informados a respeito da natureza e dos objetivos deste trabalho de pesquisa e 

concederam autorização para divulgar seus verdadeiros nomes. 

As pesquisas de intenção de voto nas eleições de 2014 foram um fenômeno 

interessante, sobretudo, pela análise que se pôde fazer do cenário político conturbado que 

estava no entorno dessa eleição e de um resultado que não estava sendo esperado até os 

últimos dias. Quem faz as pesquisas detém mais informação além da que chega à mídia. Em 

geral, o que se aponta como resultado para o eleitor é quem vai ganhar ou perder a eleição.  
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 Uma pesquisa trabalha com um conjunto de variáveis – como, por exemplo, a faixa 

etária ou o gênero – que permite compreender melhor o que está acontecendo, além de outras 

variáveis que a compõem e que podem permitir perceber melhor, dentro de uma lógica 

simplória, o que está sendo usado para construir a imagem de um candidato. Em geral, o 

eleitor não tem acesso ao resultado da composição dessas informações. O que aparece na 

mídia é tão simplificado que o resultado acaba assumindo um caráter dicotômico. 

De acordo com essa perspectiva, a opinião pública parece conduzida pela mídia, pois o 

que o leitor dos jornais está recebendo é uma redução de informação disponível, resultado de 

uma metodologia aplicada à pesquisa. Além disso, é importante a compreensão das diferenças 

entre as linhas editorias dos jornais em questão para que possamos entender de que maneira as 

questões ideológicas e os aspectos político-econômicos e mercadológicos compõem o cenário 

das eleições de 2014. O estudo pretende entender a necessidade de uma elevação do número 

de pesquisas de intenção de votos e a manipulação da opinião pública, mediante a observação 

dessas publicações.  

O uso indiscriminado dos números pode oferecer uma mudança dos fatos e quebrar 

paradigmas em relação à importância da notícia como informação para seu público leitor. No 

próximo capítulo, vamos nos debruçar sobre a análise das reportagens selecionadas do Jornal 

O Globo, por meio da realização de uma análise de conteúdo. Assim, identificamos algumas 

tendências nessas matérias, através de um estudo de enquadramento. Isso será fundamental 

para a compreensão da forma como as notícias das eleições podem vir a estar relacionadas às 

questões que norteiam a mídia em relação ao mercado. 
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CAPÍTULO 3 - ANÁLISE DAS NOTÍCIAS PUBLICADAS EM O GLOBO 

 

Este capítulo tem como objetivo avaliar as notícias publicadas no jornal O Globo. 

Foram analisadas a) todas as notícias, cujo principal tema foram as pesquisas de intenção de 

votos para a presidência da república (por exemplo, notícias em que eram divulgados os 

resultados das pesquisas) e b) notícias que continham informações sobre as pesquisas de 

intenção de voto para a presidência da república. O período escolhido foi o da campanha 

eleitoral de 2014, ou seja, de 01/08/2014 a 05/10/2014, dia este da realização do pleito para o 

primeiro turno. Ao realizarmos a análise das notícias, notamos que a candidatura de Marina 

Silva – candidata que substituiu Eduardo Campos – foi, de certa forma, fortalecida pelas 

pesquisas de intenção de voto, pelo menos, na fase inicial da campanha. Decidimos, portanto, 

dar um maior enfoque a esta candidatura. Como a candidata não foi para o segundo turno, o 

período correspondente ao mesmo foi excluído de nossa análise. As matérias selecionadas 

foram provenientes de diversas seções do jornal: noticiário propriamente dito, editoriais, 

análise de especialistas, artigos opinativos de colaboradores, cronistas, críticos. Para a análise, 

foi utilizada a abordagem do enquadramento, já exposta no capítulo anterior, que se mostra 

relevante para este estudo.  

 

3.1 Contexto  

 

A eleição para presidente da república de 2014 foi considerada uma das eleições mais 

acirradas do país, encerrando o primeiro turno em 5 de outubro, sem que nenhum candidato à 

presidência da república tivesse atingido mais de 50% dos votos válidos. Ela também foi 

marcada pela trágica morte do candidato Eduardo Campos, do PSB (Partido Social 

Brasileiro). Além dessas características, vale relembrar que o cenário político que antecedeu 

essas eleições, foi bastante conturbado. Em 2013, houve uma série de protestos por todo o 

país, em que os governos estaduais, federais e municipais enfrentaram umas das maiores 

manifestações do Brasil, motivadas inicialmente pelo aumento das passagens do transporte 

coletivo nas capitais. Os protestos, em seguida, ainda naquele ano, voltaram-se contra a Copa 

das Confederações FIFA e reuniram mais de um milhão de pessoas nas ruas de todo o país. 

Isso, de alguma maneira, trouxe reflexos na situação pré-eleitoral de 2014. Para alguns 

cientistas políticos e sociólogos, as manifestações de 2013 podem ter tido um certo grau de 

influência no comportamento do eleitor, mas as reivindicações parecem talvez não ter fixado 

raízes.  
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Embora esse cenário tenha contribuído para o desgaste do PT, que estava em 

campanha pela reeleição de Dilma, não é exagero afirmar que serviu como termômetro de 

insatisfação. No entanto, o evento, que talvez mais tenha marcado as eleições presidenciais, 

ocorreu em 13 de agosto de 2014. Algumas semanas após o início da campanha eleitoral, o 

candidato Eduardo Campos morreu em um trágico acidente de avião. O partido do candidato 

(PSB) teve, então, dez dias para indicar o substituto para a disputa eleitoral para o Planalto. 

No entanto, logo após a morte do candidato, e antes do dia 20 de agosto, data em que Marina 

Silva foi oficialmente divulgada para substituir Campos, uma nova pesquisa Datafolha1, 

publicada em O Globo, foi realizada, nomeando a candidata Marina Silva como substituta de 

Eduardo Campos, ainda que o partido não tivesse, naquela data, definido o nome para 

encabeçar a chapa de disputa à presidência. O resultado da pesquisa atribuiu à Marina Silva 

20% dos votos contra os 9% que Campos havia obtido na última sondagem realizada antes de 

sua morte2. No dia 16 de agosto, Marina – ex-senadora e vice de Campos – foi escolhida pelo 

PSB para ser a nova candidata do partido para a presidência, tendo Beto Albuquerque como 

seu vice. 

É também importante apontar algumas questões que foram relevantes nas eleições de 

2014, tais como, as divergências internas presentes no PSB, já que a candidatura de Marina 

não era vista com bons olhos por uma parte dos membros do partido –, o fato de Marina Silva 

não ter conseguido formar o seu próprio partido – a Rede – para concorrer à presidência da 

república em 2014, o fato de a ex-senadora trazer consigo o histórico de ter obtido 20 milhões 

de votos em sua campanha para presidente em 2010 e a própria trajetória dela, que se 

reinventou para concorrer novamente à presidência. Todos esses fatores parecem ter 

conduzido o processo eleitoral de modo especialmente diferenciado nas eleições em questão, 

já que estávamos, não só o eleitorado, como também os próprios candidatos, diante de uma 

situação de insegurança, na medida em que Marina apresentava como capacidade o dobro do 

percentual de Campos nas pesquisas, e isso transformava a disputa eleitoral. 

Além de Marina Silva, outro candidato com chances significativas era Aécio Neves, 

do PSDB. Ele havia sido eleito governador de Minas Gerais, em 2002, e reeleito, em 2006. 

Em 2010, foi eleito senador também por Minas Gerais. Nas eleições de 2014, a candidatura de 

Aécio representava a continuidade da polarização PT-PSDB. Por outro lado, ele parecia ser o 

                                                         
1 Disponível em: <globo.globo.com/brasil/eleicoes-2014/datafolha-marina-entra-na-disputa-com-21-contra-20-

de-aecio-36-de-dilma-13638175>.  
2 Ibope: com quadro estável, indefinição é se haverá 2°turno. O Globo, Rio de Janeiro, p. 4, 8 de ago. 2014. 
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candidato mais capaz de interromper os mais de 12 anos de poder do PT, evitando a reeleição 

de Dilma Rousseff. 

A presidente Dilma já vinha de um mandato de 4 anos e de um governo que 

demonstrava alguns desgastes, não só pelas manifestações, mas também pela operação Lava 

Jato que tomou maiores proporções em 2014. Dilma pretendia dar continuidade ao governo 

do PT que já se prolongava por 12 anos, consolidando-se, assim, como o partido com mais 

anos seguidos no poder.  

 

3.2 Análise das matérias 

 

A investigação sobre as sondagens eleitorais parte dos estudos de enquadramento, ou 

frame analisys, que foram desenvolvidos por autores, como Erwin Goffman (1993). Dito de 

maneira bem simples (BAIENSE, 2014), os frames são esquemas interpretativos que 

permitem aos indivíduos perceberem, localizarem, identificarem e classificarem eventos e 

informações a partir de um repertório anterior de conhecimentos. Os frames localizam os 

repertórios comuns acionados na enunciação, que permitem à audiência compreender e dar 

significado à mensagem. “A hipótese de Entman é de que quando um simples frame domina 

inteiramente a narrativa, uma expressiva maioria deverá chegar a ter o mesmo entendimento 

sobre o assunto noticiado” (COLLING, 2001, p. 96). 

Paralelo ao conceito de framing, parece necessário especificar um pouco mais dos 

estudos sobre o agenda-setting. Ao contrário dos desdobramentos e dos possíveis efeitos, a 

sua definição em si é simples. “As pessoas agendam seus assuntos e suas conversas em 

função do que a mídia veicula. É o que sustenta a hipótese”. (BARROS FILHO, 1995, p. 

169). De acordo com Shaw e McCombs, 

 

Em uma campanha eleitoral, os eleitores recebem dos meios de comunicação 

a maior parte das suas informações; os eleitores conhecem novos elementos 

da informação, mas nem todos são igualmente capazes de interpretar e usar 

todos os pontos de vista; os eleitores conhecem e se informam de acordo 

com a insistência com que os meios falam e dão conta dos problemas 

debatidos durante a campanha (SHAW, MCCOMBS apud COLLING, 2001, 

p. 92).  
 

No total, foram analisadas 75 matérias, em tabela anexa, cujo foco principal são: a) as 

pesquisas de intenção de voto publicadas e b) as matérias que continham referências às 

pesquisas de intenção de votos, evidenciando a posição dos candidatos. Foram consideradas 

as pesquisas publicadas pelos institutos Ibope e Datafolha. 
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O objeto deste estudo está centrado nas matérias sobre as pesquisas de intenção de 

voto, nos jornalistas e na construção das notícias através das pesquisas. Dessa forma, como 

hipótese do trabalho sobre os enquadramentos, o que parece acontecer é que eles acabam 

servindo para abordar o cenário político de maneira simples e reduzindo o debate político. 

Foram também realizadas entrevistas com jornalistas, cujas matérias estão incluídas no 

corpus desta pesquisa (foco do capítulo 4). Para isso, houve uma seleção prévia dessas 

notícias e o encaminhamento delas aos profissionais, a fim de obter respostas em 

profundidade, que possam complementar o que já foi publicado. O objetivo é podermos 

compreender, com maior precisão, a construção da informação através das sondagens, uma 

vez que as pesquisas são fonte de informação em período eleitoral. 

O enquadramento jornalístico é a seleção de determinados aspectos do acontecimento 

relacionados aos quadros de referência que conduzem o leitor a uma determinada visão do 

fato. Organizamos as matérias analisadas por título, data da publicação, editoria da notícia, 

palavras-chave e, claro, com base em uma análise do (s) enquadramento (s) de cada notícia. 

Assim, buscamos algumas evidências relevantes para a compreensão dessa relação delicada 

entre a mídia e a política. O que se observa é que o cenário em que encontramos os cidadãos 

da democracia contemporânea caracteriza-se por uma esfera pública cada vez mais 

dependente dos meios de comunicação de massa para a exposição de eventos, ideias, 

programas e líderes políticos (ALDÉ, 2001). 

Neste capítulo de análise das notícias que possuem como tema principal o assunto 

pesquisas de intenção, será realizado um levantamento das matérias e de seus autores, para 

que seja possível separar as informações relevantes ao estudo das pesquisas de intenção de 

votos publicadas no jornal e ampliar a discussão sobre o uso delas pelos jornalistas.  

A seguir, será feita análise das notícias selecionadas, em ordem cronológica, iniciando, 

assim, com o mês de agosto. Durante esse mês, foram selecionadas 38 matérias sobre as 

eleições presidenciais de 2014. Desse total, foi possível identificar que o maior número de 

matérias se concentrou no dia 14, dia seguinte à morte do candidato Eduardo Campos. Nesse 

dia, foram publicadas 14 notícias, o que representou 36,8% das 38 notícias selecionadas. 

Também foi possível perceber que, do total de 38 notícias publicadas em agosto, 35 delas, ou 

seja, 92% das notícias, tinha o papel de repercutir, ao invés de divulgar, as pesquisas de 

intenção de voto. Isso revela uma dinâmica do jornalismo, com relação às matérias contendo 

pesquisas de intenção de voto, em que a divulgação de uma pesquisa acaba rendendo um 

número relativamente amplo de notícias que ficam repercutindo, às vezes até requentando 

uma determinada pesquisa de intenção de voto que foi realizada. Ainda sobre o mesmo mês, 
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apenas 3 das 38 notícias, ou seja, 7,89% das notícias analisadas, representaram efetivamente a 

primeira divulgação dos resultados de uma dada pesquisa.  

No dia 8 de agosto, o jornal O Globo divulgou uma pesquisa Ibope encomendada pela 

Rede Globo, e vale salientar que Eduardo Campos ainda estava na disputa eleitoral ocupando 

o terceiro lugar. A matéria apresentava título e subtítulo que já traziam em si uma afirmação 

delicada sobre a corrida eleitoral: “Ibope: com quadro estável, indefinição é se haverá 2º 

turno. Dilma manteve os 38% na pesquisa; Aécio e Campos cresceram um ponto”. Podemos 

notar que se atribui uma ênfase maior no resultado da pesquisa e, por isso, a eleição para 

presidência, de acordo com a pesquisa divulgada, talvez encerrasse no primeiro turno. Na 

página a seguir, é possível conferir a notícia na íntegra. 

Ao longo de agosto, os quatro enquadramentos mais presentes, depois do horse race, 

no total de enquadramentos encontrados para o universo de 38 matérias, foram o episódico 

com 15,69%, o temático com 11,76%, o estratégico com 7,84% e o de conflito com 5,88%. 

No entanto, 37,25% dos frames encontrados eram horse race. Esse é normalmente o 

enquadramento que a imprensa costuma dar às disputas eleitorais, dando ênfase aos 

candidatos que estão na frente e os que estão atrás. As pesquisas ajudam a legitimar esse tipo 

de notícia. Entretanto, muitos autores apontam que esse enquadramento contribui para 

simplificar demasiadamente o debate eleitoral, que passa a ser movido meramente pela 

questão da corrida, que é a posição dos candidatos no quadro eleitoral (VASCONCELLOS, 

2016)3. Não é difícil observar isso na matéria que ilustra esse enquadramento de “corrida de 

cavalos”, de 1 de agosto do jornal O Globo, com o título “Onde o voto pesa mais”.  

 

Candidata à reeleição pelo PT, a presidente Dilma Rousseff lidera as 

intenções de voto no Estado do Rio, o terceiro maior colégio eleitoral do país 

com 20 pontos percentuais de vantagem sobre seu adversário do PSDB, 

Aécio Neves. Já em Minas Gerais, segunda unidade da Federação com mais 

eleitores, o tucano tem dez pontos percentuais a mais que a presidente. Mas, 

no estado com mais votantes, a disputa entre os dois está acirrada. Dilma e 

Aécio estão tecnicamente empatados em São Paulo (CASTRO, 2014, p. 3). 

  

                                                         
3 Fabio Vasconcellos é o editor do blog “Na Base de Dados” de O Globo e concedeu entrevista para a autora do 

trabalho em 22 nov. 2016. 
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Figura 1 - Jornal 

 

 

Das 38 notícias analisadas no mês de agosto, dez colocaram o nome da candidata 

Marina em posição de destaque, no título da matéria, representando 26,3% do total. Como 

exemplo, podemos destacar: ”Adversários se preparam para enfrentar Marina” (14 de agosto,  

dia seguinte à morte de Eduardo Campos) ou “Marina é a favorita na disputa” (30 de agosto). 

Deve-se atentar que o dia 13 agosto foi marcado pela morte de Campos. Marina Silva assume 

o seu lugar oficialmente após dez dias e começa a ascender em sua candidatura, segundo as 

pesquisas. Assim, podemos concluir que, em agosto, as repetidas notícias que veiculavam 
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informações sobre as pesquisas contribuíram, de forma meteórica, para alçar Marina como 

uma das mais fortes candidatas à presidência da república. Sua candidatura é frequentemente 

citada como algo forte que exige uma preparação para o enfretamento por parte dos 

oponentes. 

No mês de setembro, o total geral das notícias que continham informações sobre as 

pesquisas ou que publicaram sondagens foi menor, passando para 25. O número de 

enquadramentos do tipo horse race foi proporcionalmente maior em setembro do que nos 

outros dois meses estudados, resultando em 76% na incidência desse tipo de enquadramento 

nas matérias analisadas. Ele enfatiza as estratégias utilizadas pelos candidatos para 

conquistarem mais eleitores e os seus desempenhos a partir de resultados de pesquisa de 

intenção de voto. 

Esse tipo de enquadramento é caracterizado pelo uso da “linguagem de guerra”, 

composta de verbos como atacar, defender e esquivar e expressões como tática, estratégia e 

outras. É nesse momento que percebemos, no estudo das notícias, que a campanha da ex-

senadora Marina (PSB) ganha força. A matéria de 3 de setembro, “Dilma e Marina atacam 

47% de suas falas”, ratifica o enquadramento horse race. Portanto, é dentro desse cenário de 

enquadramento de corrida de cavalos, durante o mês de setembro, que a candidata Marina 

consolidou sua candidatura, passando para o segundo lugar nas pesquisas e deixando, em 

terceiro, Aécio Neves (PSDB), até então, representado como o único candidato capaz de 

acabar com a liderança de Dilma Rousseff (PT). Ainda no mesmo mês, Marina chegou a ter 

empate técnico com Dilma. Percebe-se que, por essa razão, parece justificável que o número 

de enquadramentos horse race, aumente.  

 

Das críticas da petista, 71% foram à candidata do PSB, que devolveu no 

mesmo tom. A confirmação do crescimento nas intenções de votos a favor 

de Marina Silva (PSB), segundo as últimas pesquisas eleitorais, provocou 

uma reviravolta nas estratégias adotadas pela candidata adversária Dilma 

Rousseff (PT) (VASCONCELLOS, 2014, p. 10). 

 

Ainda de acordo com a matéria supracitada, o núcleo de jornalismo de dados de O 

Globo analisou cada fala dos candidatos nesse período eleitoral e concluiu que, em geral, 

predominou o ataque, e que alguns candidatos, como Dilma e Aécio, apostaram mais nessa 

estratégia que outros. As palavras selecionadas para definir as estratégias dos candidatos 

foram: aclamação (autopromoção), ataque, defesa e indiferente, como pode ser observado no 

gráfico abaixo. 
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Figura 2 - Titulo 

 

Fonte: Núcleo de Jornalismo de Dados/O Globo4 

 

Nesse mesmo mês, destaca-se que todas as 25 matérias selecionadas fazem referência, 

em seu texto, às pesquisas de intenção. Além disso, em setembro, assim como em agosto, 

verificamos que os maiores percentuais de enquadramentos no universo estudado das 25 

notícias foram também os enquadramentos episódico, temático e estratégico, cada um 

representando 13,64%, e o de conflito, com 9,09%. Assim como no mês anterior, foram esses 

mesmos enquadramentos jornalísticos que mais apareceram, depois do horse race que foi de 

43,18%. A nomeação dos enquadramentos se deu dessa maneira, por entendermos que o 

conjunto de matérias, assim categorizadas, estava de acordo com as definições a seguir.  

O enquadramento episódico está relacionado a comentários circunstanciais de fatos ou 

ações. É definido como o “que mal toca nas questões propriamente políticas do fato, ligadas à 

complexidade das escolhas envolvidas em determinada opção a ser adotada ou rejeitada pela 

gestão pública, e apenas acentua aspectos circunstanciais dos fatos enfocados” (ROTHBERG, 

2007, p. 4). O padrão de cobertura mostra como o jornal se concentrou em descrever alguns 

cenários sobre as eleições de 2014. Assuntos como a candidatura da Marina Silva para o 

partido PSB, que nitidamente foram responsáveis por uma divisão entre os socialistas, assim 

                                                         
4 Disponível em: < http://blogs.oglobo.globo.com/na-base-dos-dados/post/marina-adotou-ataques-em-71-das-

suas-falas-no-debate-da-globo-551489.html>. Acesso em: 27 dez. 2016. 

http://blogs.oglobo.globo.com/na-base-dos-dados/post/marina-adotou-ataques-em-71-das-suas-falas-no-debate-da-globo-551489.html
http://blogs.oglobo.globo.com/na-base-dos-dados/post/marina-adotou-ataques-em-71-das-suas-falas-no-debate-da-globo-551489.html
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como o fato de a candidata substituir Campos, são exemplificados na matéria de 17 de 

setembro: “No governo sem ser governo”. 

 

Com a possibilidade de Marina Silva ir para o segundo turno contra a 

presidente Dilma Rousseff, com chances de vencer a disputa, de acordo com 

as mais recentes pesquisas de intenção de voto, tem se acirrado na cúpula do 

PSB a preocupação com o papel que o partido terá em eventual governo. 

Mesmo que Marina acabe não saindo da legenda para embarcar na sua Rede 

Sustentabilidade, que pode ser criada no próximo ano, socialistas questionam 

como o projeto do PSB será representado em uma gestão cujo vínculo com o 

partido é recente e em alguns casos, com relações conflituosas. (GAMA, 

2014, p. 6)5  

 

Assim fica evidente que, embora a questão do PSB fosse o próprio projeto político, a 

notícia está centrada no enquadramento episódico que narra as reais chances de Marina vencer 

as eleições e o partido não ser o protagonista do governo. A matéria não destaca, por exemplo, 

questões relevantes do programa de governo do partido. 

A tematização foi outro enquadramento presente na análise desse período e está 

relacionada com o processo de agenda-setting. Tematizar um assunto significa colocá-lo na 

pauta do dia e salientar sua importância em relação ao fluxo ordinário de notícias. Mauro 

Wolf (2009, p. 166) explica que, com a investigação dos temas, a teoria do agenda-setting 

passa a estudar os mecanismos de informação que são ativados no processo de tematização, 

“quais são as forças, os processos e as condições que limitam ou enfatizam sua visibilidade 

social”.  

  

                                                         
5 Junia Gama é jornalista de O Globo, sucursal Brasília, e entrevistada neste trabalho. 
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Figura 3 - Titulo 

 

 

A manchete “Ofensiva pró-energia limpa”, de 8 de setembro, aparece no quadro em 

anexo e, embora concorra com outros enquadramentos, deixa claro um possível agendamento, 

ressaltando temas recorrentes da eleição de 2014 e que foram alvo de batalhas entre os 

candidatos à presidência. A questão ambientalista na disputa eleitoral para presidência, entre 

duas candidatas que, no momento, disputavam os primeiros lugares, foi tema que gerou 

agendamento na mídia. A matéria que faz referência à área ambiental do governo, que passou 

a estimular geração de energia limpa, foi publicada a partir do crescimento de Marina nas 

pesquisas, pois ela era uma candidata conhecida por seu perfil ambientalista.  

Citado em Colling (2001), Entman (1991) nos lembra que os enquadramentos fazem 

parte do desenvolvimento da hipótese do agenda-setting. Segundo ele, o conceito não 

determina que os receptores sejam sujeitos passivos no processo de recepção das informações. 

No entanto, há frames dominantes que, na falta de outras versões sobre os assuntos, podem 

orientar a interpretação dos fatos.  

O enquadramento de conflito identificado nas notícias é percebido pela tentativa de 

gerar destaque ao adversarismo, insuflando a troca de farpas. Na notícia de primeiro de 

setembro – “Aécio vê eleitores entre ele e Marina” – o candidato, baseado nas últimas 
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pesquisas, chega a garantir que Dilma (PT) perderia a reeleição e que era o fim do poder do 

PT. Assegura que a disputa eleitoral seria entre ele e Marina (PSB). A matéria já carrega no 

título a identificação de conflito. Segundo Entman (2007, p. 165),  

 

Embora as organizações jornalísticas afirmem que tratam os temas de forma 

equivalente, atores políticos reclamam, constante e estrategicamente, que a 

mídia favorece seus oponentes. Eles frequentemente têm sucesso em impor 

um viés nas reportagens da grande mídia.6 

 

Durante o mês de outubro, foi analisado um total de 12 notícias até o dia 5, dia do 

pleito, e, mais uma vez, os enquadramentos mais encontrados, depois do horse race, foram o 

episódico, o temático e o de conflito, com 11,11% dos frames encontrados nas matérias 

selecionadas, e o estratégico, com 5,56%. Já o enquadramento horse race teve 55,56% do 

total de enquadramentos encontrados nas notícias estudadas.  

Na tabela a seguir, é possível perceber quais os enquadramentos que mais apareceram 

no total das matérias estudadas e o percentual total crescente referente a eles até a data da 

eleição do primeiro turno. Isso significa que, no caso em questão, os enquadramentos que se 

repetiram com maior percentual nos três meses analisados foram considerados mais 

importantes, deixando a denominação de “outros” para os que não fazem parte desse grupo. 

 

                                                         
6 Tradução realizada pela autora da seguinte passagem: “Mainstream news organizations contend that they treat 

competing frames equivalently, ensuring that their reports do not slant. Yet, political actors constantly (and 

strategically) complain that the media favor their opponents. They or their opponents do often succeed in 

imposing slant on mainstream media reports. Slanted news is not, as journalists tend to insist, the rare 

exception.” 
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Tabela 1 - Tabela de notícias do mês de agosto 

Nº 

notícia 
DATA TÍTULO SEÇÃO AUTOR ENQUADRAMENTO 

1 1 AGO Aposta fuleira Opinião João Paulo Kupfer temático/econômico 

2 1 AGO Onde o voto pesa mais País Juliana Castro 
horse race 

3 1 AGO 
Ações foram as melhores aplicações 

em julho 
Economia João Sorima Neto 

Econômico 

4 8 AGO 
Ibope: com quadro estável, 

indefinição é se haverá 2º turno 
País Junia Gama 

horse race 

5 10 AGO Enfim, o início da campanha País Elio Gaspari Temático 

6 14 AGO 
A necessidade de uma ambientalista 

de se reinventar mais uma vez 
País Cristina Tardáguila 

Poético 

7 14 AGO Morte de Campos abala o país País Tatiana Farah temático/histórico 

8 14 AGO 
Adversários já se preparam para 

enfrentar Marina Silva 
País Fernando Rodrigues 

Temático 
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9 14 AGO 
Acidente é baque para uma 3ª via e 

deixa vácuo no PSB 
País Fernando Rodrigues 

 

   Temático 

10 14 AGO 
Desafio de Marina agora será unir o 

PSB 
País 

Cristiane Jungblut, Maria 

Lima e Catarina Alencastro 

 

horse race/conflito 

11 14 AGO 

Datafolha fará pesquisa com 

possíveis cenários já na semana que 

vem 

País 

 

Cristiane Jungblut Maria 

Lima e Catarina Alencastro 

 

 

Episódico 

12 14 AGO Os cenários depois da tragédia País João Feres Junior 
 

horse race/conflito 

13 14 AGO A difícil decisão do PSB País Ancelmo Goes    Episódico 

14 14 AGO A difícil decisão do PSB País Zuenir Ventura  Episódico 

15 14 AGO A difícil decisão do PSB País Elio Gaspari Episódico 

16 14 AGO A difícil decisão do PSB País José Casado Episódico 

17 14 AGO 
Cientistas políticos se dividem sobre 

o segundo turno 
País 

Carolina Benevides, Renata 

Leal 

 

Conflito 

18 14 AGO Tragédia muda eleição 1ª página Editorial 
 

Estratégico 
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19 15 AGO 
Prós e contras de Marina assumir a 

candidatura 
País desconhecido 

   Estratégico 

20 15 AGO 
Tucanos estimam que Marina teria 

cerca de 15% dos votos 
País 

Fernanda Krakovics e Maria 

Lima 

horse race/estratégico 

21 15 AGO 
Ela é o maior patrimônio que o acaso 

deu ao PSB 
País Alexandre Rodrigues 

Episódico 

22 15 AGO Era da incerteza Economia Miriam Leitão Pessimista 

23 16 AGO 

Possível candidatura de ex-senadora 

acirra disputa no Rio, onde ela teve 

32% em 2010 

País Alexandre Rodrigues  

horse race 

24 17 AGO Natureza política Economia Míriam Leitão Pessimista 

25 17 AGO 
A Marina o que era de Campos Página 2 

Fernanda Krakovics, Marina 

Sanches e Sergio Roxo 

 

horse race/estratégico 

26 19 AGO 
Indecisos impulsionam Marina País Silvia Amorim e Carolina 

Benevides 

 

horse race 

27 19 AGO 
PT e PSB consideram o 2° turno 

inevitável 

País Juliana Castro, Maria Lima 

e Isabel Braga 

horse race 
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28 25 AGO O furacão Marina Página 2 Ricardo Noblat horse race 

29 25 AGO A dimensão moral Opinião Paulo Guedes Episódico 

30 26 AGO 
Para Aécio, Marina é ‘onda’ que vai 

passar 

País Luiz Ernest Magalhães e 

Maria Lima 

horse race/ bandwagon 

31 27 AGO 
Marina se distancia de Aécio e 

venceria no 2º turno 

1ª página Editorial horse race 

32 27 AGO A ascensão de Marina País Sérgio Roxo horse race/episódico 

33 27 AGO 

Enquanto PSB e Marina 

comemoram, Aécio se diz confiante, 

e petista questiona resultado 

País  

desconhecido 

 

horse race 

34 27 AGO 
Agora, um novo jogo País Cássio Bruno e Letícia 

Fernandes 

horse 

race/metafórico/bandwagon 

35 28 AGO 
Equipes de ministérios são chamadas 

a atuar 

País Fernanda Krakovics horse race 

36 29 AGO Jogaram a toalha Página 2 Ilmar Franco 
temático/histórico/horse race 

37 30 AGO Marina é a favorita País Ricardo Noblat horse race 
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38 30 AGO 

Aécio intensificará a campanha na 

Baixada e Zona Oeste do Rio 

País Cássio Bruno, Marcelo 

Remigio e Silvia Amorim 

temático/horse race 

 

Tabela 2 - tabela de notícias do mês de setembro 

Nº 

notícia 
DATA TÍTULO SEÇÃO AUTOR ENQUADRAMENTO 

1 1 SET Ventos de mudança Opinião Paulo Guedes horse race/temático/bíblico 

2 1 SET 
Aécio vê eleitores entre ele e 

Marina 
País Alexandre Rodrigues 

C 

3 3 SET 
Dilma e Marina atacam em 47% de 

suas falas 
País Fábio Vasconcelos 

estratégico/conflito/horse race 

4 3 SET Disputa acirrada País 
Junia Gama, Juliana Castro 

e Fernanda Krakovics 

horse race 

5 4 SET 
Para aliados, falta emoção à 

campanha de Dilma 
País Fernanda Krakovics 

estratégico/horse race 

6 4 SET 
Eleições se perdem, diz Aécio sobre 

sua situação na pesquisa 
País Silvia Amorim 

 

interpretativo/horse race 
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7 5 SET Polarizações regionais País Merval Pereira horse race 

8 7 SET Incoerência de gênero Sociedade Flávia de oliveira Temático 

9 8 SET Ofensiva pró-energia limpa Economia Gabriela Valente horse race/temático 

10 9 SET 
Bolsa tem maior queda em sete 

meses 
Economia Ana Ribeiro 

horse race/temático 

11 11 SET Em busca do voto perdido País Ilmar Franco horse race/temático 

12 11 SET Empate técnico nos dois turnos País 
Tatiana Farah, Renato 

Onofre e Isabel Braga 

horse race 

13 11 SET 
Para PT e PSB, críticas são 

resultado das pesquisas 
País 

Juliana granjeia/Tiago 

Dantas 

horse race 

14 12 SET 
É um batalhão de Golias contra 

Davi 
País 

Ilmar Franco, Silvia 

Fonseca, Merval Pereira, 

Ancelmo Gois, Arnaldo 

Bloch, Ricardo Noblat, 

Mirian Leitão, Artur Xexéo, 

Jorge Rodrigues 

 

 

bíblico/horse race 

15 15 SET Que tal deixar o eleitor pensar? Opinião Editorial 
 

episódico/temático/bandwagon 
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16 17 SET 
Ações da Petrobras sobem 4,86% 

com rumor de pesquisa 
Economia 

Rennan Setti/Ana Paula 

Ribeiro 

episódico/horse race 

17 17 SET No governo sem ser governo de fato País Júnia Gama 
episódico/conflito 

18 17 SET 
Dilma cai, Aécio cresce, e Marina 

fica estável 
País Júnia Gama 

 horse race 

19 18 SET Estratégias alteradas País 
Júnia Gama, Fernanda 

Krakovics e Maria Lima 

   estratégico/horse race 

20 18 SET 

No Sul, tucano cresce de 17% para 

23% no Ibope, seu maior aumento 

em todas as regiões 

País Flávio Ilha 

  

  horse race/temático 

21 20 SET 
Presidente critica comportamento 

da Bolsa durante a campanha 
País desconhecido 

   Episódico 

22 20 SET 
Para analistas, ataques a Marina 

surtiram efeito nas pesquisas 
País Nilson Hernandes 

 estratégico/horse race  

23 21 SET 
Em 2º turno, Dilma tem mais 

palanques 
País Germano Oliveira 

estratégico/horse race/conflito 

24  24 SET Polarização e equilíbrio País Juliana Granjeia e Júnia    horse race 
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Tabela 3 - tabela de notícias do mês de outubro 

Gama 

25 25 SET 
Eleitores indecisos, o alvo de cobiça 

dos presidenciáveis na reta final 
País 

Fernanda Krakovics, Júnia 

Gama e Maria Lima 

 

 horse race 

Nº 

notícia 
DATA TÍTULO SEÇÃO AUTOR ENQUADRAMENTO 

1 1 OUT 
PT diz preferir enfrentar tucano no T- 

turno 
País 

Júnia Gama, Fernanda 

Krakovics e Cristiane 

Jungblut 

 

horse race/econômico 

2 2 OUT 
Presidente tem mais votos entre os 

pobres 
País Fábio Vasconcellos 

horse race/ temático 

3 2 OUT Unidade (re) forçada País  Merval Pereira    horse race 

4 2 OUT 
Marina entre junho e outubro. O 

derretimento da campanha de Marina 

Segundo 

caderno 
Mario Sergio Conti 

   

  horse race 

5 2 OUT 
Ataques a Dilma devem marcar o 

último debate 
País 

Sergio Roxo, Fernanda 

Krakocs, Catarina Aline 

Castro e Maria Lima 

 

  horse race 
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6 3 OUT Detalhes eleitorais País Merval Pereira   Episódico 

7 3 OUT Aécio se aproxima de Marina País Silvia Amorim e Tiago D   horse race 

8 4 OUT 24h decisivas País 

Silvia Amorim, Sérgio Roxo, 

Germano Oliveira, Maria 

Lima e Miguel Caballeiio 

estratégico/horse 

race/conflito 

9 4 OUT Intenção de voto Economia  Mirian Leitão episódico/horse race 

10 

 

5 OUT 
Eleição acirrada depois de campanha 

sem ética 
Opinião deconhecido 

  horse race/conflito 

 

11 

5 OUT A reinvenção de Dilma País 
Chico Otávio e Fernanda 

Krakovics 

horse race/episódico 

12 5 OUT Almanaque da eleição País desconhecido Temático 
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Gráfico 1 – Enquadramentos das notícias  
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Alguns autores e suas teorias complementam as reflexões sobre o enquadramento, cujo 

conceito foi utilizado para contestar a ideia de objetividade midiática, subjacente tanto aos 

trabalhos de Lasswell quanto às pesquisas de Lazarsfeld. Ainda no início da década de 1970, 

Gaye Tuchman (1999) já manifestava seu incômodo com as investigações que avaliavam a 

atuação da mídia a partir das noções de “distorção” ou “viés” (TUCHMAN, 1973, p. 129). 

Autores como Cohen se contrapõem a ideia de que a mídia manipula a audiência a seu bel-

prazer. Como dizia ele, mesmo que “a mídia não seja capaz de dizer às pessoas o que pensar, 

ela parece ser eficiente ao dizer sobre o que elas devem pensar (hipótese do agenda-setting) e 

como elas devem pensar sobre tais assuntos, hipótese do enquadramento” (COHEN apud 

ENTMAN, 2007, p. 165).  

Outra questão relevante é em relação aos receptores das mensagens midiáticas que não 

podem ser vistos como seres autômatos, como sugeriam de diferentes perspectivas Lasswell e 

Lazarsfeld. A audiência retrabalha as mensagens midiáticas e, por isso, os estudos de mídia 

não poderiam se centrar apenas no que é publicado para determinar o conteúdo da opinião 

pública. 

Há notícias cujo texto apresenta um conteúdo de enquadramento estratégico, 

principalmente quando ressaltam questões referentes aos candidatos ou quando abordam suas 

campanhas ou até mesmo quando mostram um possível agendamento do próprio veículo. 

Essas são características que evidenciam no texto esse tipo de enquadramento. Dessa maneira, 

por apresentarem essas características, foram assim qualificadas, pois estavam representando 

ações premeditadas com estratégias e objetivos específicos, como é o caso dos exemplos a 

seguir. No dia 5 de setembro, a matéria “Polarizações regionais” anunciava um empate 

técnico dos três primeiros candidatos à presidência, fortalecendo a ideia de que a última 

pesquisa Datafolha poderia explicar o que estava acontecendo. Destacava que Marina estava à 

frente em dois dos três maiores colégios eleitorais (São Paulo e Rio), enquanto Dilma liderava 

em Minas Gerais. Dessa forma, o candidato Aécio perdia terreno nos redutos em que 

deveriam ser sua fonte de votos.  

 

Pesquisa Datafolha em seis estados e no Distrito Federal ajudam a entender 

melhor as razões por que os três principais candidatos à presidência da 

República se encontram em situação atual de empate técnico entre a 

presidente Dilma Rousseff e a candidata do PSB, Marina Silva, deslocando 

para o terceiro lugar o candidato tucano, Aécio Neves (PEREIRA, 2014 p. 

4). 

 

Já no dia 18, a manchete “Estratégias alteradas” esclarece que as campanhas dos 

candidatos deveriam ser revistas em virtude do andamento das eleições. O destaque para essa 
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notícia também é dado por conta da última pesquisa Ibope divulgada, que aponta Marina com 

queda percentual de um ponto, coloca Dilma direcionada para uma agenda mais propositiva e 

destaca Aécio como o único a subir no levantamento, disposto a manter as críticas à 

presidente Dilma e desconstruir a imagem de Marina. 

 

Debruçados sobre a mais recente pesquisa Ibope de intenção de voto, 

integrantes das campanhas dos três principais presidenciáveis começaram a 

traçar as estratégias que serão executadas nos 18 dias que faltam até o dia 5 

de outubro. Enquanto Marina Silva (PSB) vai rebater os ataques dos 

adversários e reforçar suas críticas a ambos, Dilma Rousseff (PT) deverá 

diminuir o ritmo da desconstrução da imagem da adversária. Aécio Neves 

(PSDB), por sua vez, vai intensificar sua agenda de viagens para se tornar 

mais conhecido (GAMA, KRAKOVICS; LIMA, 2014, p. 3). 
 

No quadro de análises referente ao mês de outubro, cuja investigação se estendeu até o 

dia 5, foram apenas cinco dias de análise, representando um total de 12 matérias estudadas. 

Mais uma vez, assim como nos meses de agosto e setembro, os enquadramentos episódico, 

temático, conflito e estratégico são os de maior incidência – dois em cada matéria – depois do 

horse race, que é o enquadramento mais encontrado em todos os meses. Do universo 

estudado, foram identificadas 10 matérias com enquadramento horse race do corpus das 

notícias selecionadas. O estudo foi até o dia do pleito do primeiro turno, inclusive.  

Como costuma ocorrer nas eleições, no dia 5 de outubro foi publicada uma pesquisa 

de intenção de voto, antes do pleito do primeiro turno. Cerca de 55,56% dos enquadramentos 

das matérias de outubro são corrida de cavalos. Foi o período proporcionalmente mais 

elevado desse enquadramento em relação aos outros meses. Talvez isso se explique pela 

proximidade, cada vez maior, do dia da votação. Com isso, a ênfase costuma ser ainda maior 

no enquadramento corrida de cavalos, principalmente porque há um aumento do número de 

pesquisas de intenção de voto nesse período.  

Na tabela a seguir, é possível perceber uma comparação entre as projeções dos 

resultados dos institutos de pesquisa de cada candidato à presidência para a realização do 

primeiro turno das eleições. A análise vai de 25 de setembro a 5 de outubro e, além dos 

institutos Ibope e Datafolha, há resultados do Vox Populi e CNT/MDA – Confederação 

Nacional dos Transportes em parceria com a MDA pesquisa.7 

Percebe-se, por exemplo, que, para o Instituto Ibope, Aécio está com uma vantagem 

bem maior em relação à candidata Marina, enquanto que o instituto Datafolha revela que há 

                                                         
7 CNT/MDA: Realizam pesquisas de opinião pública em todo o território nacional desde 2013. Formam um 

retrato do que pensa a população brasileira sobre os principais assuntos do momento, como política, economia, 

emprego, renda, saúde, educação e segurança pública. 
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praticamente um empate técnico entre os candidatos para o resultado das urnas. As tomadas 

dos institutos vão desde o dia 25 de setembro – quando a mídia ainda tinha Marina como a 

grande concorrente de Dilma para o segundo turno – até o dia 5 de outubro.  

Pela tabela, é possível também analisar que entre 1º e 2 de outubro, o Datafolha ainda 

mantém Marina com uma diferença superior em relação a Aécio. Essa diferença só passa para 

um empate técnico, praticamente, entre os dias 3 e 4 de outubro. Já em relação ao Ibope, na 

pesquisa realizada entre os dias 29 de setembro e 1º de outubro, Marina tem uma folga em 

relação a Aécio, e, de 2 a 4 de outubro, essa diferença diminui, embora ainda exista uma 

dúvida entre qual dos dois candidatos disputará com Dilma no segundo turno. Esse é um 

cenário do sprint8 final – como dizem os jornalistas envolvidos nas coberturas eleitorais – da 

corrida das eleições. Nesse momento, embora só se confirmem ao final do pleito, os dados 

divulgados abaixo mostram uma disputa muito apertada entre os primeiros três candidatos. 

 

Quadro 1 – Votos válidos 

Fonte: blog Fernando Rodrigues UOL notícias9  

                                                         
8 Sprint significa momento final da corrida. 
9 O jornalista Fernando Rodrigues mantém uma página de política no UOL desde o ano 2000, com informações 

estatísticas e analíticas sobre eleições, pesquisas de opinião e partidos políticos.  

Disponível em: <http://download.uol.com.br/fernandorodrigues/pesquisas/2014/Brasil-Presidente-1T.pdf>. 

Estimulada – votos válidos 

 

Instituto indica porcentagem de votos válidos de cada candidato (em %) 

São votos válidos os dirigidos aos candidatos; brancos e nulos não são válidos 

Data Instituto 
Dilma 

Rousseff 

(PT) 

Aécio 

Neves 

(PSDB) 

Marina 

Silva 

(PSB) 

Luciana 

Genro 

(PSOL) 

Pastor 

Everaldo 

(PSC) 

Eduardo 

Jorge 

(PV) 

Mauro 

Iasi 

(PCB) 

Levy 

Fidélix 

(PRTB) 

Outros com 

menos de 

1% 

5.out.2014* Ibope 44 30 22 2 1 1    

3-4.out.2014 Datafolha 44 26 24 2 1 1 1   

3-4.out.2014 Vox Populi 47 26 23       

2-4.out.2014 Ibope 46 27 24 1 1 1    

2-3.out.2014 CNT/MDA 45,6 27 24,1 1,2 0,8   0,6 0,7 

1º-2.out.2014 Datafolha 45 24 27 1 1    1 

29.set.-1º.out.2014 Ibope 47 22 28 1 1    1 

29-30.set.2014 Datafolha 45 22 28       

27-29.set.2014 Ibope 45 22 29 2 1    1 

25-26.set.2014 Datafolha 45 21 31       

           

http://download.uol.com.br/fernandorodrigues/pesquisas/2014/Brasil-Presidente-1T.pdf
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CAPÍTULO 4 - ANÁLISE DAS ENTREVISTAS 

 

4.1 Introdução 

 

Não é novidade que as pesquisas feitas com tanta antecedência sempre 

“erram” o resultado. Em parte, porque o eleitor só decide em cima da hora, 

especialmente depois de começar a assistir a propaganda eleitoral. Mas em 

parte também porque as pesquisas feitas com tanta antecedência têm a 

serventia principal de testar o cacife dos cavalos antes de a classe política e 

seus financiadores decidirem em quais irão apostar. (Entrevista com o 

jornalista Marcelo Soares, 09/12/2016). 
 

As entrevistas que foram realizadas como parte deste trabalho têm como objetivo 

ajudar a compreender a utilização das pesquisas de intenção de voto como recurso na 

construção de notícias, utilizando a campanha presidencial de 2014 e a cobertura do jornal O 

Globo, como já esclarecido anteriormente. Foram entrevistados o presidente do Tribunal 

Superior Eleitoral (TSE), Ministro Dias Toffoli, que cumpriu o mandato de presidente durante 

as eleições de 2014, e quatro jornalistas. Dois eram autores de matérias publicadas pelo O 

Globo, que continham ou faziam referências às sondagens eleitorais. Os outros dois são 

jornalistas de dados especializados em busca, extração e análise de dados para fazer matérias 

jornalísticas. Hoje, os jornais estão atentos à demanda gerada pela publicação dos números, 

tornando possível a existência de profissionais com esta especialização.  

Os jornais compreenderam a importância da aproximação da comunicação com os 

dados fornecidos pelos institutos de pesquisa ou pelo marketing das campanhas dos 

candidatos, ou até pesquisas encomendadas por políticos e empresas, no sentido de esclarecer 

as informações recebidas das fontes para o leitor. Em uma primeira análise, duas ciências – as 

ciências sociais e as ciências exatas – podem até parecer muito distantes, mas hoje há uma 

aproximação entre elas, já que a preocupação caminha no sentido de entender a quantidade de 

dados e números divulgados na mídia. Pode-se dizer que o acesso à informação está tão ágil 

que uma edição equivocada de resultado de pesquisas pode gerar críticas instantâneas dos 

leitores, fazendo com que a redação reveja como tratar as informações que chegam, 

procurando avaliar corretamente a decisão de como, quando, quanto e o que publicar. 

Com relação à abordagem metodológica, foram elaboradas oito perguntas para uma 

entrevista em profundidade semiestruturada. Houve algumas variações nas perguntas para 

adequá-las ao perfil de cada entrevistado. As entrevistas foram realizadas por Skype10 e 

                                                         
10 Skype é um software que possibilita comunicações de voz e vídeo via Internet, permitindo a chamada gratuita 

entre usuários em qualquer parte do mundo. 
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pessoalmente. Os resultados da pesquisa foram organizados e separados por temas. No anexo 

1, estão as entrevistas na íntegra.11  

A seguir, seguem mais informações sobre os jornalistas entrevistados e suas 

experiências na área de jornalismo e jornalismo de dados. 

Fábio Vasconcelos é o jornalista responsável pelo núcleo “Na base de dados”, do 

jornal O Globo, criado em 2014, um mês antes das eleições. Com mestrado em Comunicação 

e doutorado na UERJ (Universidade do Estado do Rio de Janeiro) em Ciência Política, ele é 

especializado em comportamento eleitoral. Seu trabalho em O Globo é com comportamento 

de dados, não necessariamente numéricos e quantificáveis, para produzir matérias. Fábio 

realiza um trabalho de busca, extração e análise de dados para fazer matérias para o jornal, 

além de administrar o blog. Ele também rastreia pesquisas ou dados que estejam de acordo 

com a agenda do jornal. Para os dados relativos às eleições, recorre às bases do TSE, onde se 

tem acesso à base originária.  

A jornalista Junia Gama trabalha na sucursal de Brasília de O Globo. Foi setorista do 

Planalto, depois do Senado e depois da Câmara. Trabalha em Brasília desde 2007. Formada 

pela Universidade Complutense, em Madrid, trabalhou no jornal ABC, com editoria política 

internacional. Voltando ao Brasil, foi para o Correio Brasiliense e agora está no jornal O 

Globo. 

Silvia Amorim, outra jornalista que concedeu entrevista, é repórter de O Globo desde 

2010 e começou sua trajetória neste jornal para acompanhar a eleição presidencial de 2010. 

Possui uma experiência de 16 anos em jornalismo e sempre trabalhou para jornais, nunca em 

outro veículo. Também trabalhou em O Estado de São Paulo e no jornal popular Agora, 

ambos publicados em São Paulo.  

Marcelo Soares, assim como Fábio Vasconcellos, é um jornalista especializado em 

dados. Começou a trabalhar com jornalismo de dados em 1998, em Porto Alegre, e foi 

fundador e gerente executivo da Abraji. Em 2006, recebeu o prêmio Esso de melhor 

contribuição à imprensa pela edição do projeto Excelências, da Transparência Brasil – banco 

de dados que reúne informações públicas sobre os congressistas brasileiros, incluindo 

processos a que respondem. Mais recentemente, foi editor de “Audiência e Dados”, do jornal 

Folha de São Paulo. 

                                                                                                                                                                                
 
11 Das quatro entrevistas realizadas, foram transcritas duas: a do jornalista Fábio Vasconcellos e a da jornalista 

Silvia Amorim. 
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Além das entrevistas com os jornalistas, também realizei uma entrevista por e-mail 

com o Ministro José Antonio Dias Toffoli, presidente do Tribunal Superior Eleitoral na 

ocasião das eleições de 2014. 

 

4.2 O papel que as pesquisas de intenção de voto tiveram na construção das notícias 

sobre as eleições presidenciais de 2014 

 

O objetivo era compreender como aqueles que constroem as matérias entendem a 

relevância do uso das pesquisas ou até não atribuem a elas destaque em seus textos 

jornalísticos. Os jornalistas entrevistados manifestaram opiniões diferenciadas sobre as 

pesquisas de intenção de voto.  

De acordo com Fábio Vasconcellos, toda pesquisa eleitoral utiliza, no seu 

questionário, várias perguntas que são consideradas categorias socioeconômicas que, no 

comportamento de voto clássico, são categorias que ajudam a explicar o voto, assim como a 

escolaridade média, alta ou baixa pode ser associada com preferências eleitorais. De acordo 

com Vasconcellos, em 2014, o voto que era para a candidata Dilma estava relacionado com 

baixas escolaridade e renda, que são correlacionáveis, enquanto que com o candidato Aécio 

ocorria o oposto. Fábio ainda aponta que procura utilizar as pesquisas de forma a explicar as 

razões do voto, mesmo enfrentando as limitações que ele acredita existirem nos questionários, 

que, segundo ele, estão sendo questionados.  

 

Acho que as pesquisas, no blog eu tento de alguma maneira, ajudam a 

abordar com esse enquadramento de corrida de cavalo. Normalmente, 

mesmo com as limitações, eu tento olhar por dentro das pesquisas e 

encontrar razões de escolha do eleitor. Razões de alguma variação, razões 

geográficas, que acho até muito mais interessante. É obvio que você não tem 

como deixar de falar quem está liderando a pesquisa e quem não está, mas é 

bom trazer outras abordagens. A proposta do blog é abordar esses dados de 

uma maneira mais aprofundada... quando se começa uma eleição... 2014 e 

2016, por exemplo, foram assim.... tem uma coisa frenética de produção de 

informação. Então, você é atropleada por isso. Mas eu olho criticamente 

isso. Agora, imagina quando a campanha é acirrada e você pega um 

candidato com 44% e outro com 45%. A pesquisa eleitoral vai exercer ium 

papel protagonista da informação muito grande, dada a indefinição do 

quadro. (Entrevista com o jornalista Fábio Vasconcellos, 22/11/2016).  
 

Ainda segundo Vasconcellos, as pessoas votam segundo os seus grupos sociais. 

Quando os seus grupos se identificam cultural, sociológica e economicamente com alguns 

valores, tendem a votar em determinada direção. Isso nos remete ao clássico estudo de 
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Lazarsfeld (1948), já mencionado no capítulo 2. Nele, o autor sugere que os efeitos da mídia 

na decisão eleitoral são mínimos e que a influência decisiva está nos grupos sociais a que 

pertencem os eleitores. A função dos meios de comunicação de massa é a de reforçar a atitude 

preexistente e não tanto de mudar, ao contrário do que se acredita. 

Para a jornalista Júnia Gama, responsável pela cobertura do candidato Eduardo 

Campos à presidência da república nas eleições de 2014, as pesquisas de intenção de voto são 

fundamentais para as eleições. Ela pondera que as campanhas dos candidatos são pautadas por 

essas pesquisas e também pelas pesquisas qualitativas. Quando questionada sobre a ascensão 

surpreendente da candidata Marina após assumir o lugar do candidato Eduardo Campos, ela 

afirma que a candidata ficou, nas pesquisas de intenção, com reais chances de vencer as 

eleições até bem próximo à data da realização do primeiro turno. 

 

Pesquisas de intenção de voto são sempre fundamentais em uma eleição. A 

gente vai acompanhando o candidato, mas é difícil saber como está cada um 

e a própria campanha deles é pautada pelas pesquisas. Cada repórter fica 

incumbido de um candidato. O meu naquela época era o candidato à 

presidência Eduardo Campos. Mas eu estava revendo a matéria que você me 

enviou e a Marina deu uma disparada logo assim que assumiu e com chances 

reais de vitória. Então, de qualquer forma, foi surpreendente. Se não me 

engano, até a penúltima semana da eleição ela ainda estava muito bem 

colocada. (Entrevista com a jornalista Júnia Gama, 05/12/2016). 
 

A jornalista Silvia Amorim tem opiniões que ecoam às de Júnia. Ela acredita, também, 

que as pesquisas de intenção de voto são importantes fontes de pauta. Apesar das restrições 

que as pesquisas de intenção de voto apresentam, que serão discutidas no item 4.3, ela as 

entende como fonte na corrida eleitoral. 

 

A questão das pesquisas de intenção de voto é fonte de pauta. Mais do que 

divulgar, noticiar a pesquisa, muitas vezes elas servem de alicerces para 

construir pauta, tentar mostrar alguma tendência. Apesar da restrição que se 

faz sobre a efetividade das pesquisas, elas ainda são uma fonte importante de 

informação na corrida eleitoral. (Entrevista com a jornalista Silvia Amorim, 

06/12/2016). 
 

4.3 Pesquisas são elementos fundamentais para o enquadramento “corrida de cavalos” 

 

Vasconcellos também acredita que, independentemente do contexto eleitoral do Brasil 

em 2014, assim como em outros países, as pesquisas de opinião legitimam a narrativa de 

corrida de cavalos (horse race). Normalmente, é esse o enquadramento que a imprensa 

costuma dar às disputas eleitorais. Dessa forma, o enfoque na disputa acaba simplificando o 

debate eleitoral, pois a abordagem se limita a relatar quem está na frente e quem está atrás na 
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corrida eleitoral. Segundo Vasconcellos, em geral, o blog de dados que ele edita no jornal O 

Globo não se limita a esses resultados.  

 

Normalmente, mesmo com as limitações, eu tento olhar por dentro das 

pesquisas e encontrar razões de escolha do eleitor. Razões de alguma 

variação, razões geográficas, que acho até muito mais interessante. É obvio 

que você não tem como deixar de falar quem está liderando a pesquisa e 

quem não está, mas é bom trazer outras abordagens. A proposta do blog é 

abordar esses dados de uma maneira mais aprofundada. (Entrevista com o 

jornalista Fábio Vasconcellos, 22/11/2016).  

 

Na realidade, como foi debatido no capítulo 3, uma pesquisa de opinião perfeitamente 

rigorosa seria aquela que transgrediria mais completamente os imperativos da neutralidade e 

da objetividade científica, em lugar de apresentar perguntas dicotômicas. Assim, segundo o 

autor Gabriel Tarde (2005, p. 66), “a imprensa, sem saber, ajudou a criar o poder do número. 

As opiniões, as ideias, o desejo de alguns acabam sendo ideias de muitos”.  

Ainda de acordo com Fábio Vasconcellos (2016), ele pondera que é razoável imaginar 

que a corrida de cavalo afete mais o voto estratégico. “No convívio social de alguém, se, 

insistentemente, aquela pessoa ouve dizer que um determinado candidato vai ganhar, isso 

pode produzir conversão”.  

Marcelo Soares alega que os dados são cruciais para o jornalista. É possível mostrar o 

que está oculto na pesquisa, como pontuaram também Fábio Vasconcellos e Silvia Amorim. 

Para Marcelo, “as pesquisas não se apresentam só para emplacar na notícia o enquadramento 

horse race. Elas também são fonte de estudo para produzir a matéria com mais informação 

para o eleitor” (entrevista com o jornalista Marcelo Soares, 09/12/2016). 

A matéria de Marcelo Soares “Como a economia local influenciou na votação local” 

apresentava um mapa composto por índices sociais. O resultado em cada estado estava 

relacionado com alguns índices escolhidos como referência para medir a economia local. O 

Bolsa Família, entre os índices, era fortemente relacionado à candidata Dilma. Já nos locais 

onde as famílias não recebiam o Bolsa Família, Aécio tinha melhor posição. Com isso, 

segundo Marcelo, percebe-se que o eleitor vota a partir da solução dos problemas que ele tem.  

Ele ressalta mais dois índices que influenciam no voto para medir a economia local 

das cidades: o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) e o PIB per capita. Cidades mais 

desenvolvidas, com atividade privada mais estabelecida, tendem a votar mais em Aécio. Já as 

cidades menos desenvolvidas, que mais dependem do auxílio do governo, votaram mais em 

Dilma.  
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Figura 4 - Titulo 

 

 

De acordo com a matéria de Marcelo Soares, é importante perceber que, além de como 

o voto se distribui, percebe-se abaixo como o voto é pensado pelo eleitor, segundo a opinião 

do jornalista. 

 

Em média, não existe eleitor bobo. O voto segue a tendência do que, economicamente, mais 

preocupa os cidadãos de cada localidade e de como cada candidato é percebido em relação a esses 

fatores. É na soma dessas vontades agregadas que se decide uma eleição. (Entrevista com o jornalista 

Marcelo Soares, 09/12/2016 ). 

 

4.4 A utilização das pesquisas de intenção de voto 

 

A pesquisa, de acordo com Fábio, vem de um campo científico e usa métodos 

científicos para gerar conhecimento sobre aquele retrato do momento. Tal conhecimento pode 

ser produzido internamente para os partidos, fazendo com que, a partir disso, eles criem suas 

estratégias de comunicação no plano da disputa, o que está relacionado com a 

profissionalização das campanhas que incorpora os especialistas, analistas de campanha. As 

campanhas no Brasil se profissionalizaram absurdamente. Na opinião de Fábio Vasconcellos,  

 

elas se equivalem hoje ao que são os EUA. Na imprensa, a pesquisa é um 

produto de interesse noticioso. Ela é notícia. A imprensa entende que a 

pesquisa é um produto noticioso. Quando você tem uma campanha acirrada 
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de indefinição do quadro, aumenta o valor noticioso dessa pesquisa. Que tipo 

de influência a gente pode falar. Um amigo da UFBA me disse outro dia que 

as pesquisas lá na Bahia não teriam influência dado o seguinte quadro: todos 

os candidatos das últimas três eleições que as pesquisas apontavam como 

primeiro colocado, quando saíram os resultados não estavam de acordo com 

as projeções. (Entrevista com o jornalista Fabio Vasconcellos, 22/11/2016). 
 

Para Silvia Amorim, que concorda com Fábio, os dados secundários, que são dados 

divulgados posteriormente aos dados de intenção de voto, são mais importantes para a 

construção da notícia do que a intenção de voto propriamente dita. Estes dados secundários, 

sexo, idade, escolaridade, renda, local de votação e outros, são os que a jornalista analisa para 

compreender o resultado daquela pesquisa de intenção. Portanto, para fins de repercussão da 

matéria, portanto, esses dados mais detalhados subsidiam as notícias. No entanto, a pesquisa 

de intenção tem relevância incontestável, segundo a jornalista: “É inegável que matérias 

seguintes à divulgação de uma pesquisa, você sempre usa aquela intenção de voto que o 

candidato teve, quando você se refere a ele em alguma outra reportagem posterior” (entrevista 

com a jornalista Silvia Amorim, 06/12/2016). 

 

4.5 Pesquisas de intenção de voto como fontes de notícia 

 

Marcelo Soares ressaltou que, durante as eleições, surgiram muitos institutos piratas. 

O blog “Afinal das contas”, em que a maioria dos trabalhos era focado na audiência e 

reportagem, foi desativado em 2014. Ele procurava orientar os repórteres a compreenderem 

algumas pesquisas. Na ocasião das eleições de 2014, ele conta que apareceram dois institutos 

que só fizeram uma pesquisa e que davam um resultado completamente distorcido do que 

apontavam o Datafolha e o Ibope. Entretanto, ainda assim, tais resultados geravam notícia em 

outros veículos, como na revista Época, e ainda eram reproduzidos em algum jornal; depois, 

viralizavam no Facebook. Em geral, esses tipos de pesquisas eram considerados pelos 

jornalistas como pesquisas que estavam “fazendo barulho” e, quando apareciam com 

resultados díspares, que viravam notícia, causavam peso no debate.  

A Folha de São Paulo, como pertence ao mesmo grupo do instituto Datafolha, não 

divulga qualquer pesquisa de outro instituto, segundo o jornalista. Conforme já mencionado 

acima, alguns jornais selecionam os institutos que apuram os resultados das pesquisas, o que 

vale, mais uma vez, à reflexão quanto a um possível aumento do número de institutos que 

registram suas pesquisas no TSE (Tribunal Superior Eleitoral). Se o número de institutos 
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aumenta, naturalmente o número de pesquisas também aumenta. Um trecho da matéria 

destacada por Marcelo está a seguir. 

 

O instituto Paraná Pesquisas entrevistou, entre a segunda-feira (6) e esta 

quarta-feira (8), 2.080 eleitores. Foram feitas entrevistas pessoais com 

eleitores maiores de 16 anos em 19 Estados e 152 municípios. A pesquisa foi 

registrada no Tribunal Superior Eleitoral, sob o número BR 01065/2014. O 

nível de confiança da pesquisa é de 95%, com uma margem de erro de 2,2% 

para mais ou para menos. Isso significa que a probabilidade de a realidade 

corresponder ao resultado dentro da margem de erro é de 95%. Se a eleição 

fosse hoje, a votação de Aécio variaria, portanto, de 52% a 56%; e a de 

Dilma, de 44% a 48% dos votos válidos”. (BOMBIG, 2010). 
 

Embora a jornalista Silvia Amorim acredite na restrição que se faz sobre a efetividade 

das pesquisas, para ela, as pesquisas ainda são uma fonte importante de informação na corrida 

eleitoral.  

Júnia Gama também concorda com Silvia Amorim ao afirmar que,  

 

Nos períodos eleitorais, as pesquisas de intenção são fontes importantes de 

notícia. Na imprensa a pesquisa é um produto de interesse noticioso. Ela é 

notícia. A imprensa entende que a pesquisa é um produto noticioso, na 

medida em que essa pesquisa quando você tem uma campanha acirrada de 

indefinição do quadro, isso aumenta o valor noticioso dessa pesquisa 

(entrevista com a jornalista Júnia Gama, 05/12/2016). 
 

Aqui, vale retomar a discussão sobre os critérios de noticiabilidade de acordo com 

Traquina (2013). O conceito de noticiabilidade é como um conjunto de critérios e operações 

que fornecem a aptidão de merecer tratamento jornalístico, isto é, possuir valor como notícia. 

Assim sendo, a pesquisa de intenção parece ter, pelos jornalistas, a importância de uma 

notícia. Além disso, Júnia acredita que a questão do uso dos números é evidente para ter 

argumento noticioso e que a construção da notícia, em períodos eleitorais, não pode prescindir 

dos números. 

 

A gente usa muito os números. A melhor análise das pesquisas durante uma 

eleição é ficar atenta aos números. Principalmente comparar com as 

pesquisas anteriores. Em geral quanto mais se aproxima do final da eleição, 

mais as pesquisas vão saindo. Então a gente tem um critério de pegar 

pesquisas reconhecidamente sérias... Datafolha, Ibope que são pesquisas 

legitimadas e usam os números. Fulano estava com tantos pontos a tantas semanas 

da eleição. Também procuramos observar o que mudou de estratégia de cada um, o 

que cada um fez aquela semana e, na semana seguinte, comparamos para ver o 

quanto piorou, o quanto melhorou. (Entrevista com a jornalista Júnia Gama, 

05/12/2016). 
 

Silvia Amorim compreende que cada jornal elenca os institutos de pesquisa que, para 

ele, apresentam maior credibilidade. Ela acredita que, além da notícia propriamente dita sobre 
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a divulgação daquelas pesquisas, há normalmente repercussões. Assim, os jornalistas também 

consultam pessoas da área de marketing e especialistas na área de pesquisa para que eles 

analisem aqueles dados, uma vez que as pesquisas têm uma infinidade de números e de dados 

que é muito maior do que aquilo que é publicado. No entendimento da jornalista, há muito 

mais para ser divulgado que os institutos não divulgam.  

 

Se instalou aí uma “sementinha” de dúvida, não é nem a questão da 

credibilidade, mas a metodologia e a efetividade dessas pesquisas. Existe 

hoje no Brasil essa discussão. Não só no Brasil, vimos agora nos EUA a 

mesma coisa. Eu acho que as pesquisas de opinião pública não são só 

eleitorais, mas as pesquisas de opinião pública, a metodologia que é 

aplicada, elas estão hoje em cheque, estão em discussão. (Entrevista com a 

jornalista Silvia Amorim, 06/12/2016). 

 

O ministro José Antonio Dias Toffoli foi presidente do TSE durante as eleições de 

2014. Quando questionado sobre a maneira como os jornalistas fazem uso dos números e 

pesquisas para construir suas notícias, o ministro responde de forma técnica, como podemos 

ver a seguir. 

 

Os jornalistas, ao utilizarem, em suas reportagens e textos, dados de 

pesquisas eleitorais, são pautados pelos institutos de pesquisa que, por sua 

vez, têm a obrigação de executar um trabalho o mais próximo da realidade 

possível, no período eleitoral. O jornalista trabalha como um repetidor dessa 

informação, interpretando e analisando os dados, de modo a que isso chegue 

ao público de maneira clara, para que todos possam entender o cenário 

político refletido pelas pesquisas. (Entrevista com o ministro José Antonio 

Dias Toffoli, 26/04/2016)12. 

 

4.6 O papel das pesquisas para a formação de uma opinião pública 

 

O jornalista Fábio Vasconcellos acredita que as pesquisas de intenção são importantes 

e alteram a opinião pública, mas para isso é necessário que a pessoa seja interessada por 

pesquisa. E quanto mais interessado, menos efeito as pesquisas geram sobre o eleitor em 

relação à sua posição política. Ela gera convicção na medida em que o candidato em que o 

eleitor pretende votar está liderando a campanha e, dessa forma, a pesquisa só solidifica a sua 

decisão. No entanto, os eleitores que são menos interessados em política não acompanham 

com tanta força as pesquisas. Ele conclui que há um paradoxo da comunicação política 

conhecido desde os anos 1960. 

 

A pesquisa é importante, ela altera, mas você tem que estar interessado. Uma 

vez que você está interessado, você já tem convicções pré-definidas e os 

                                                         
12 José Antonio Dias Toffoli foi presidente do TSE durante as eleições de 2014. 
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efeitos tendem a se anular, mas há a psicologia da alteração do voto que diz 

que há alteração da atitude eleitoral. Então os altamente interessados são 

minoria e não tem alteração no voto neles. (Entrevista com o jornalista Fábio 

Vasconcelos, 22/11/2016). 

 

A opinião de Vasconcellos aponta uma contradição em relação às pesquisas e à 

opinião pública. Para ele, as pesquisas surtem mais efeito em quem já está interessado. Ao 

mesmo tempo, quem está interessado já possui suas convicções muito mais consolidadas. Eles 

acreditam que se deve levar em conta se as opiniões se equivalem e até mesmo se as mesmas 

perguntas para todos podem levar a uma ideia de consenso, o que deve ser, no mínimo, 

questionável. Essa é uma visão crítica importante. Mesmo que as pesquisas eleitorais pareçam 

cumprir atualmente seu papel de apresentar ao eleitor a posição do candidato na corrida 

eleitoral, é necessário não deixarmos de prestar atenção nos métodos ou nos objetivos desses 

resultados, ou até nos interesses que podem estar envolvidos nesses resultados.  

No que se refere aos interesses políticos, Bourdieu (1985, p. 139) explica que “eles 

sustentam as problemáticas propostas pelas sondagens e isto exerce um grande controle, 

simultaneamente, sobre a significação das respostas e sobre a significação dada à publicação 

das respostas”.  

Júnia Gama acredita que a influência das pesquisas ocorre não só para pautar o 

candidato, mas também para pautar os eleitores. De alguma maneira, ela está em acordo com 

a opinião do Vasconcellos. 

 

Os eleitores veem que o candidato está muito mal na pesquisa, está com 

menos chances, existe uma tendência desse voto migrar para um outro 

candidato, na reta final, que seja mais competitivo, parecido com o candidato 

que optariam inicialmente. Acabam fazendo o voto útil. (Entrevista com a 

jornalista Júnia Gama, 05/12/2016). 
 

 Silvia Amorim, no entanto, não tem resposta para essa pergunta, pois acha que as 

“reviravoltas eleitorais” são o sintoma de que não há como medir esse fenômeno. Ao 

contrário, Marcelo Soares acredita que as pesquisas são encomendadas por empresas que, 

através dos resultados, conseguem trabalhar na campanha do candidato, já apostando na 

“corrida de cavalos”. Com isso, o candidato tem mais visibilidade e consegue mais votos. 

 

4.7 Variáveis que influenciam o impacto das pesquisas na opinião pública 

 

Fábio Vasconcellos admite que, embora existam pessoas contra a divulgação de 

pesquisas, uma vez que estas podem alterar o resultado das eleições, ele não vê problema 
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nessas alterações, por entender que as pesquisas são mesmo feitas para alterar. O problema é o 

uso incorreto ou desonesto da pesquisa, o qual pode levar a informação errada para o eleitor, 

fazendo com que ele altere a natureza do seu voto para um voto estratégico ou de conversão, 

como já exemplificado anteriormente pelo caso jornalista do instituto Paraná que realizou 

apenas uma pesquisa. No caso do voto estratégico, o eleitor pretende votar em quem está 

ganhando e, no voto de conversão, o eleitor que não acompanha a imprensa acaba seguindo a 

orientação do seu ciclo social de amizades. 

 

A pesquisa dá uma fotografia muito geral do que está acontecendo. Primeiro 

porque a opinião não é algo estático e segundo porque você está no meio de 

uma campanha e ela vai gerar variações. [...] Ela pode enfraquecer uma 

atitude desde que ela não seja tão forte. A conversão de voto é mais difícil, 

pois primeiro ela muda uma atitude e depois converte o voto. Na imprensa, 

as pesquisas dão um ar de exatidão na informação, isto é visto com mais 

credibilidade, mais confiança. Ela vem de uma construção de verdade que 

não é exatamente o campo da comunicação, é o campo da ciência. Então, o 

jornalismo de alguma maneira utiliza esses valores que vem da ciência, do 

método científico que tem valor de verdade (entrevista com o jornalista 

Fábio Vasconcellos, jornalista, 22/11/2016). 
 

De acordo com Entman (2007, p. 165), a mídia decide publicar informações que, 

muitas vezes, podem estar criando um viés na comunicação, gerando um certo favoritismo, 

como já mencionado no capítulo anterior, que agenda a opinião pública.  

 

Os viéses de decisão da mídia operam dentro das mentes de jornalistas e 

dentro dos processos de instituições jornalísticas, incorporados em regras e 

normas (geralmente não declaradas) que orientam seu processamento de 

informações e influenciam o enquadramento de textos de mídia. (ENTMAN, 

2007, p.166).13 
 

Trazemos de volta a questão discutida em capítulos anteriores em que autores afirmam 

que as pesquisas não exercem uma forma de poder absoluto para impactar a opinião pública. 

Bourdieu (1985), por exemplo, questiona se é possível verificar a existência de uma opinião 

pública tangível e mensurável. Outros autores, como Lazarsfeld (1948), por exemplo, 

sugerem que os efeitos da mídia na decisão eleitoral são mínimos e que a influência decisiva 

está nos grupos sociais a que pertencem os eleitores.  

 

 

                                                         
13 Tradução feita pela autora da seguinte passagem: “The media’s decision biases operate within the minds of 

individual journalists and within the processes of journalistic institutions, embodied in (generally unstated) rules 

and norms that guide their processing of information and influence the framing of media texts.” 
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4.8 A candidatura de Marina Silva em 2014 

 

A ex-senadora Marina Silva foi uma candidata apontada pelas pesquisas de intenção 

de voto como forte, logo após a morte de Eduardo Campos, mas esse favoritismo acabou não 

se confirmando nas urnas. Portanto, neste trabalho, investiguei o caso Marina mais a fundo 

para compreender as possíveis explicações dos jornalistas sobre essa ascensão e queda. 

Algumas dessas explicações incluem: as divergências internas presentes no PSB – partido do 

candidato Eduardo Campos –, o fato de Marina Silva não ter conseguido formar o seu próprio 

partido – a Rede – para concorrer à presidência da república em 2014 e o histórico de ter 

obtido 20 milhões de votos em sua campanha para presidente em 2010. Tais fatores 

certamente contribuíram para o perfil diferenciado desta candidata. 

 

4.9 Fatores que influenciaram a ascensão e a queda de Marina 

 

Os jornalistas responderam a essa questão evidenciando aspectos parecidos quanto ao 

desempenho final de Marina.  

De acordo com Fábio Vasconcellos, tudo está concentrado no jogo da campanha 

eleitoral, e o discurso de campanha não é um discurso científico de verdades, e sim de valores 

e de impressões e sobre coisas que nem sempre são verdadeiras. O que, na opinião do 

jornalista, também destruiu Marina foi a fragilidade e a não capacidade de se autoexplicar 

diante dos argumentos e de se contrapor às questões que estavam sendo colocadas. Ele sugere 

que Aécio foi para o segundo turno pela incapacidade de Marina e resume em três fatores o 

que foi a queda dela: 1) a campanha bem estruturada de Dilma; 2) a incapacidade de 

responder às provocações dos candidatos e 3) a fragilidade da candidata em relação às 

argumentações fortes que Dilma encontrou para combater sua adversária e, com isso, a 

migração, em questão de dias, dos eleitores para Aécio. Mesmo assim, Marina também não 

despencou, mantendo uma posição de dúvida até o final. 

 

A questão fundamental é que a Marina não era candidata. Ela pegou uma 

chance que “caiu no colo dela”. Nesta ocasião, já estavam muito definidos 

quem eram os candidatos, as articulações políticas já estavam costuradas, 

eventuais alianças. De repente cai no colo da Marina essa chance. Através de 

uma tragédia, em um partido, principalmente naquele período, a cara do 

Eduardo Campos. Ele era o neto de Miguel Arraes e comandava o partido. A 

liderança de Campos no PSB estava vindo de Pernambuco para o Brasil, e 

Marina se depara com uma massa partidária com a qual ela não tinha 

nenhum controle, ela não representava o programa, o projeto do partido e 

essa questão do antipolítico, que não era esse político tradicional. Isso de 
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imagem antipolítico, entre a população pode até ter uma aceitação muito 

boa, mas entre os políticos, não tem. E a Marina veio com uma forma muito 

diferente do que estava sendo colocada até ali e também um partido sem 

grandes afinidades e, por fim, ambas as campanhas, tanto do Aécio como da 

Dilma, optaram por enfraquecer a Marina. (Entrevista com o jornalista Fábio 

Vasconcelos, 22/11/2016). 

 

Já Marcelo Soares ponderou que Marina não polariza. O jornalista acredita que a 

candidata estava interessada em fazer propostas para melhorar o Brasil. O que parece, 

segundo Marcelo, é que os eleitores não querem o que é melhor para o Brasil, o que eles 

querem é eliminar o que eles não querem.  

 

A Marina não polariza. Ela era a segunda favorita de muita gente. O PT e o 

PSDB souberam fazer o jogo da polarização. Segundo declarações da 

Marina, parece que ela é contra isso. O que se chama de polarização é que a 

Marina não queria eliminar ninguém e nem ninguém queria eliminar a 

Marina. Não alimentava essa ideia de eu sou o bem e os outros são o mal. 

Ela queria fazer propostas para melhorar o Brasil. Só que o que me parece é 

que os eleitores não querem o que é melhor para o Brasil, o que eles querem 

é eliminar o que eles não querem. (Entrevista com o jornalista Marcelo 

Soares, 9/12/2016). 

 

Aqui, mais uma vez observamos que as pesquisas em relação ao eleitorado talvez não 

apresentem a relevância que imaginamos ter. Se há um poder de decisão do eleitor, como 

afirma Habermas (2011, p. 446), “O Estado moderno pressupõe a soberania popular como o 

princípio de sua própria verdade, e essa, por sua vez, deve ser a opinião pública”. 

Silvia Amorim complementou lembrando o jargão durante as eleições para se referir a 

Marina. Toda vez que a candidata tinha dificuldades de reagir aos candidatos, tanto do PSDB 

como do PT, os jornalistas diziam que “Marina murchou”. Ela explica que a campanha de 

Eduardo Campos e a eleição propriamente dita já estavam com tudo definido e arrumado, 

inclusive eventuais alianças. Com a tragédia da morte de Campos, Marina aproveitou uma 

chance que praticamente “caiu no colo dela”. 

 

O tamanho e o peso de um partido, a estrutura de um partido têm uma 

grande relevância. Principalmente para o sprint final da campanha. Eu 

acredito que um dos principais fatores que levaram a Marina a murchar foi a 

questão de não ter ali um partido tão estruturado que conseguisse fazer essa 

ofensiva final forte. O PT e o PSDB são dois partidos que têm uma 

penetração maior na sociedade então imagino que a questão partidária de 

estrutura, para levar a campanha para a rua, para levar a campanha em cada 

casa, cidade além do sprint final, que faltou a ela. (Entrevista com a 

jornalista Silvia Amorim, 06/12/2016). 

 

A entrevistada Júnia Gama concorda que Marina recebeu a condição de ser candidata 

para concorrer às eleições por acaso, na medida em que tal condição se concretizou com a 
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tragédia e em um partido, principalmente naquele período, que tinha a cara de Eduardo 

Campos. Como ele era o neto de Miguel Arraes e comandava o partido, a liderança de 

Campos no PSB estava vindo de Pernambuco para o Brasil, e Marina se deparou com uma 

massa partidária sobre a qual ela não tinha nenhum controle: ela não representava o programa, 

muito menos o projeto do partido. Além disso, ela era a imagem do ser antipolítico, que não 

representava esse político tradicional. “Esta imagem da candidata Marina entre a população 

pode até ter uma aceitação muito boa, mas entre os políticos não tem”, explicou Gama.  

 

4.10 Abordagem da liderança de Dilma por O Globo 

 

Os jornalistas entrevistados não apresentaram uma opinião específica em relação à 

forma como O Globo divulgou a liderança da candidata Dilma, o que já era esperado não só 

pelo fato de trabalharem no jornal, o que naturalmente os exime de um posicionamento crítico 

específico, como também pelo poderio que esta empresa exerce no cenário midiático.  

Fábio Vasconcellos argumenta que, embora o jornal deva ser criticado, em alguns 

momentos, as variações que apareciam nos resultados das pesquisas de intenção e que 

estavam dentro margem de erro foram tratadas como variações além da margem, gerando uma 

possível queda ou inflexão da candidata. Em seu blog, utilizou uma técnica chamada poll of 

poll, que agrega todas as pesquisas dos candidatos que estavam entre as primeiras posições – 

Dilma, Aécio e Marina – e projeta como está a tendência geral.  

Por meio dessa técnica, a projeção mostrava Dilma estabilizada. Para o jornalista, ao 

contrário, houve um erro de campanha de Dilma, fato provável de ela não ter ganhado no 

primeiro turno, embora a morte de Campos tenha representado um componente emocional 

muito forte. 

Júnia Gama14 ponderou que os jornalistas são orientados, após tomar conhecimento do 

resultado de alguma pesquisa, a falar com cada um dos comitês dos partidos que disputam as 

eleições, mas, como Dilma era a presidente naquela época, tinha um acompanhamento mais 

intenso. No entanto, Silvia Amorim entendeu que talvez tenha ocorrido uma certa negligência 

dos candidatos em relação aos resultados favoráveis à Dilma nas pesquisas. 

 

 

 

                                                         
14 Júnia Gama é jornalista e concedeu entrevista à autora em 5 dez. 2016. 
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4.11 Dilma liderou a campanha o tempo todo 

 

A notícia nem sempre retrata quem está na frente, e sim quem está subindo. Na 

pesquisa, há sempre uma busca pela novidade ou pelo que é tendência. Por isso, Marina era, 

muitas vezes, mais notícia do que Dilma, embora esta estivesse na liderança. Como a 

presidente já vinha liderando há muito tempo, não importava dizer isso ao leitor como 

primeira informação daquela matéria ou como título. 

Conforme Silvia afirmou, toda vez que abre uma pesquisa e tem que escrever uma 

matéria, busca alguma diferença de comportamento ou alguma tendência que o candidato 

esteja mostrando.  

 

Aquele retrato do momento, quem está em primeiro, em segundo ou em 

terceiro, ele só é notícia se houve alguma mudança naquelas posições ou, se 

não aconteceu nada, você noticia, por exemplo: permanece em primeiro 

lugar, segundo e terceiro [...] (entrevista com a jornalista Silvia Amorim, 

06/12/2016). 
 

Ressalta-se aqui a posição de Moraes (2009, p. 45). Percebe-se que, a partir do 

exposto, a formação da opinião pública através das “corporações midiáticas conduz ao 

agendamento dos temas que merecem ênfase, incorporação, esvaziamento ou extinção. Por 

isso, formar a opinião pública é uma operação ideológica e estreitamente ligada à hegemonia 

política”.  

De alguma maneira, isso fica exemplificado na ênfase dada à novidade que era Marina 

após assumir a posição de Eduardo Campos. Como afirmou a jornalista Silvia, pode ser 

interpretada como uma operação ideológica, condizente com o poder das organizações Globo, 

conhecidas por possuírem componente ideológico conservador. 
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CAPÍTULO 5 - CONCLUSÃO 

 

As análises do trabalho realizado para compreender como as pesquisas de intenção de 

voto foram utilizadas pelos jornalistas na campanha presidencial do ano de 2014 partem, 

inicialmente, da literatura cujos autores escolhidos evidenciaram alguns traços importantes 

referentes à opinião pública e à mídia. Há um consenso sobre o quão complexo é o conceito 

de opinião pública, mas entende-se que ela, existindo ou não, deve ser considerada. De acordo 

com o estudo realizado para Habermas (2011), sem a opinião pública não temos democracia 

e, para Bourdieu (1985), a sondagem de opinião é um instrumento de ação política. De uma 

maneira geral, foi possível identificar que o eleitor não faz suas escolhas de forma irracional 

ou é levado exclusivamente pelo que a imprensa publica. Ao contrário, ele está envolvido 

pelo meio social e cultural ao qual pertence, exceto os que têm o voto ideológico consolidado. 

Por outro lado, o uso sistemático das pesquisas de intenção de voto nas matérias 

jornalísticas, como produto noticioso, cria um valor-notícia – atribuindo relevância às 

sondagens – que impede o acesso, nos momentos eleitorais, a outras informações relevantes.  

Uma pesquisa de intenção de voto trabalha com um conjunto de variáveis que permite 

compreender melhor o que está acontecendo como, por exemplo, a faixa etária ou o gênero e 

outras variáveis que a compõem e que podem permitir perceber melhor, dentro de uma lógica 

simplória, o que está sendo usado para construir a imagem de um candidato. Porém, o eleitor 

não tem acesso ao resultado da composição dessas informações. O que aparece na mídia é 

uma versão simplificada, que parece criar um viés no sentido de atender aos aspectos 

ideológicos, mercadológicos e hegemônicos do jornal. 

Assim, de acordo com essa perspectiva, o jornal parece oferecer, por meio das 

pesquisas publicadas, uma informação reduzida, na medida em que se questiona hoje em dia a 

metodologia hoje aplicada às sondagens. Além disso, as eleições de 2014 tiveram um número 

expressivo de institutos de pesquisas e, portanto, de pesquisas de intenção de votos, registrado 

no TSE. Em parte, pode-se compreender, pela profissionalização das campanhas, que a 

demanda por pesquisas aumenta, na medida em que o marketing político também tem se 

especializado. Por outro lado, isso revela que estamos diante de uma produção de dados 

intensa e questionável, como citado anteriormente, que também propicia o surgimento de 

institutos piratas de pesquisas. Diante desse fato, os jornalistas entrevistados afirmaram ter 

entre dois ou três institutos como referência para utilizar em suas notícias e atestam também 

que a produção de pesquisas se tornou algo lucrativo.  
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O uso indiscriminado dos números pode oferecer uma mudança dos fatos e quebrar 

paradigmas em relação à importância da notícia como informação para seu público leitor. Ao 

se analisarem as reportagens selecionadas através de uma análise de conteúdo, com o uso da 

metodologia de enquadramento, foi possível identificar algumas tendências.  

Durante o período estudado – agosto a outubro – as eleições para presidente em 2014 

se concentraram nos candidatos que ocupavam os três primeiros lugares nas pesquisas – 

Dilma Rousseff, Aécio Neves e Marina Silva – tendo esta assumido o lugar de Eduardo 

Campos, vítima de acidente aéreo, como já exposto anteriormente.  

A corrida de cavalos ou horse race foi o enquadramento que ocorreu em maior 

percentual em todos os três meses se comparado aos demais enquadramentos encontrados nas 

notícias. Isso evidencia que as matérias jornalísticas deram uma grande importância à 

publicação das pesquisas e, de alguma maneira, conduziram, em poucos dias após a morte de 

Eduardo Campos, a ex-senadora Marina Silva a uma forte candidata à presidência. De acordo 

com a tabela de enquadramentos apresentada no capítulo 3, o mês de setembro foi o segundo 

mês em que mais ocorreu o enquadramento horse race, e o mês em que a candidata Marina 

Silva mais se destacou nas pesquisas e nas manchetes das matérias. Naquela ocasião, ela 

ultrapassou Aécio Neves, que parecia já ter se estabelecido em segundo lugar, só 

reconquistando esta posição faltando dois dias para o pleito do primeiro turno.  

As pesquisas de intenção de voto nas eleições de 2014 foram um fenômeno 

interessante, sobretudo, pela análise que se pôde fazer do cenário político conturbado que 

estava no entorno dessa eleição e de um resultado que não estava sendo esperado até os 

últimos dias. Quem faz as pesquisas detém mais informação além da que chega à mídia. Em 

geral, o que se aponta como resultado para o eleitor é quem vai ganhar ou perder a eleição.  

 Uma pesquisa trabalha com um conjunto de variáveis – como, por exemplo, a faixa 

etária ou o gênero – que permite compreender melhor o que está acontecendo, além de outras 

variáveis que a compõem e que podem permitir perceber melhor, dentro de uma lógica 

simplória, o que está sendo usado para construir a imagem de um candidato. Em geral, o 

eleitor não tem acesso ao resultado da composição dessas informações. O que aparece na 

mídia é tão simplificado que o resultado acaba assumindo um caráter dicotômico. 

De acordo com essa perspectiva, o que o leitor dos jornais está recebendo é uma 

redução de informação disponível, resultado de uma metodologia aplicada à pesquisa. Além 

disso, é importante a compreensão da linha editorial do jornal em questão para que possamos 

entender de que maneira as questões ideológicas e os aspectos político-econômicos e 

mercadológicos compõem o cenário das eleições de 2014. O estudo procurou entender a 
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necessidade de uma elevação do número de pesquisas de intenção de votos mediante a 

observação dessas publicações.  

O uso indiscriminado dos números pode oferecer uma mudança dos fatos e quebrar 

paradigmas em relação à importância da notícia como informação para seu público leitor. 

Assim, identificamos algumas tendências nessas matérias, através de um estudo de 

enquadramento. Isso foi fundamental para a compreensão da forma como as notícias das 

eleições podem vir a estar relacionadas às questões que norteiam a mídia em relação ao 

mercado. 

   No capítulo de análise das entrevistas, foi possível revelar a importância dada pelos 

jornalistas aos números e, principalmente, ao uso das pesquisas de intenção de voto para 

construírem suas matérias. Os entrevistados chegaram a revelar que, na imprensa, as 

pesquisas dão um ar de exatidão à informação e isso confere credibilidade e mais 

confiança. Todos os jornalistas entrevistados têm a mesma ideia sobre o impacto do uso das 

pesquisas em suas matérias, embora compreendam a importância de a notícia ir mais além, 

fazendo uso de dados que tragam mais informações e não reduzam as matérias eleitorais a 

uma simples disputa entre os candidatos. 

Essa importância em relação à publicação dos números, aspecto identificado no 

trabalho, revela-se também na medida em que o jornal tem interesse em dar ênfase, ao longo 

das campanhas, em publicações de pesquisas de intenção de voto, uma vez que há outras 

vantagens envolvidas. Além disso, do ponto de vista de caráter mais organizacional, os 

aspectos ideológicos, políticos, hegemônicos e principalmente mercadológicos do jornal são 

preponderantes em relação à importância da informação na notícia bem apurada. Finalmente, 

as entrevistas deixam claro que determinados aspectos da campanha de 2014 acabaram por se 

tornar um paradigma. Um exemplo disso é o caso da questão apontada no capítulo 4, quando 

se entendem as pessoas de baixa renda e de pouca instrução como público eleitor da candidata 

Dilma. O que transparece é que a candidata tem apenas esse tipo de eleitor. Isso reforça nossa 

percepção de que o jornalismo tem a tendência de aceitar que as sondagens, sempre que 

publicadas, dão credibilidade às suas notícias. 

Com base nessa combinação entre análise de conteúdo das notícias, enquadramento 

(ENTMAN, 2007) e entrevistas, este trabalho percebeu que os usos das pesquisas eleitorais na 

elaboração de notícias contribuíram para uma simplificação excessiva do debate político 

durante as eleições presidenciais de 2014. Ao enfatizar alguns aspectos da disputa eleitoral, o 

jornalismo de O Globo negligenciou algumas complexidades do cenário político, como o 

fracasso de Marina Silva em formar uma sólida coalizão partidária, e alguns dos principais 
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componentes ideológicos da mídia que levaram os jornalistas a (talvez artificialmente) retratar 

Marina como uma candidata que poderia trazer todas as mudanças que os eleitores brasileiros 

desejavam. 

De acordo com o capítulo 3, das análises das notícias, no mês de setembro e no início 

de outubro, as pesquisas apontaram Marina não só em ascensão, mas também como a 

candidata que venceria Dilma. Dessa forma, os resultados das pesquisas trouxeram à Marina 

uma condição política diferente de sua realidade em relação ao seu partido, o que foi 

comprovado pelos jornalistas que observaram como as sondagens inflaram e depois 

“murcharam” sua candidatura, pois o que era necessário para o sucesso até o final da 

campanha não estava simplificado na publicação dos números e sim na ofensiva final forte 

para vencer dois partidos estruturados como o PT e o PSDB.  

O que podemos concluir dessa análise de enquadramentos das notícias é que, em geral, 

eles são utilizados pela mídia de maneira que acabam simplificando o debate político – sem 

levar em consideração as complexidades do cenário político brasileiro em 2014 – enfatizando, 

principalmente, os aspectos de “corrida de cavalos” (horse race), além de outros quatro tipos 

comuns de enquadramentos presentes na construção do texto jornalístico, tais como: 

episódicos, temáticos, de conflitos e estratégicos. Com isso, como destacamos no capítulo 2, 

pudemos observar que, muitas vezes, as notícias são publicadas de forma predominantemente 

associada a elementos numéricos, negligenciando, assim, outras informações de naturezas 

complexas (BARBOSA, 1994). 

Também foi possível perceber que esses enquadramentos contribuíram, de forma 

artificial, para alçar Marina à condição de favorita, talvez por um desejo da mídia em enxergar 

nela uma candidata de terceira via, associando-a a um contexto político em que se percebia 

um desejo de mudança latente. Assim, como afirmou Gramsci (2002), fica evidente que as 

pesquisas de intenção são pautadas por muito mais do que um interesse público, atribuindo 

uma marca ideológica à formação da opinião pública. Esses quatro enquadramentos 

mencionados e a “corrida de cavalos” são os mais identificados na análise das notícias.  

O número de pesquisas divulgado pelo Datafolha e Ibope aumentou, 

proporcionalmente em relação aos outros meses, no mês de outubro, ao longo dos cinco dias 

estudados. Isso se deve à proximidade do pleito, mas também se faz importante questionar 

qual a necessidade de os jornalistas usarem tanto esse recurso para matérias eleitorais. 

Confirmamos, assim, alguns dos critérios de noticiabilidade discutidos por Traquinas (2013), 

já que os números parecem assumir o papel de fontes principais para a construção de notícias 

no período eleitoral.  
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Encontramos uma evidência desse processo no mês de setembro, em que todas as 

matérias selecionadas mencionaram ou divulgaram as pesquisas. Foi também nesse mesmo 

mês que a candidata Marina Silva (PSB) subiu nas pesquisas e, após um período de rebate e 

críticas recebidas pelos outros dois candidatos, Dilma e Aécio, a campanha da ex-senadora 

começou a perder força e, conforme já mencionado, ela só começa a cair nas pesquisas 

faltando, praticamente, três dias para a eleição do primeiro turno. Isso nos levou a acreditar 

que ela pudesse realmente disputar um segundo turno com Dilma Rousseff, que apresentava, 

nove dias antes da eleição, 13 pontos percentuais de vantagens, de acordo com a pesquisa 

Datafolha divulgada no dia 27 de setembro. 

No capítulo de análise das notícias foi possível perceber que os enquadramentos 

considerados mais importantes se repetiram ao longo do período estudado, apresentando uma 

evolução crescente do percentual. Assim, entende-se que as notícias parecem ser publicadas e 

agendadas de acordo com a mídia. 

 O trabalho das entrevistas teve uma importância considerável para se compreender 

como os jornalistas pensam as questões relevantes sobre as pesquisas de intenção de voto. Em 

geral, as respostas dos jornalistas foram opinativas sobre os temas sugeridos pela autora. A 

compreensão que se teve foi de que houve pouca preocupação, por parte desses profissionais, 

em explicarem como construíram suas matérias, de onde extraíram os dados para compor suas 

referências exemplificadas a seguir. Mesmo que tenham consultado os bancos de dados 

competentes para fazerem seus levantamentos e alimentarem suas conclusões, as opiniões 

foram mais fluidas e pouco embasadas. 

Soares afirmou que nos municípios em que havia o Bolsa Família, votava-se mais em 

Dilma. Vasconcellos exemplificou que procura utilizar as pesquisas explicando as razões do 

voto. Escolaridade baixa, média ou alta pode se associar a preferências eleitorais, e ele 

ressaltou que, em 2014, o voto em Dilma estava relacionado com escolaridade e renda. 

Quando a escolaridade e a renda eram baixas, aumentava-se o número de votos em Dilma e, 

quando eram altas, o voto era do candidato Aécio. Fábio também admitiu que, quando as 

porcentagens referentes às pesquisas de intenção de voto estavam dentro da margem da 

normalidade, eram tratadas de forma a parecer que Dilma havia caído ou não havia crescido.  

Dessa maneira, é possível compreender que, de certa forma, só pobres e pessoas 

dependentes do governo, pouco escolarizadas votavam em Dilma. O tom parece reduzir a 

grande importância social que o programa Bolsa Família teve no Brasil e parece reforçar a 

maneira preconceituosa de falar de Bolsa Família como “bolsa esmola”, como tanto já 

ouvimos, depreciando um projeto de transferência de renda recomendado por organismos 
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como o Banco Mundial. Afinal, se houve um benefício social concreto em uma determinada 

área, por um determinado governo, nada mais natural do que haver um favoritismo àquele 

candidato. 

Este trabalho me leva a algumas direções futuras de pesquisas possíveis. Para 

investigar mais a fundo a questão da relação entre as pesquisas e a opinião pública, pesquisas 

vindouras poderiam se debruçar em um estudo de recepção sobre como as notícias contendo 

pesquisas de intenção de voto são interpretadas e apropriadas pelos eleitores. E este estudo 

poderia ser feito durante o próprio período da campanha eleitoral. Outra possibilidade seria 

realizar um estudo etnográfico das práticas de utilização de pesquisas de intenção de voto 

pelos jornalistas em seus cotidianos nas redações. Uma outra alternativa ainda, seria um 

estudo sobre uma possível crise dos institutos de pesquisa, que de alguma maneira, têm 

deixado uma questão evidente relacionada à credibilidade do que tem sido publicado. Assim, 

seria possível investigar algumas dessas questões com um maior nível de profundidade e 

complexidade.  
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ANEXO I: TRANSCRIÇÃO DAS ENTREVISTAS15 

 

Entrevista jornalista Fábio Vasconcellos 

 

O núcleo “Na base de dados”, do jornal O Globo, foi criado em 2014, um mês antes 

das eleições, e é de responsabilidade do jornalista Fábio Vasconcellos. Fábio fez mestrado em 

Comunicação e doutorado na Uerj (Universidade do Estado do Rio de Janeiro) em Ciência 

Política – comportamento eleitoral. Hoje trabalha no jornal O Globo com comportamento de 

dados – não necessariamente numéricos – quantificáveis para produzir matéria. Realiza o 

trabalho de busca, extração e análise de dados para fazer matérias para o jornal e administra o 

blog “ Na base de dados”. Rastreia pesquisas ou dados com a agenda do jornal para entrar o 

tempo todo nas agendas ou matérias propostas para o levantamento de dados. Para os dados 

relativos às eleições, recorre às bases do TSE, onde se tem acesso à base originária. Já as 

pesquisas de opinião oferecem as bases secundárias, relatórios que os institutos divulgam. As 

bases mais profundas que não são as publicadas em jornais são as bases de microdados. Como 

partem de institutos privados, nem sempre disponibilizam esses dados. Os dados utilizados 

durante as eleições são secundários, com inferências e margens de erros, e devem ser usados 

com cuidado. 

 

1- Me fale um pouco sobre suas responsabilidades no jornal O Globo e sua trajetória 

como jornalista. 

 

Independente de 2014, no Brasil e em outros países, as pesquisas de opinião legitimam 

a narrativa de corrida de cavalos (horse race). É normalmente o enquadramento que a mídia, a 

imprensa costuma dar às disputas eleitorais. Quem está na frente, quem está atrás, as 

pesquisas ajudam a legitimar esse tipo de notícia, o que simplifica demais o debate eleitoral, 

meramente pela questão da corrida. Acho que as pesquisas, no blog eu tento de alguma 

maneira, ajudam a abordar com esse enquadramento de corrida de cavalo. Normalmente, 

mesmo com as limitações, eu tento olhar por dentro das pesquisas e encontrar razões de 

escolha do eleitor. Razões de alguma variação, razões geográficas, que acho até muito mais 

interessante. É obvio que você não tem como deixar de falar quem está liderando a pesquisa e 

                                                         
15 As entrevistas concedidas pelos jornalistas e pelo ministro foram transcritas ipsis verbis.  
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quem não está, mas é bom trazer outras abordagens. A proposta do blog é abordar esses dados 

de uma maneira mais aprofundada.  

 

E você acha que tem conseguido? 

 

Quando se começa uma eleição... 2014 e 2016, por exemplo, foram assim. Tem uma 

coisa frenética de produção de informação. Então você é atropelada por isso. Mas eu olho 

criticamente isso. Agora imagina você quando a campanha é acirrada e você pega um 

candidato com 44% e outro com 45%. A pesquisa eleitoral vai exercer um papel protagonista 

da informação muito grande dada a indefinição do quadro. Na situação em que você tenha 

candidatos com preferência majoritária, as pesquisas praticamente não alteram em nada. Elas 

até perdem força como poder de notícia. 

 

2- Na sua opinião qual o papel que as pesquisas de intenção de voto tiveram na 

construção das notícias sobre as eleições presidenciais de 2014? 

 

Toda pesquisa eleitoral utiliza no seu questionário várias perguntas que a gente 

considera categorias socioeconômicas, que no comportamento de voto clássico são categorias 

que ajudam a explicar o voto. Vou dar um exemplo. Escolaridade média, alta ou baixa pode se 

associar com preferências eleitorais. Em 2014, o voto da Dilma estava relacionado com 

escolaridade e renda, porque escolaridade e renda são correlacionáveis. Cada vez que caía a 

escolaridade, aumentava o voto nela e com o Aécio era o contrário. Quando aumentava a 

escolaridade, aumentava o voto nele. Eu procuro utilizar as pesquisas explicando as razões do 

voto, mesmo enfrentando as limitações desses questionários que hoje também estão sendo 

questionados. Se não, haveria outras categorias que a gente não tá dando conta mais. Então 

são outras como econômicas, renda, escolaridade, idade, gênero, religião, que, em algumas 

eleições, isso fica claro e às vezes não explica voto nenhum. Isso baseado em quê? Em teorias 

clássicas e antigas a respeito do comportamento do voto. As pessoas votam segundo os seus 

grupos. Enquanto os seus grupos se identificam culturalmente, sociologicamente e 

economicamente com alguns valores, tendem a votar em determinada direção, embora 

algumas categorias sofram uma influência forte, por exemplo, a rede social. A gente não sabe 

hoje ainda qual o peso da rede social. No entanto, o sujeito que é da classe AB, em rede social 

ele pode se conectar e trocar informações com outros sujeitos de outras categorias. Será que 

isso não altera esse lugar que ele está sociologicamente?  
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Agora na eleição do Trump se fala disso. A campanha do Freixo tinha uma relação 

sociológica, quanto mais jovem, mais voto para ele. Quanto mais idoso, mais voto era no 

Crivella. Também chega uma hora que o quadro se planifica. Por exemplo, o Eduardo Paes, 

em 2012, o voto dele proporcionalmente estava muito bem distribuído em todas as classes e 

todas as faixas etárias. É um jargão que se chama em análise de pesquisa de “jacaré abriu a 

boca”, um subiu e o outro caiu demais, então não tem mais jeito. Como o eleitor está 

decidindo? Não vale dizer que um subiu e o outro desceu, o que me interessa são as razões 

disso. 

 

3- Qual o uso que você, particularmente, faz das pesquisas de intenção de voto? 

Você costuma comentá-las? Utiliza nas suas análises de que jeito? Me dê exemplos. 

 

No ambiente informacional da eleição, ela é influenciada por vários inputs, a imprensa 

tem influência, os partidos e seus programas eleitorais têm influência, as pesquisas, como 

produto informativo, geram influência. E é normal que seja assim. Os agentes econômicos, 

políticos e culturais estão aí e é uma disputa legítima para influenciar a opinião pública. A 

pesquisa vem de um campo científico e usa métodos científicos para gerar conhecimento 

sobre aquele retrato do momento. Isso pode ser gerado internamente para os partidos e eles 

gerarem suas estratégias de comunicação no plano da disputa. Então já tem uma influência aí. 

Os partidos fazem pesquisas para definir suas estratégias de comunicação e de campanha. Isso 

tem a ver com a profissionalização das campanhas que incorpora os especialistas, analistas de 

campanha. As campanhas no Brasil se profissionalizaram absurdamente. A gente se equivale 

hoje ao que são os EUA. Na imprensa, a pesquisa é um produto de interesse noticioso. Ela é 

notícia. A imprensa entende que a pesquisa é um produto noticioso, na medida em que essa 

pesquisa, volto a falar, quando você tem uma campanha acirrada de indefinição do quadro, aí 

aumenta o valor noticioso dessa pesquisa. Que tipo de influência a gente pode falar. Um 

amigo da UFBA me disse outro dia que as pesquisas lá na Bahia não teriam influência dado o 

seguinte quadro: todos os candidatos das últimas três eleições que as pesquisas apontavam 

como primeiro colocado, quando saíram os resultados não estavam de acordo com as 

projeções.  
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4- Qual o papel das pesquisas para a formação de uma opinião pública? Elas têm 

uma influência? 

 

Na verdade, era o segundo que ganhava, ou o terceiro. E a gente estava no debate 

sobre as razões disso. Ou era um problema de amostra – as amostragens estavam mal 

elaboradas – ou era um erro deliberado, ou seja, se de fato foi manipulada a pesquisa, ou você 

tem um comportamento como em Salvador, de eleitores que possivelmente ignoram a 

pesquisa. É um quadro que eu tendo a não acreditar muito, pois hoje em dia você tropeça nas 

informações, mesmo que não queira. Pode também ser um erro não intencional do instituto. 

As pesquisas geram efeito de duas maneiras. O primeiro é o eleitor interessado em pesquisa. E 

quanto mais você é interessado em política, menos efeito as pesquisas geram sobre você, do 

ponto de vista de posição eleitoral. Ela gera convicção em você na medida em que o candidato 

que o eleitor pretende votar está liderando a campanha e, dessa forma, a pesquisa só solidifica 

a sua decisão. Então em tese a direção do voto não alterou, alterou uma percepção, uma 

convicção, uma atitude eleitoral. Agora vamos pensar nos eleitores que são menos 

interessados em política. Esses não acompanham com tanta força as pesquisas. Esses, em tese, 

teriam a probabilidade de alterar a direção do voto na medida em que as pesquisas estão 

sinalizando quem vai ganhar, no entanto eles não acompanham. Então você tem um paradoxo 

aí, conhecido desde os anos 1960 esse paradoxo da comunicação política. Ela é importante, 

ela altera, mas você tem que estar interessado. Uma vez que você está interessado, você já tem 

convicções pré-definidas e os efeitos tendem a se anular, mas há a psicologia da alteração do 

voto que diz que há alteração da atitude eleitoral. Então os altamente interessados são minoria 

e não tem alteração no voto deles. Entre os médios interessados e os não interessados, entra o 

trabalho dos formadores de opinião, dos meios de comunicação, jornalismo etc... que vão 

enquadrar essas pesquisa e aí a corrida de cavalo vai ter um efeito muito grande. E qual o 

efeito que pode gerar? Você pode ter um eleitor que pode fazer um voto estratégico. 

Tem gente que é contra a divulgação de pesquisas porque ela altera o resultado, mas 

qual o problema de ela alterar? Ela é feita para alterar. O problema é o uso incorreto da 

pesquisa. O problema é o uso não honesto da pesquisa. Então esses sujeitos estão entre 

pessoas que vão enquadrar, depois divulgar e terceiro levar para eles uma informação sobre a 

pesquisa. Ele pode gerar o voto estratégico, do tipo eu não quero perder, vou votar em quem 

ganhar. Ele pode gerar um voto de conversão de voto, por exemplo, você não acompanha a 

imprensa, mas tem uma pessoa em quem você confia muito do seu ciclo de amizade que vai te 

relatar vários informes a que ele teve acesso de que o candidato que você quer votar não subiu 
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na pesquisa. Eu não quero estar na situação de perdedor. Os convictos, ao contrário, são os 

ideológicos, partidários que não vão mudar nada no eleitorado. O importante é olhar a média.  

Vamos imaginar que a corrida de cavalo afete mais o voto estratégico. No seu 

convívio social, se insistentemente se diz que um determinado candidato vai ganhar, isso 

produz conversão. O principal efeito das pesquisas é entre os indecisos. Na medida em que 

você tem inflexões, as campanhas importam e, dentro das campanhas, as pesquisas são 

instrumento de tática eleitoral, de tática de comunicação. É predominante que a corrida de 

cavalo afete mais o voto estratégico. O principal efeito das pesquisas é entre os indecisos. Eles 

sempre ponderam mais. Os eleitores deixam para votar muito próximo da eleição. As 

pesquisas em geral ou elas são substrato dessas notícias ou elas são diretamente dos institutos 

de pesquisa. Como acredito que poucos vão ler os relatórios completos dessas pesquisas, os 

mediadores que enquadram e escrevem sobre essas pesquisas vão gerar influência de várias 

maneiras. Eu não acredito no eleitor totalmente irracional que está lá totalmente aberto aos 

apelos de uma publicação sobre pesquisa eleitoral. Ele tem várias coisas para desconfiar. Pode 

desconfiar da fonte, veículo, ele pode preferir muito mais as análises de um amigo... A 

pesquisa dá uma fotografia muito geral do que está acontecendo. Primeiro porque a opinião 

não é algo estático e segundo que você está no meio de uma campanha e ela vai gerar 

variações. Eu até faço uma autocrítica do jornalismo e olho as pesquisas como: pesquisa não é 

algo como medir a lei da gravidade. Ela não tem uma precisão física e esta é uma confusão 

que existe. A segunda confusão é que, a depender do método, as pesquisas podem oferecer 

resultados diferentes. Outra questão, a depender do momento que você faz aquela pesquisa, é 

o que foi gerado de input naquela semana, ou na semana anterior em que os pesquisadores 

estavam na rua. Quando ela é divulgada, é praticamente cinco dias ou uma semana depois. 

Então o que você lê hoje era uma perspectiva de cinco a seis dias atrás. Ela pode enfraquecer 

uma atitude desde que ela não seja tão forte e a conversão de voto que é mais difícil, pois 

primeiro ele muda uma atitude e depois converte o voto. Na imprensa, as pesquisas dão um ar 

de exatidão na informação e isso é visto com mais credibilidade, mais confiança. Ela vem de 

uma construção de verdade que não é exatamente o campo da comunicação, é o campo da 

ciência. Então, o jornalismo, de alguma maneira, utiliza esses valores que vêm da ciência, do 

método científico que tem valor de verdade e quando vai para o noticiário ela ganha um ar de 

verdade. 
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5- No início da campanha de 2014, as pesquisas apontavam Marina como uma grande 

promessa. O que aconteceu? 

 

Campanha eleitoral. As duas campanhas foram para o ataque fortíssimo contra a 

Marina e ela não soube sustentar, não soube argumentar. A campanha eleitoral não é um 

discurso científico sobre verdade. É sobre valores, sobre impressões e sobre coisas que nem 

sempre são verdadeiras. A campanha da Marina foi incapaz de resolver essas questões. A 

campanha da TV e rádio gera argumentos, mas o candidato tem que oferecer argumentos aos 

seus correligionários para o que eles deverão propagar nas ruas. Assim, seus eleitores estarão 

munidos de retórica para combater os outros nas ruas. Os debates geram argumentos também. 

A campanha da Dilma foi muito forte quando começou a combater a Marina com a questão 

do Banco Central. Pegaram uma discussão que era muito técnica e muito difícil de 

compreender para a população, que era a autonomia do Banco Central. Como que a campanha 

da Dilma conseguiu explicar à população isso? Colocou a imagem de um casal com um filho 

e um prato vazio e explicou que, com a autonomia do Banco Central, quem mandaria eram os 

bancos, não mais o governo. O Aécio Neves quando percebeu que a Marina estava caindo, 

começou a subir e os votos da batida da Dilma na Marina provavelmente foram para o Aécio, 

ou seja, era um eleitor antigoverno, que não queria a Dilma. O que também destruiu a Marina 

foi a fragilidade e a não capacidade de se auto explicar diante dos argumentos e de se 

contrapor às questões que estavam sendo colocadas. O Aécio foi para o segundo turno pela 

incapacidade da Marina. Resumindo: são três fatores que é a campanha da Dilma bem 

estruturada, a Marina com incapacidade de responder pela fragilidade e a argumentação forte 

que a Dilma encontrou para combater sua adversária. Ou seja, a Dilma bateu e os eleitores 

foram para o Aécio e, portanto, não eram eleitores de Dilma. E me lembro que havia uma 

indecisão muito grande até pouquíssimos dias do primeiro turno. Eles migraram em questão 

de dias. E Marina também não despencou. 

 

6- De que maneira a liderança de Dilma, nas pesquisas, era abordada pelo O Globo? 

 

Não sei se eu lembro dessa narrativa. Acho que o jornal está aí para ser criticado e não 

eu, que estou aqui dentro. Acho que, talvez, em algum momento, as variações que eram 

dentro da margem foram tratadas como variações além da margem. Uma possível queda ou 

inflexão, mas no blog, se você olhar, não sei se ainda está disponível, eu fiz uma técnica lá 

que era poll of poll, que você agrega todas as pesquisas, da Dilma, Aécio e Marina e projeta 
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como está a tendência geral. Então, de alguma maneira, você está regulando os erros de cada 

um. E a projeção mostrava Dilma estabilizada. Acho até que houve um erro da campanha da 

Dilma de não ter ganhado no primeiro turno, embora a morte de Campos tenha jogado um 

componente muito forte emocional. 

 

7 - As pesquisas de intenção nas eleições de 2014 apresentaram um resultado até às 

vésperas da eleição do primeiro turno, que não foi confirmado no pleito. Qual a sua 

opinião sobre isso? 

 

Em relação ao número de pesquisas produzidas, eu estou achando pouco. Acho que há 

profissionalização das campanhas que passa não só pelo marketing como a contratação de 

pesquisas. A gente considera uma evolução alta porque a referência do número de pesquisas 

ainda é baixa em relação ao tamanho do Brasil e a quantidade de institutos que podem vir a 

realizar essas pesquisas. Daqui a pouco essa variação vai ser pequena. Portanto, essa variação 

percentualmente alta de número de pesquisas tem a ver com a base que é baixa, números 

ainda pequenos de pesquisa e segundo o interesse em profissionalizar a decisão dos partidos. 

Em relação aos resultados, eu não vejo que as pesquisas tenham errado. As pesquisas 

apontavam o tempo todo que Dilma liderava e que houve indefinição no primeiro turno entre 

Aécio e Marina. As pesquisas mostram tendências, se você olhar uma pesquisa você não está 

vendo nada. É preciso ver várias para entender a tendência. Ou seja, se o fulano está com 40, 

você tem 95% de chance de ele estar com 40, 41, 42,43 ou 39, 38, 37. As pesquisas são 

interessantes, porque elas incorporam o erro. Como você regula esses resultados? Com uma, 

duas, três, quatro, cinco pesquisas.  

 

8- Como ficariam as pesquisas de intenção depois dos seguidos fracassos em suas 

estimativas e que não parece ser um fenômeno exclusivamente brasileiro, vide Brexit e 

Trump. De que maneira essas previsões que não se confirmaram afetam a credibilidade 

das pesquisas para as próximas eleições? 

 

Erros consistentes e mantidos no tempo afetam a credibilidade. Vamos imaginar que 

os principais institutos do Brasil, que são dois ou três, cometam insistentemente erros 

grotescos. Isso, ao longo do tempo, gera insegurança como fonte e pode afetar as agendas 

jornalísticas. No caso do Trump, há um problema quando a gente incorpora uma narrativa que 
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não está dentro do nosso contexto e que tem a ver com elementos que não estão presentes no 

nosso cenário. O voto nos EUA é voluntário, então você tem um problema de mensuração do 

voto muito difícil. O sujeito pode dizer que vai votar na Hillary ou no Trump e no dia da 

votação ele não vai. Um outro problema é que há um índice de não participação política muito 

grande. Em torno de 40 a 50% ignoram o processo político. Basicamente as pesquisas 

“erraram” no caso da eleição americana, porque os eleitores democratas foram em menor 

quantidade votar. Os eleitores do Trump foram votar. Então ela perdeu em estados em que era 

importante ganhar para ter número de delegados. Um outro problema é o voto envergonhado. 

Se você tem um candidato que gera na imprensa uma cobertura muito negativa, você pode 

gerar no sujeito que quer votar nele uma vergonha de declarar publicamente que vota nele. A 

gente chama de espiral do silêncio. No entanto, sua decisão está tomada, mas você não revela 

para os institutos. Quando a pesquisa nos EUA era por telefone, o Trump ia bem, quando era 

pessoalmente, o Trump ia mal. Então nitidamente a indicação de um voto envergonhado. 

Algumas ideias que o Trump passava publicamente geraram uma repercussão negativa e um 

certo silenciamento de uma camada de eleitores. E que são eleitores de “centrão”, poderia ir 

para um democrata ou republicano. Não há pesquisa no mundo que pegue isso. Se esses 

métodos que são aplicados, são replicados em outros países, apontam com alguma 

proximidade o resultado eleitoral, o que aconteceu nos EUA em que os métodos são 

semelhantes e os resultados não foram previstos? Ou você parte da ideia de que os métodos 

falharam e eu discordo, ou parte da ideia de que em que cenário que esses métodos foram 

aplicados? O cenário muda muito. Um eleitor mais desmotivado, alguma parcela de voto 

envergonhado, alterou a capacidade de prever. Eu posso entrevistar 1 milhão de pessoas, mas, 

se 300 mentirem para mim, eu vou errar 30%. Esse é um ponto. O outro é o Brexit, que eu 

acho que ali, sim, teve um voto envergonhado. E aí eu estou falando de comportamento 

eleitoral, mesmo. Você tinha ali uma discussão que, sair ou não sair da UE, gerava ou não 

gerava algumas consequências. Houve erros de campanha, sim, mas acho que ali teve um voto 

que não foi revelado. As pesquisas não souberam capturar isso. E é natural, não tem jeito. 

Mas talvez aí a gente possa falar de um erro de método mesmo. Como incorporar, embora 

isso de alguma maneira esteja dentro dos 5%? Mas como prever ou de alguma maneira 

estimar? Isso tem que gerar mais erros para gerar mais dados. E como incorporar algum 

percentual que está apontando para a gente que pode ser erro dessa natureza. Ou, no caso dos 

EUA, como incorporar uma certa margem de erro para além do esperado, dado que você tem 

um eleitor que pode não comparecer? Talvez juntando todos as pesquisas para trás e vendo 

quantas pessoas não foram votar. Talvez seja uma forma. Mas aí entrou a seguinte questão, 
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um candidato outsider, com um discurso completamente fora do padrão, com a capacidade de 

domínio das mídias sociais acima da média, que conseguiu crescer na campanha justamente 

por essa verborragia que ele conseguiu dominar e aí também entrou uma outra hipótese que 

estão também levantando. Será que as pesquisas hoje teriam que incorporar, não se sabe 

como, ou teriam que prever a possibilidade de errar, dada a volatilidade do voto? 

A volatilidade estaria aumentando em razão da dinâmica da comunicação, de 

informação, especialmente, via mídias sociais e não mais pelos meios tradicionais. Os meios 

tradicionais, os institutos, estão vendo, e o que está acontecendo no Whatsapp, no Facebook? 

O quanto narrativas mentirosas que ganharam dimensões gigantescas no Facebook e outras 

mídias nos EUA, o quanto isso pesou nessas decisões, o quanto isso fez com que os leitores 

não revelassem o seu voto publicamente para os institutos? Não sabemos. Acho que é um 

caminho fácil demais associar o erro ao instituto em si. É óbvio que ele, ao ser o responsável, 

que junta esses dados e divulga, ele está assumindo esses resultados. No entanto, a sua base 

de dados, ou seja, a sua sociedade, de onde você vai extrair os dados está mudando de uma 

maneira até muito mais rápida do que aquelas que os métodos tradicionais até então eram 

capazes de medir. Quais são os métodos tradicionais? Os dados socioeconômicos: renda, 

escolaridade...que são os que a gente conhece e que sempre funcionaram. O que tem é um 

componente de volatilidade onde os eleitores vão deixar para decidir cada vez mais em cima 

do momento e os meios de comunicação não tradicionais que você não está vendo, que as 

pessoas conversando intragrupos estão gerando informações, mentirosas ou não, mas estão 

alterando o comportamento. E as pesquisas não conseguem buscar esse tipo de informação. 

Isso porque pode ser um procedimento tão dinâmico que uma hora é possível pegar, outra não 

é possível. A gente está olhando para duas grandes eleições que falharam na previsão. E eu 

estou dizendo não. As pesquisas são usadas o tempo todo e continuam sempre acertando, com 

alguma margem. Então, não são dois casos que podem explicar o padrão. São todos os outros 

casos que precisam explicar esse não padrão. O que começou também a acontecer no caso 

americano das eleições é que o New York Times e outros jornais pegam as pesquisas e geram 

probabilidade de vitória. E a Hillary dava lá em cima. E isso se confundiu com a pesquisa. 

Não sou um defensor cego de pesquisas e acho que precisa se olhar com alguma crítica a 

fragilidade que tem, mas também não incorporo o discurso de que não servem, não prestam, 

erram. É só acompanhar. Tem erro? Tem e às vezes, por causa da construção da amostra, erro 

intencional, só que está surgindo um erro que é da natureza do objeto. Esse objeto seu parece 

estar ficando, que o objeto de interesse que é o eleitor, dado o contexto em que ele tem que 

decidir o voto, o contexto de hiperconectividade, hipercomunicação, de rejeição aos partidos, 
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de rejeição aos órgãos de imprensa internacional, é um cenário um pouco diferente do que os 

anos 80/90 e que talvez isso sim esteja abalando e mostrando que, se continuarem 

prosseguindo como estão, não vão conseguir capturar a nova realidade.  

 

9- De acordo com a matéria “Presidente tem mais votos entre os mais pobres”, a 

variável renda foi um componente importante na decisão eleitoral. Segundo a matéria, 

baseada nos dados da pesquisa Datafolha, Dilma amargaria um hipotético terceiro lugar 

no segundo turno, caso o país fosse majoritariamente uma população com renda acima 

de dez salários mínimos. De que maneira trabalhou para construir esta matéria? 

 

Peguei o relatório do Datafolha e me baseie nas proporções publicadas pelo gráfico. 

Na verdade, foi uma especulação que a gente fez. Se fosse uma Dinamarca, essa eleição 

estaria entre Aécio e Marina. No entanto, quem disse que a Dilma iria usar o discurso pró-

projetos sociais? Poderia fazer um outro discurso, isso porque, quando você altera o quadro 

socioeconômico, você altera o discurso. Então, com o relatório do Datafolha, eu li as tabelas, 

vi os percentuais por faixa de renda e chegamos a essa conclusão.  

 

Entrevista jornalista Silvia Amorim 

 

1- Me fale um pouco sobre suas responsabilidades no jornal O Globo e sobre sua 

trajetória como jornalista. 

 

Eu sou repórter de O Globo desde 2010, entrei justamente para acompanhar uma 

eleição presidencial de 2010. Eu tenho 16 anos de jornalismo, sempre em jornal, nunca 

trabalhei em outro veículo, trabalhei também no Estadão e no jornal Agora, que é um jornal 

popular que tem aqui em São Paulo.  

 

2- Na sua opinião, qual o papel que as pesquisas de intenção de voto tiveram na 

construção das notícias sobre as eleições presidenciais de 2014? 

 

A questão das pesquisas de intenção de voto são fonte de pauta. Mais do que divulgar, 

noticiar a pesquisa, muitas vezes elas servem de alicerces para construir pauta, tentar mostrar 

alguma tendência. Apesar da restrição que se faz sobre a efetividade das pesquisas, elas ainda 

são uma fonte importante de informação na corrida eleitoral.  
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3- Qual o uso que você, particularmente, faz das pesquisas de intenção de voto? Você 

costuma comentá-las? Utiliza nas suas análises de que jeito? Me dê exemplos. 

 

Além de noticiar quando tem uma divulgação, a gente noticia, mas também não é 

qualquer pesquisa de intenção de voto. Cada jornal elenca institutos que ele acredita que tem 

maior credibilidade, então, além da notícia propriamente dita, da divulgação daquelas 

pesquisas, a gente normalmente faz algumas repercussões e busca pessoas da área de 

marketing e especialistas em área de pesquisa para que eles analisem aqueles dados, porque as 

pesquisas têm uma infinidade de números e de dados que é muito maior do que aquilo que é 

publicado. Então a gente sempre usa essas pesquisas, esses dados que normalmente são 

abertos um dia depois, porque a íntegra da pesquisa na verdade são só tendências. Para a 

gente é mais importante esses dados secundários do que a intenção de voto propriamente dita. 

O uso é esse. Você repercute e usa esses dados mais detalhados para subsidiar logo as 

matérias, e é inegável que matérias seguintes à divulgação de uma pesquisa, você sempre usa 

aquela intenção de voto que o candidato teve, quando você se refere a ele em alguma outra 

reportagem posterior. Se você está falando de alguma estratégia de campanha, em um 

determinado período. Então você usa como componente do texto a intenção de voto daquele 

candidato, ou a penetração dele em algum setor específico da população que a pesquisa 

mostrou que é relevante, então você acaba replicando esses dados não só na pesquisa, mas em 

várias matérias depois. 

 

Então as pesquisas são realmente uma fonte importante para os jornalistas? 

 

Sim. Para períodos eleitorais, ela ainda é uma fonte importante de notícia. 

 

E você fala “ainda “ por que você suspeita que outras coisas possam substituir? 

 

Não. Não é que eu suspeite, mas existe hoje, desde 2014, uma discussão. Se instalou aí 

uma “sementinha” de dúvida, não é nem a questão da credibilidade, mas a metodologia e a 

efetividade dessas pesquisas. Existe hoje no Brasil essa discussão. Não só no Brasil, vimos 

agora nos EUA a mesma coisa. Eu acho que as pesquisas de opinião pública não só eleitoral, 

mas as pesquisas de opinião pública, a metodologia que é aplicada, elas estão hoje em cheque, 

estão em discussão. Eu digo “ainda” porque, embora a gente noticie, nós colocamos aí nessa 

divulgação um ponto de interrogação sobre esses resultados, a gente não pode traçar isso 
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como categórico ou correto. Temos visto mudanças muito drásticas. Então fica a pergunta, 

está assim por que o eleitorado mudou ou não mudou? A gente é que mediu errado? Eu digo 

ainda porque essas pessoas que trabalham com o marketing político e com pesquisa 

especialmente, espero que estejam debruçadas sobre isso tentando encontrar o erro se houve 

ou se não houve. Eu lembro que, em 2014, logo depois que a gente começou a ver que as 

pesquisas não conseguiam medir muito as intenções, voltou a questão: como se consegue 

saber se houve de fato um erro ou se o eleitorado mudou?  

 

4- Qual o papel das pesquisas para a formação de uma opinião pública? Elas têm uma 

influência? 

 

Isso é uma dúvida. A gente não consegue dizer por conta das reviravoltas eleitorais, 

como houve nesta eleição municipal agora de 2016, em São Paulo, que não foi o caso do Rio, 

mas em São Paulo houve uma reviravolta. Eu não tenho resposta para essa pergunta.  

 

5- No início da campanha de 2014, as pesquisas apontavam Marina como uma grande 

promessa. O que aconteceu? 

 

Depois do final da eleição, muitas matérias foram feitas para tentar encontrar os 

fatores que fizeram a Marina “murchar”, esse era o jargão para se referir a ela na redação. “A 

Marina murchou”. O repórter reporta o que estava sendo discutido na campanha. A avaliação 

da campanha dela, no final da eleição, o tamanho e o peso de um partido, a estrutura de um 

partido, ela tem uma grande relevância. Principalmente para o sprint final da campanha. Eu 

acredito que um dos principais fatores que levaram a Marina a murchar foi a questão de não 

ter ali um partido tão estruturado que conseguisse fazer essa ofensiva final forte. O PT e o 

PSDB são dois partidos que têm uma penetração maior na sociedade, então imagino que a 

questão partidária de estrutura, para levar a campanha para a rua, para levar a campanha em 

cada casa, cada cidade e o sprint final, faltou a ela. Como foi o que falei da comparação do 

que aconteceu agora em São Paulo. O PRP, partido do Celso Russomano, que viveu um 

pouco da estrutura do recall e quando vai passando para etapa final, onde você tem que ter um 

trabalho de aprofundamento no eleitor, eles não conseguiram. Também existia o fato de 

Marina ter um tempo de TV irrisório, enquanto os outros candidatos tinham um grande 

tempo. Então esse somatório de partido com pouca estrutura e o tempo de TV muito menor 

que seus concorrentes.  



88 

Pois é, mas você está falando do sprint final da campanha, pois as pesquisas davam o 

tempo todo Marina até o final de setembro. 

 

Existem também pesquisas que mostram que, embora a gente esteja falando de 2014 

que eram três meses de campanha agora são 45 dias, embora a gente tivesse três meses de 

campanha, o eleitor vai se voltar mesmo, nas duas últimas semanas, especialmente na última 

semana. O eleitor médio no Brasil só vai realmente procurar entender e acompanhar 

minimamente o processo eleitoral nos últimos 15 dias. É nessa hora que faz a diferença. 

 

6- De que maneira a liderança de Dilma, nas pesquisas, era abordada pelo O Globo? 

 

Puxa, não lembro com tanto detalhe. A gente costuma segmentar os repórteres das 

campanhas. Cada um fica focado em uma única campanha. 

 

Você se focou em alguém? 

 

Eu fiquei com o PSDB. Por São Paulo, em O Globo, era eu quem tinha a 

responsabilidade de acompanhar a campanha. A campanha da Dilma eu acompanhava, mas 

lateralmente com o meu colega. O que eu posso te dizer de pesquisa sobre o candidato. Eu 

não vi ali nada que tivesse fugido do factual, agora, às vezes, a notícia não é quem está na 

frente e sim quem está subindo. Sempre na pesquisa, a gente busca o que é a novidade ou o 

que é a tendência. A Marina era, muitas vezes, mais notícia do que a Dilma, embora a Dilma 

estivesse na liderança, porque ela já tinha uma liderança há muito tempo, então não importava 

dizer ao leitor como primeira informação daquela matéria, como título dessa matéria, que a 

Dilma estava na frente. O que mudou o eleitor é que a Marina cresceu tantos percentuais ou o 

Aécio cresceu, ou a Marina está caindo. Talvez as pessoas tenham negligenciado o tamanho 

da Dilma naquelas pesquisas. Eu não vejo por aí, pois toda vez que eu abro uma pesquisa e 

tenho que fazer daquilo uma matéria, eu tenho que buscar alguma diferença de 

comportamento que aquela pessoa esteja mostrando. Isso é notícia. Ou alguma tendência 

também é notícia. Aquele retrato do momento, quem está em primeiro, em segundo ou em 

terceiro, ele só é notícia se houve alguma mudança naquelas posições ou, se não aconteceu 

nada, você noticia, por exemplo: permanece em primeiro lugar, segundo e terceiro... 
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7- Como ficariam as pesquisas de intenção depois dos seguidos fracassos em suas 

estimativas e que não parece ser um fenômeno exclusivamente brasileiro, vide Brexit e 

Trump? Vão perder a credibilidade de vez, visto que a opinião pública é sensível e isso 

pode determinar o fim dessa credibilidade? 

 

Acho que elas perdem credibilidade, mas acho complicado decretar o fim das 

pesquisas eleitorais no Brasil. Pelo menos, por enquanto. Acho que estamos no momento de 

reavaliar essas metodologias, eu falo dos profissionais que trabalham formulando essas 

pesquisas, mas acho que dificilmente elas caem em desuso nas próximas eleições. Perdem um 

pouco a credibilidade, mas continuam sendo uma boa ferramenta para a campanha eleitoral. 

 

8- Sobre a sua matéria, além de outras que uso no trabalho, “Indecisos impulsionam 

Marina”, você começa falando das pesquisas. De que maneira você construiu essa 

matéria? 

 

Estou relembrando que, logo após a morte de Eduardo Campos, o Datafolha soltou 

uma pesquisa e ainda era um período que ela não tinha sido confirmada sucessora do 

Eduardo. Essa matéria não é puramente pesquisa, ela também tem o teor de bastidor de 

campanha. Provavelmente, quando saiu essa pesquisa, a gente foi até a campanha perguntar se 

com esses números das pesquisas a Marina tinha consolidado a posição dela como candidata. 

Os políticos também se baseavam em pesquisas, olha só como que é a espiral. Muitas 

decisões tomadas na campanha também estão baseadas em pesquisas. Não só nas pesquisas 

dos institutos que a gente noticia, mas também as pesquisas internas. Eles também tinham ali 

como fonte de outras pesquisas a avaliação de que ela tinha fortes chances, ela tinha um apoio 

popular razoável e um recall muito grande. Então, nesse momento, as pesquisas tiveram uma 

certa relevância para a definição de Marina candidata. As pesquisas deram a ela um impulso, 

mesmo que ela não tivesse bem nas pesquisas ela seria candidata, pois dificilmente eles 

encontrariam alguém para o lugar dela. Então, as pesquisas deram força à candidata que vinha 

de um momento difícil, uma tragédia.  
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Entrevista jornalista Marcelo Soares 

 

1- Me fale um pouco sobre suas responsabilidades na Folha e o seu trabalho com dados 

no seu blog. E também sua trajetória como jornalista. 

 

Começei a trabalhar com jornalismo de dados em 1998, em Porto Alegre. Fui 

fundador da Abraji e gerente executivo. Em 2006, ganhei o prêmio Esso de melhor 

contribuição à imprensa pela edição do projeto Excelências, da Transparência Brasil - banco 

de dados que reúne informações públicas sobre os congressistas brasileiros, incluindo 

processos a que respondem. Mais recentemente, fui editor de Audiência e Dados do jornal 

Folha de São Paulo. 

 

2- Na sua opinião, qual o papel que as pesquisas de intenção de voto tiveram na 

construção das notícias sobre as eleições presidenciais de 2014? 

 

Não sei se eu lembro bem mas em 2014 surgiram muitos institutos piratas. Embora 

meu blog tenha sido desativado em 2014, a maioria dos trabalhos era focado na audiência e 

reportagem, o que eu fiz foi ajudar e orientar os repórteres a compreender algumas pesquisas. 

Apareceram dois institutos que só fizeram uma pesquisa e que davam um resultado 

completamente distorcido do que dava o Data Folha e Ibope, e isso dava notícia na Isto É, 

depois reproduzido em algum jornal e depois viralizava no Facebook, que tem essa 

característica, as pessoas comentam entre si o que está acontecendo. Em seguida os próprios 

repórteres sinalizavam que precisavam falar desse resultado. Na Folha, como tem o 

Datafolha, não é qualquer pesquisa que a gente vai anunciar. Essas pesquisas piratas, 

inclusive, em nenhum momento foram divulgadas pela Folha. Inclusive os jornalistas 

questionavam alegando que eram pesquisas que estavam fazendo barulho. 

 

Você tem algum exemplo dessas pesquisas piratas? 

 

O que é interessante é que foi um instituto que apareceu só para essa pesquisa e era um 

instituto de Curitiba. E foram alguns institutos, não foi um só e eles apareciam com uns 

resultados completamente malucos que viravam notícia e depois viralizavam e isso teve 

bastante peso no debate.  
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3- Você tem conhecimento que em 2014 o número de pesquisas registradas no site do 

TSE foi de 2429 pesquisas e, em 2010, foram 970? O que você acha disso? Tem alguma 

opinião? 

 

Em 2014 a gente teve uma eleição bastante diferente. Seria importante baixar isso 

tudo, colocar em uma planilha e verificar quantas pesquisas foram feitas por instituto e por 

estado. A maior parte das pesquisas vai ser Ibope, depois Datafolha. A impressão que eu 

tenho é que, neste ano de 2014, muito mais empresas que demandaram pesquisas foram tentar 

encontrar algum resultado através delas, por causa do ambiente de incerteza de 2014, em parte 

pelas manifestações, a morte de Campos, o mensalão, então eu acho natural que tenham tido 

mais pesquisas que em 2010 ,porque tinha muito mais incerteza que 2010. Por exemplo, se for 

agrupar as pesquisas de 2010 em relação às pesquisas de 2014, você vai ver que o Ibope 

trabalhou muito mais que os outros institutos. Por outro lado, também pode notar que a 

quantidade de institutos diferentes foi maior. 

 

4- Qual o papel das pesquisas para a formação de uma opinião pública? Elas têm uma 

influência? 

 

Algumas sim. Não sei se tão grande quanto os políticos e a imprensa gostariam, mas 

aonde eu acho que elas têm uma influência direta é o seguinte. As empresas solicitam as 

pesquisas para corrida de cavalos que elas apostam. O fato é que essas empresas, com os 

resultados, conseguem trabalhar a campanha, com isso o candidato tem mais visibilidade e, 

aparecendo mais, consegue mais votos. Mas as pessoas desconfiam muito desse resultado, 

mas ao mesmo tempo, funciona muito na elite política.  

 

5- No início da campanha de 2014, as pesquisas apontavam Marina como uma grande 

promessa. O que aconteceu? 

 

A Marina não polariza. Ela era a segunda favorita de muita gente. O PT e o PSDB 

souberam fazer o jogo da polarização. Segundo declarações da Marina, parece que ela é 

contra isso. O que se chama de polarização é que a Marina não queria eliminar ninguém e 

nem ninguém queria eliminar a Marina. Não alimentava essa ideia de eu sou o bem e os 

outros são o mal. Ela queria fazer propostas para melhorar o Brasil. Só que o que me parece é 
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que os eleitores não querem o que é melhor para o Brasil, o que eles querem é eliminar o que 

eles não querem.  

 

6- Na sua opinião qual a importância do que revelam os dados para o jornalismo? Por 

que o jornalismo deve usar dados? 

 

Eles são cruciais. É fundamental questionar as coisas. A gente consegue mostrar o que 

está oculto ali na pesquisa. Em 2014, eu trabalhei muito pouco com pesquisa eleitoral. As 

amostras são calibradas por estado. Além dos institutos piratas que apareceram, existem as 

pesquisas locais. O resultado em uma cidade é como a economia local influenciou as eleições 

de 2014. Essa matéria publicada pela Folha apresentava um mapa que era composto de 

índices sociais. O bolsa família, por exemplo, era fortemente relacionado com a candidata 

Dilma. Onde as famílias não recebiam o bolsa família, o Aécio tinha melhor posição. E isso a 

gente percebe que o eleitor vota a partir da solução dos problemas que ele tem. Um município 

com 90% do bolsa família é um município sem economia própria.  

 

7- No final do primeiro turno, perto do pleito de 5 de outubro, até dois, três dias antes, 

Marina ainda era a forte candidata para disputar com Dilma. Isso não aconteceu. Você 

acha que houve um fracasso das pesquisas assim como parece ter acontecido com o 

Brexit e o Trump? 

 

Acho que não. Temos que considerar as margens de erro e que Marina era uma 

candidata morna. Como deputada ou senadora, tinha uma atuação maravilhosa. Certamente 

quem votou nela votou com convicção. Na hora da “baixaria”, Marina não enfrenta. Então 

não acho que tenha sido falha das pesquisas.  

 

Entrevista jornalista Junia Gama 

 

1-Me fale um pouco sobre suas responsabilidades no jornal O Globo. E sua trajetória 

como jornalista. 

 

Eu estou na sucursal de Brasília de O Globo. Entrei para setorista do Planalto, depois 

do Senado e depois da Câmara. Estou em Brasília desde 2007. Estudei na Universidade 



93 

Complutense de Madrid e trabalhei no jornal ABC, em Madri e lá trabalhei na editoria de 

política internacional. Fui para o Correio Brasiliense e agora estou no jornal O Globo. 

 

2- Na sua opinião, qual o papel que as pesquisas de intenção de voto tiveram na 

construção das notícias sobre as eleições presidenciais de 2014? 

 

Pesquisas de intenção de voto são sempre fundamentais em uma eleição. A gente vai 

acompanhando o candidato, mas é difícil saber como está cada um, e a própria campanha 

deles é pautada pelas pesquisas. Cada repórter fica incumbido de um candidato. O meu, 

naquela época, era o candidato à presidência Eduardo Campos. Mas eu estava revendo a 

matéria que você me enviou e a Marina deu uma disparada logo assim que assumiu e com 

chances reais de vitória. Então, de qualquer forma, foi surpreendente. Se não me engano, até a 

penúltima semana da eleição, ela ainda estava muito bem colocada. Porque fora dessa 

pesquisa de intenção do voto, as campanhas têm muita pesquisa qualitativa, que seria: o que o 

eleitor da Marina está gostando nela? Ela tem uma cara de nova política, ela foge do estilo 

político tradicional, e o que ele não gosta na Marina? Ela não tem uma plataforma muito clara 

e, nesse ponto, a Dilma e o Aécio se uniram para “bater” na Marina. Fizeram uma espécie de 

“dobradinha”. Essa foi uma estratégia que deu muito certo. O Aécio, que em determinado 

ponto da campanha já estava dando como perdido, na verdade se manteve sempre muito 

sereno, dando entrevista, mesmo que as pesquisas apontassem a queda dele. 

Isso aconteceu muito com a Marina. Embora estivesse bem nas pesquisas, o 

abatimento dela foi ficando muito claro. Sempre que participava de um debate, ela ficava 

abatida e se deixava levar pelas críticas. 

 

3- Qual o uso que você, particularmente, faz das pesquisas de intenção de voto. Você 

costuma comentá-las? Utiliza nas suas análises de que jeito? Me dê exemplos. 

 

A gente usa muito os números. A melhor análise das pesquisas durante uma eleição é 

ficar atenta aos números. Principalmente comparar com as pesquisas anteriores. Em geral, 

quanto mais se aproxima do final da eleição, mais as pesquisas vão saindo. Então a gente tem 

um critério de pegar pesquisas reconhecidamente sérias. Datafolha, Ibope que são pesquisas 

legitimadas e usam os números. Fulano estava com tantos pontos a tantas semanas da eleição. 

Também procuramos observar o que mudou de estratégia de cada um, o que cada um fez 
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aquela semana e, na semana seguinte, comparamos para ver o quanto piorou, o quanto 

melhorou. 

 

4- Qual o papel das pesquisas para a formação de uma opinião pública? Elas têm uma 

influência? 

 

Eu acho que tem. Não só para pautar o candidato, mas também para o eleitor cujo 

pensamento é de que o voto sirva para alguma coisa. Então se esses eleitores veem que o 

candidato está muito mal na pesquisa, está com menos chances, existe uma tendência desse 

voto migrar para um outro candidato, na reta final, que seja mais competitivo, parecido com o 

candidato que optariam inicialmente. Acabam fazendo o voto útil. 

 

5- No início da campanha de 2014, as pesquisas apontavam Marina como uma grande 

promessa. O que aconteceu? 

 

A questão fundamental é que a Marina não era candidata. Ela pegou uma chance que 

“caiu no colo dela”. Nesta ocasião, já estavam muito definidos quem eram os candidatos, as 

articulações políticas já estavam costuradas, eventuais alianças. De repente cai no colo da 

Marina essa chance. Através de uma tragédia, em um partido, principalmente naquele 

período, a cara do Eduardo Campos. Ele era o neto de Miguel Arraes e comandava o partido. 

A liderança de Campos no PSB estava vindo de Pernambuco para o Brasil, e Marina se depara 

com uma massa partidária com a qual ela não tinha nenhum controle, ela não representava o 

programa, o projeto do partido e essa questão do antipolítico, que não era esse político 

tradicional. Isso de imagem antipolítico, entre a população pode até ter uma aceitação muito 

boa, mas entre os políticos, não tem. E a Marina veio com uma forma muito diferente do que 

estava sendo colocada até ali e também um partido sem grandes afinidades e, por fim, ambas 

as campanhas, tanto do Aécio como da Dilma, optaram por enfraquecer a Marina.  

 

6- De que maneira a liderança de Dilma, nas pesquisas, era abordada pelo O Globo? 

 

Ela chegou a ter um empate técnico com a Marina. Na minha opinião, foi da forma 

como tratou todas as demais. sempre registrando os números que as pesquisas traziam. A 

gente é orientado nesse sentido. Ouve o número das pesquisas, é orientado a falar com cada 

representante de cada um dos comitês dos partidos que disputam as eleições, mas claro que, 
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por a Dilma ser presidente naquela época, ela tinha vários setoristas que trabalhavam com ela. 

Tinha setoristas do Palácio do Planalto, setoristas da campanha, sempre alguém 

acompanhando ela nas viagens. Tem um acompanhamento mais intenso, mas pelo fato de ela 

ser presidente e não estar em primeiro lugar.  

 

7- As pesquisas de intenção nas eleições de 2014 apresentaram um resultado até as 

vésperas da eleição do primeiro turno, que não foi confirmado no pleito. Qual a sua 

opinião sobre isso? 

 

Falando dos dois institutos com que O Globo trabalhou, que foram Datafolha e Ibope, 

são institutos sérios para os meios de comunicação, são considerados referência e costumam 

ter uma margem de erro razoável. Por isso, acho que foi muito mais uma questão de virada, 

mudanças na estratégia de campanha, que deram certo no caso do Aécio e não deram certo no 

caso da Marina. A estrutura do candidato, como no caso do Aécio, ele não se abateu. A 

Marina era uma grande candidata e com possibilidades de ganhar a eleição, mas a estratégia 

de campanha e a postura não a favoreceram. 

 

8- Como ficariam as pesquisas de intenção depois dos seguidos fracassos em suas 

estimativas e que não parece ser um fenômeno exclusivamente brasileiro, vide Brexit e 

Trump. Vão perder a credibilidade de vez, visto que a opinião pública é sensível, e isso 

pode determinar o fim dessa credibilidade? 

 

Pelo menos no caso do Trump, as pesquisas sempre mostraram uma competitividade 

enorme entre os dois. O que, na verdade, existia no Brasil, era muito mais torcida pela Hillary. 

Lembro de ouvir que o resultado era absolutamente imprevisível. O Trump estava páreo com 

a Hillary o tempo todo. Tanto que ficou todo mundo meio decepcionado, mas não estava fora 

do que teria acontecido. No caso do Brexit, parece que a votação foi pequena, a maior parte 

da população compareceu. As pesquisas contaram com pessoas que não desejavam o Brexit, 

no entanto, não foram votar. 
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9- Consultando o site do TSE, observei que, em 2014, tivemos 2940 pesquisas 

registradas, contra 910 em 2010. O que você acha disso? 

 

Eu não sabia disso. Mas, na minha opinião, me parece que a produção de pesquisas se 

tornou um negócio lucrativo.  

 

10- De acordo com as matérias “ Disputa acirrada” e “ Polarização e equilíbrio”, ambas 

tratam de resultados das pesquisas eleitorais. De que maneira você fez para escrever 

essas matérias? Que fontes utilizou, por exemplo? 

 

O instituto já tem uma data marcada para divulgar a pesquisa e a gente pega esses 

dados e o instituto já tem o comparativo dos anos anteriores, o que é fundamental para a gente 

falar em queda ou ascensão e, se não tem o comparativo, nós pegamos as matérias anteriores e 

fazemos essa tendência. Fulano estava com tanto e passou para tanto, vê se alguém teve um 

crescimento notável, se alguém caiu muito, e procura observar o que é mais importante dos 

números que estão sendo apresentados. 

 

Entrevista Ministro José Antonio Dias Toffoli – Presidente do TSE (Tribunal Superior 

Eleitoral) durante as eleições de 2014 

 

1 - O trabalho tem como objeto as pesquisas de intenção de votos. Qual a sua opinião 

sobre a maneira como os jornalistas fazem uso dos números e pesquisas para construir 

sua retórica? 

 

Os jornalistas, ao utilizarem, em suas reportagens e textos, dados de pesquisas 

eleitorais, são pautados pelos institutos de pesquisa que, por sua vez, têm a obrigação de 

executar um trabalho o mais próximo da realidade possível no período eleitoral. O jornalista 

trabalha como um repetidor dessa informação, interpretando e analisando os dados, de modo a 

que isso chegue ao público de maneira clara, para que todos possam entender o cenário 

político refletido pelas pesquisas. 
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2 - Sabemos que as sondagens publicadas pelos institutos de pesquisa devem ser 

realizadas isentas de possíveis alvos e manipulações. Como o senhor percebe a atuação 

desses institutos? 

 

Para prevenir possíveis fraudes ou manipulações na realização de pesquisas eleitorais, 

essas são submetidas a um regramento estrito, devendo ser registradas na justiça eleitoral, de 

modo que todas possam ser amplamente fiscalizadas por todos os demais participantes da 

eleição retratada em uma dada pesquisa e são passíveis de posterior impugnação.  

 

3 - A publicação das pesquisas de intenção de votos, no seu entender, muda a forma do 

eleitor votar? 

 

As pesquisas refletem a tendência do eleitor em dado momento e cada qual faz o seu 

juízo sobre o resultado delas. 

 

4- Segundo notícias divulgadas em 2014, houve um número recorde de pesquisas de 

intenção de voto registradas no TSE. Por exemplo, uma matéria publicada em O Globo 

em 25 de outubro apontava que o número de registros havia chegado a 2.429. A que o 

senhor atribuiu esse índice tão alto em 2014? 

 

Ao fato de terem sido as eleições presidenciais mais disputadas desde 1989. 

 

5- Qual o limite de número de pesquisas que os institutos podem registrar no TSE? A 

saturação do elevado índice de sondagens, no seu entender, favorece o chamado voto 

útil?  

 

Os institutos têm que registrar as pesquisas na justiça eleitoral e não há limite para a 

quantidade de pesquisas que cada instituto pode realizar em cada eleição. Se os partidos 

entenderem que os critérios e os métodos da entrevista não estão bem estabelecidos, ou que 

podem beneficiar alguma candidatura, eles podem impugnar a pesquisa.  
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6- No dia 23 de outubro, em matéria no jornal O Globo, foi divulgado que o senhor 

defendia novas normas para as pesquisas eleitorais sobre a divulgação do índice de 

margem de erro dos institutos. Por que o senhor acredita que devam ser estabelecidas 

novas normas? E como está caminhando este seu projeto, presidente? 

 

Temos pesquisas com diferentes margens de erro, com índices de confiabilidade 

diferentes. Talvez isso devesse ser padronizado, para que todas seguissem um mesmo 

parâmetro e, assim, pudessem ser validamente comparadas umas com as outras.  

  

7- O Senado estuda a possibilidade de proibir a divulgação de pesquisas eleitorais nos 

dias que antecedem a eleição. O argumento é que os levantamentos interferem nos 

resultados. Qual sua opinião sobre este posicionamento? 

 

O STF já considerou inconstitucional a proibição da divulgação de pesquisas nos 15 

dias anteriores à data da eleição, mas isso foi há quase dez anos e, com a composição de hoje 

da Suprema Corte, talvez o entendimento fosse outro, devendo ser ressaltado que muitos 

países adotam algum tipo de restrição quanto à divulgação de pesquisas nesse período. 

De qualquer forma, a questão da interferência indevida na expressão da vontade do 

eleitor vai além do simples fato de se poder divulgar pesquisa até mesmo no próprio dia da 

realização do pleito. É preciso entender os erros que vêm acontecendo, para evitar que 

continuem a repetir-se no futuro, e isso passa por uma necessária padronização das margens 

de erro entre todas as pesquisas. 

 

8- Os votos brancos e nulos alcançaram índices mais altos nas eleições de 2014, o que 

beneficia quem está na frente da corrida, pois o candidato precisará de menos votos 

válidos para vencer. No seu ponto de vista, os votos brancos e nulos, por serem legítimos, 

podem existir sem beneficiar os candidatos que estão em primeiro lugar? 

 

Segundo a legislação vigente, o voto em branco é aquele em que o eleitor não 

manifesta preferência por nenhum dos candidatos. Por sua vez, é considerado voto nulo 

quando o eleitor manifesta sua vontade de anular, digitando na urna eletrônica um número que 
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não seja correspondente a nenhum candidato ou partido político que esteja a disputar aquela 

eleição.  

Já a aferição do resultado da eleição está prevista na Constituição Federal de 1988 que 

diz, em seu art. 77, § 2º, que será eleito o candidato que obtiver a maioria dos votos válidos, 

excluídos os brancos e os nulos. Nesse sentido, os votos brancos e os nulos simplesmente não 

são computados como votos válidos, ou seja, não vão para nenhum candidato, partido político 

ou coligação, e são registrados apenas para fins estatísticos.  

Evidentemente que um número maior de votos inválidos permite que sejam eleitos 

candidatos com votações menos expressivas, mas essa é a regra do jogo e, por isso, a justiça 

eleitoral constantemente realiza campanhas de esclarecimento sobre a importância de que 

todos escolham bem seus candidatos e não anulem seus votos, ou mesmo deixem de exercer 

esse sagrado direito de participar da escolha de seus governantes e de seus representantes nos 

parlamentos.  
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ANEXO II: NOTÍCIAS 

 
Mês: agosto 

Total de matérias: 38 

 

Data: 1.08.2014 

Matéria 1: Aposta fuleira 

Têm sido desproporcionais as repercussões da recomendação pública do banco Santander para 

que os clientes adequem seus investimentos financeiros aos vaivéns das pesquisas eleitorais. 

Seção: opinião 

Autor: João Paulo Kupfer 

Palavras-chave: pesquisas eleitorais; investimentos; limitações método; lógicas 

Enquadramentos: temático; econômico. 

 

Data: 1.08.2014 

Matéria 2: Onde o voto pesa mais 

Dilma Rousseff lidera as intenções de voto no terceiro maior eleitoral do país, com 20 pontos 

percentuais de vantagem sobre seu adversário Aécio Neves. 

Seção: país 

Autor: Juliana Castro 

Enquadramentos: horse racing 

 

Data: 1.08.2014 

Matéria 3: Ações foram as melhores aplicações em julho 

Mesmo com a piora das perspectivas de crescimento da economia brasileira este ano, a Bolsa 

de Valores teve desempenho positivo em julho. 

Seção: economia 

Autor: João Sorina Neto 

Enquadramentos: econômico 
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Data: 8.08.2014 

Matéria 4: Ibope: com quadro estável, indefinição é se haverá 2º turno 

A segunda pesquisa Ibope encomendada pela Rede Globo mostrou que permanece estável a 

disputa eleitoral à presidência e que segue indefinido se haverá 2º turno. 

Seção: país 

Autor: Junia Gama 

Palavras-chave: Ibope; quadro estável; indefinição 2º turno; desaprovação de Dilma; 

pesquisa de intenção 

Enquadramentos: horse racing 

 

Data: 10.08.2014 

Matéria 5: Enfim, o início da campanha 

Na terça-feira da próxima semana, começam o horário gratuito na televisão e a campanha 

eleitoral à vera. Além disso, há excesso de celebrações em torno das pesquisas eleitorais. 

Seção: opinião 

Autor: Elio Gaspari 

Palavras-chave: pesquisas eleitorais; 2º turno; excesso de celebração; HGPE; pesquisas 

divinizadas 

Enquadramentos: temático 

 

Data: 14.08.2014 

Matéria 6: A necessidade de uma ambientalista de se reinventar mais uma vez 

No dia 05 de outubro do ano passado, a ex-senadora Marina Silva subiu num palanque 

adornado com a bandeira do Brasil, deu a mão esquerda ao ex-governador de Pernambuco 

Eduardo Campos e, citando o poeta amazonense Thiago de Mello: “Se não é possível em 

novo caminho, há que se aprender uma nova forma de caminhar”. 

Seção: país 

Autor: Cristina Tardáguila 

Palavras-chave: ambientalista; reinventar; cartão de visitas; casamento político; intenções de 

voto 
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Enquadramentos: poético 

 

Data: 14.08.2014 

Matéria 7: Morte de Campos abala o país 

O tempo estava fechado na Baixada Santista. Com sua equipe, o candidato Eduardo Campos 

(PSB) rumava para mais um compromisso de campanha na região. O piloto do Cessan 

Citation 560 XL tentou parar na base aérea de Santos por volta das 9:50. Não conseguiu. 

Arremeteu o avião, que acabou se chocando com as casas do bairro do Boqueirão, em Santos. 

Morreram Campos e as outras seis pessoas que estavam na aeronave. 

Seção: país 

Autor: Tatiana Farah 

Palavras-chave: abala; 20 milhões de votos; jovem liderança; futuro promissor; líder; 

renovação política; 3ª via; comoção; herança política; pesquisas de intenção 

Enquadramentos: temático; histórico 

 

Data: 14.08.2014 

Matéria 8: Adversários já se preparam para enfrentar Marina Silva 

Em meio ao choque causado pela notícia da morte de Eduardo Campos, integrantes do PSB, 

do governo Dilma, do PT e da campanha do tucano Aécio Neves avaliam reservadamente 

acreditar na consolidação, nos próximos dias, do "caminho natural" –ou seja, a oficialização 

do nome de Marina Silva para a Presidência da República. 

 

Seção: país 

Autor: Fernando Rodrigues 

Palavras-chave: pesquisa de intenção de voto; comoção; caminho natural 

Enquadramentos: temático 

 

Data: 14.08.2014 

Matéria 9: Acidente é baque para tese de uma 3ª via e deixa vácuo no PSB 

Eduardo Campos era uma força entre pessoas do seu partido. Foi o que mais se preparou para 

viabilizar uma terceira via no cenário federal. 
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Seção: país 

Autor: Fernando Rodrigues 

Palavras-chave: 3ª via; anseio de mudança 

Enquadramentos: temático 

 

Data: 14.08.2014 

Matéria 10: Desafio de Marina agora será unir o PSB 

A morte trágica do candidato Eduardo Campos recoloca a ex-senadora no centro das 

discussões sobre o rumo da campanha eleitoral. 

Seção: país 

Autor: Cristiane Jungblut, Maria Lima e Catarina Alencastro 

Palavras-chave: centro das discussões; sucessora; 3ª via; voto útil; pesquisa de intenção 

Enquadramentos: horse racing; conflito 

 

Data: 14.08.2014 

Matéria 11: Datafolha fará pesquisa com possíveis cenários já na semana que vem 

A morte de Eduardo Campos modifica o cenário político das eleições, e institutos de pesquisa 

já se preparam para avaliar essa mudança nas próximas sondagens. 

Seção: país 

Autor: Cristiane Jungblut, Maria Lima e Catarina Alencastro 

Palavras-chave: novos cenários; ineditismo do episódio; intenção de voto 

Enquadramentos: episódico 

 

Data: 14.08.2014 

Matéria 12: Os cenários depois da tragédia 

Para além da terrível perda de Eduardo Campos, um dia depois de ter aparecido para milhões 

de brasileiros em entrevista no Jornal Nacional, resta rearranjo do cenário político da eleição 

que se aproxima. 

Seção: país 
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Autor: João Feres Junior 

Palavras-chave: carismática; nova ordem; persistência das pesquisas; rearranjo da eleição; 

pesquisa Ibope 

Enquadramentos: conflito; horse racing 

 

Data: 14.08.2014 

Matéria 13: A decisão difícil do PSB 

Colunistas de O Globo analisam como fica a sucessão presidencial. Anselmo Gois: por que 

Dudu e não outro político? 

Seção: país 

Autor: Ancelmo Gois 

Palavras-chave: tragédia 

Enquadramentos: episódico 

 

Data: 14.08.2014 

Matéria 14: A decisão difícil do PSB 

Zuenir Ventura: Ele ia fazer bem à campanha eleitoral. 

Seção: país 

Autor: Zuenir Ventura 

Palavras-chave: hegemonia PT/PSDB; velhas opções 

Enquadramentos: episódico 

 

Data: 14.08.2014 

Matéria 15: A difícil decisão do PSB 

Elio Gaspari: Sem Marina, acaba a terceira via. 

Seção: país 

Autor: Elio Gaspari 

Palavras-chave: 3ª via; reedição de 2010; pesquisa de intenção 

Enquadramentos: episódico 
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Data: 14.08.2014 

Matéria 16: A difícil decisão do PSB 

José Casado: Um partido na encruzilhada 

Seção: país 

Autor: José Casado 

Palavras-chave: candidata natural; pesquisa de intenção 

Enquadramentos: episódico 

 

Data: 14.08.2014 

Matéria 17: Cientistas políticos se dividem sobre o segundo turno 

A morte de Eduardo Campos, candidato do PSB à presidência, divide cientistas políticos e 

historiadores ouvidos pelo Globo sobre a corrida eleitoral deste ano. Há quem aposte que a 

eleição será levada para segundo turno, se Marina Silva, até então vice de Campos, for 

confirmada como candidata dos socialistas. 

Seção: país 

Autor: Carolina Benevides; Renata Leal 

Palavras-chave: opiniões contrárias; Marina substituta; segundo turno; aliança artificial; 

mudança significativa; pesquisas 

Enquadramentos: conflito 

 

Data: 14.08.2014 

Matéria 18: Tragédia muda eleição 

Numa tragédia que ficará para história da política brasileira e mudará o cenário da campanha 

eleitoral deste ano. Campos interrompeu o segundo mandato como governador de 

Pernambuco para entrar para disputa presidencial. Estava no terceiro lugar nas pesquisas, com 

9% de intenção de votos. 

Seção: editorial 

Autor: - 

Palavras-chave: pesquisa de intenção; 20% dos votos de 2010; mudança 

Enquadramentos: estratégico 
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Data: 15.08.2014 

Matéria 19: Prós e contras de Marina assumir a candidatura 

O último levantamento do Datafolha com o nome de Marina Silva como possível candidata à 

presidência, em abril, a apontou com 27% da preferência do eleitorado. Dilma tinha 39% e 

Aécio, 16%. 

Seção: país 

Autor: deconhecido 

Palavras-chave: pesquisas eleitorais; milhões de votos; resistência interna; agronegócio; 

posição conservadora 

Enquadramentos: estratégico 

 

Data: 15.08.2014 

Matéria 20: Tucanos estimam que Marina teria cerca de 15% dos votos 

As cúpulas das campanhas de Aécio Neves (PSDB) e Dilma Rousseff (PT) estão em 

compasso de espera pela definição do PSB em relação ao lançamento ou não de Marina Silva 

como candidata à presidência no lugar de Eduardo Campos. Apesar de conversas informais 

com lideranças socialistas, avaliação de cenários possíveis e impacto da comoção pela morte 

de Campos nos rumos da eleição, a decisão da campanha de Aécio é não se meter na decisão 

do PSB. 

Seção: país 

Autor: Fernanda Krakovics e Maria Lima 

Palavras-chave: muitas variáveis; segundo turno; comoções; conflito interno; votos indecisos 

Enquadramentos: horse racing e estratégico 

 

Data: 15.08.2014 

Matéria 21: Ela é o maior patrimônio que o acaso deu ao PSB 

Um dos maiores consultores eleitorais do país, o sociólogo e cientista político Antonio 

Lavareda, foi procurado por Eduardo Campos no início de 2013 para testar a viabilidade de 

sua candidatura à presidência. O Ipespe, instituto de pesquisa de Lavareda sediado em Recife, 

fez uma série de sondagens que deram ao ex-governador parte dos subsídios para formular 

seu projeto de terceira via. 

Seção: país 

Autor: Alexandre Rodrigues 
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Palavras-chave: comoção; sucessora; 3ª via; patrimônio eleitoral; ambientalista; instituto de 

pesquisa; pesquisa de intenção 

Enquadramentos: episódico 

 

Data: 21.08.2014 

Matéria 22: Era da incerteza  

O Brasil vive um momento de profunda tristeza como naqueles dias nublados em que não se 

vê muita coisa ao olhar para o horizonte. Na economia, há dúvidas em muitas áreas ao mesmo 

tempo e isso reduz o ímpeto para os investimentos produtivos e faz oscilar a bolsa ao sabor da 

notícia de cada dia. A política vive, a 50 dias das eleições, um ambiente de comoção e 

mudança. 

Seção: economia 

Autor: Miriam Leitão 

Palavras-chave: emoção; mudança; pesquisa de intenção de voto; novo cenário; futuro 

Enquadramentos: pessimista 

 

Data: 16.08.2014 

Matéria 23: Possível candidatura da ex-senadora acirra disputa no Rio, onde ela teve 32% em 

2010 

A possibilidade de Marina Silva assumir o lugar de Eduardo campos na chapa do PSB para a 

presidência pode tornar o Rio de Janeiro o terceiro maior colégio eleitoral com 12 milhões de 

eleitores, uma peça ainda mais importante no xadrez das eleições. 

Seção: país 

Autor: Alexandre Rodrigues 

Palavras-chave: 32% dos votos em 2010; palanque; muda cenário; eleição 2010; pesquisas 

eleitorais 

Enquadramentos: horse racing 

 

Data: 17.08.2014 

Matéria 24: Natureza política 

A política tem a capacidade de embaralhar todas as peças e derrubar as certezas. A economia 

tem oscilações que influenciam o rumo político, às vezes. O papel da economia pode crescer, 

mas determinante é a política em si mesma. Estão agora todos os candidatos andando sobre o 
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gelo fino, e qualquer erro cobrará sua conta. A campanha ficou inesperadamente tensa e 

difícil. 

Seção: Economia 

Autor: Míriam Leitão 

Palavras-chave: rumo político; brasileiros de luto; economia; segundo turno; intenção de 

voto 

Enquadramentos: pessimista 

 

Data:.17.08.2014 

Matéria 25: A Marina o que era de Campos 

O PSB prepara uma carta com os compromissos que eram de Campos, candidato do partido à 

Presidência da República, morto em um acidente aéreo na última quarta-feira, a serem 

honrados pela ex-senadora Marina Silva que era vice na chapa e assumirá seu lugar na disputa 

eleitoral. A ideia é divulgar uma espécie de testamento político na próxima quarta-feira, 

quando o PSB anunciará oficialmente a candidatura de Marina. 

Seção: página 2 

Autor: Fernanda Krakovics, Marina Sanches e Sérgio Roxo 

Palavras-chave: carta compromisso; palanques; recall eleições 2010; único nome; pesquisa 

intenção de voto 

Enquadramentos: horse racing; estratégico 

 

Data:.19.08.2014 

Matéria 26: Indecisos impulsionam Marina 

Com 21% das intenções de voto na pesquisa Datafolha, Marina Silva, a ser oficializada 

candidata do PSB à Presidência, começa a disputa com quase o triplo das intenções que 

Eduardo Campos tinha na sondagem de julho, quando somava 8%. Segundo o Datafolha, 

Marina está em segundo lugar, um ponto à frente do tucano Aécio Neves, que tem 20%, 

configurando empate técnico. 

Seção: país 

Autor: Silvia Amorim e Carolina Benevides 

Palavras-chave: intenção de voto; empate técnico; segundo turno; efeito do luto; 20 milhões 

de votos 

Enquadramentos: horse racing 
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Data: 19.08.2014 

Matéria 27: PTs e PSB consideram o segundo turno inevitável 

Os 21% de intenção de votos dados à Marina Silva (PSB) na primeira pesquisa Datafolha que 

inclui seu nome após a morte de Eduardo Campos deram ao PT e PSDB a certeza de que um 

segundo turno é inevitável. 

Seção: país 

Autor: Juliana Castro; Maria Lima; Isabel Braga 

Palavras-chave: segundo turno; pesquisa de intenção de voto 

Enquadramentos: horse racing 

 

Data: 25.08.2014 

Matéria 28: O furacão Marina 

Ventania não é. Ciclone? Tampouco. Está mais para furacão a recém-lançada candidatura de 

Marina Silva à presidência da República no lugar de Eduardo Campos, do PSB. O que precisa 

ser confirmado é se estamos diante de um furacão nível 1, 2, 3, 4 ou 5. Por ora, ele parece ter 

força suficiente para fazer Aécio Neves, candidato do PSDB, sua grande vítima. E assustar 

Dilma. 

Seção: página 2 

Autor: Ricardo Noblat 

Palavras-chave: furacão; pesquisa de intenção; imprevisibilidade; o novo 

Enquadramentos: horse racing 

 

Data:.08.2014 

Matéria 29: A dimensão moral 

A fulminante ascensão de Marina Silva nas pesquisas eleitorais é a mais nova manifestação de 

uma profunda descrença dos brasileiros com a nossa classe política e suas condenáveis 

práticas. É uma resposta aos eleitores que continuam apostando no silêncio. 

Seção: opinião 

Autor: Paulo Guedes 

Palavras-chave: pesquisas eleitorais; ascensão; indignação; moralidade política 

Enquadramentos: episódico 
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Data: 26.08.2014 

Matéria 30: Para Aécio, Marina é ‘onda’ que vai passar 

O candidato à Presidência da República Aécio Neves (PSDB) afirmou ontem que a 

candidatura da ex-senadora Marina Silva (PSB) vive uma onda que vai passar. Em sua 

avaliação, o cenário eleitoral tende a ser mais real em 15 a 20 dias e será demonstrado por 

futuras pesquisas eleitorais. As declarações foram dadas após um ato de campanha no Saara, 

polo de comércio popular do centro do Rio. 

Seção: país 

Autor: Luiz Ernest Magalhães e Maria Lima 

Palavras-chave: onda; pesquisas eleitorais; segundo turno; contradição; ironia; fragilidade 

Enquadramentos: horse racing; bandwagon 

 

Data: 27.08.2014 

Matéria 31: Marina se distancia de Aécio e venceria no 2º turno 

Duas semanas após a morte de Eduardo Campos, Marina aparece com 29% em segundo lugar 

e venceria com 45% das intenções de voto. 

Seção: 1ª página 

Autor: editorial 

Palavras-chave: pesquisa Ibope; simulação; mudança no quadro 

Enquadramentos: horse racing 

 

Data: 27.08.2014 

Matéria 32: A ascensão de Marina 

Ibope mostra substituta de Campos dez pontos acima de Aécio, em 2º lugar. Marina Silva, 

pela pesquisa divulgada ontem, consolida-se em segunda posição na disputa eleitoral, dez 

pontos à frente do candidato Aécio. 

Seção: país 

Autor: Sérgio Roxo 

Palavras-chave: pesquisa Ibope; reviravolta; menor rejeição; campanha 2010 

Enquadramentos: horse racing; episódico 

Data: 27.08.2014 
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Matéria 33: Enquanto PSB e Marina comemoram, Aécio se diz confiante, e petista questiona 

resultado 

Presidente do PT diz ter em mãos resultados diferentes; Dilma evita comentar pesquisa. 

Eleitorado em busca da superação da polaridade PT/PSDB. 

Seção: país 

Autor: desconhecido 

Palavras-chave: pesquisa Ibope; resultados diferentes; questiona resultados 

Enquadramentos: horse racing 

 

Data:27.08.2014 

Matéria 34: Agora, um novo jogo 

Para especialistas, “efeito Marina” deve acelerar reações de petistas e tucanos. Pesquisa 

Ibope, divulgada ontem, mostrou uma arrancada da candidata do PSB à Presidência, Marina 

Silva, abrindo dez pontos percentuais de vantagem sobre o tucano Aécio Neves e vencendo 

Dilma Rousseff no segundo turno, pode acelerar a reação das campanhas de PT e PSDB sobre 

“efeito Marina”. 

Seção: país 

Autor: Cássio Bruno e Letícia Fernandes 

Palavras-chave: pesquisa eleitoral; efeito Marina; salvacionismo; 20 milhões de votos 

Enquadramentos: horse racing, metafórico e bandwagon 

 

Data: 28.08.2014 

Matéria 35: Equipes de ministérios são chamadas a atuar 

No momento em que a candidata à Presidência da República, Marina Silva, disparou nas 

pesquisas de intenção de voto, a coordenação da campanha à reeleição da presidente Dilma 

Rousseff convocou reunião. Assessores de Dilma surpreendidos com pesquisa Ibope. 

Seção: país 

Autor: Fernanda Krakovics 

Palavras-chave: pesquisa de intenção; clima de derrota; desconstrução imagem 

Enquadramentos: horse racing 

Data: 29.08.2014 

Matéria 36: Jogaram a toalha  
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Os estrategistas da campanha do PSDB entregaram os pontos. Os da presidente Dilma ainda 

têm um fio de esperança. Os especialistas em pesquisas consideram que Marina está a passo 

do Planalto. Explicam que Marina encarna o sentimento de julho de 2013, contra tudo o que 

está aí. E que sua onda é consistente. 

Seção: página 2 

Autor: Ilmar Franco 

Palavras-chave: pesquisa de intenção; 12 anos de PT; especialistas em pesquisas; onda 

consistente 

Enquadramentos: temático, histórico e horse racing 

 

Data: 30.08.2014 

Matéria 37: Marina é a favorita 

O que a pesquisa Ibope mostrou na última terça-feira e a pesquisa Datafolha acaba de 

confirmar é que Marina Silva, no curto período de duas semanas, conquistou a condição de 

favorita para se eleger presidente da República. 

Seção: país 

Autor: Ricardo Noblat 

Palavras-chave: favorita; curto período; 1º turno; rejeição baixa; rejeição alta 

Enquadramentos: horse racing 

 

Data: 30.08.2014 

Matéria 38: Aécio intensificará a campanha na Baixada e Zona Oeste do Rio 

 O candidato do PSDB à presidência da República, senador Aécio Neves, vai intensificar a 

sua agenda no Rio para tentar estancar o avanço da adversária do PSB, Marina Silva, no 

estado. 

Seção: país 

Autor: Cássio Bruno, Marcelo Remigio e Silvia Amorim 

Palavras-chave: 2º turno; pesquisa de intenção; apatia; mudança de cenário 

Enquadramentos: temático e horse racing 
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Mês: setembro 

Total de matérias: 25 

 

Data: 1.09.2014 

Matéria 1: Ventos de mudança 

A disparada de Marina nas pesquisas eleitorais não deu sinais de arrefecimento. À medida que 

se aproxima e ensaia superar as intenções de voto em Dilma Rousseff, cresce a ameaça de 

"cristianização" de Aécio Neves. Degeneração da economia com Dilma, voto útil com Aécio 

e mudança com Marina. 

Seção: opinião 

Autor: Paulo Guedes 

Palavras-chave: disparada; pesquisas eleitorais; fenômeno Marina; voto útil; velha política 

Enquadramentos: horse racing, temático e bíblico 

 

Data: 1.09.2014 

Matéria 2: Aécio vê eleitores entre ele e Marina 

O candidato do PSDB à presidência, Aécio Neves, disse ontem que a principal interpretação 

das pesquisas de intenção de voto é a de que a presidente Dilma Rousseff (PT) já perdeu a 

reeleição e o PT deixará o poder. Para o senador, a eleição deste ano será decidida entre a 

candidatura dele e a de Marina Silva (PSB), que o ultrapassou nas sondagens e empatou com 

Dilma em primeiro lugar, de acordo com a pesquisa Datafolha da semana passada. 

Seção: país 

Autor: Alexandre Rodrigues 

Palavras-chave: empate técnico; pesquisa Datafolha; pesquisa de intenção; segundo turno 

Enquadramentos: episódico e conflito 

 

Data: 3.09.2014 

Matéria 3: Dilma e Marina atacam em 47% de suas falas 

Das críticas da petista, 71% foram à candidata do PSB, que desenvolveu no mesmo tom. A 

confirmação do crescimento das intenções de voto a favor de Marina Silva (PSB), segundo as 

últimas pesquisas eleitorais, provocou uma reviravolta nas estratégias adotadas pela candidata 

adversária Dilma Rousseff (PT). 

Seção: país 
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Autor: Fábio Vasconcellos 

Palavras-chave: críticas; estratégia; pesquisa de intenção; crescimento 

Enquadramentos: estratégico, conflito e horse racing 

 

Data: 3.09.2014 

Matéria 4: Disputa acirrada 

Duas pesquisas de intenção divulgadas ontem apontam que a presidente Dilma Rousseff (PT) 

e Marina Silva (PSB) mantêm a disputa acirrada pelo Palácio do Planalto. 

Seção: país 

Autor: Junia Gama, Juliana Castro e Fernanda Krakovics 

Palavras-chave: disputa; favorita; pesquisa de intenção 

Enquadramentos: Horse racing 

 

Data: 4.09.2014 

Matéria 5: Para aliados, falta emoção à campanha de Dilma 

No momento em que a reeleição da presidente Dilma Rousseff está ameaçada pela candidata 

do PSB, Marina Silva, de acordo com as pesquisas de intenção de voto, petistas e integrantes 

da base governista reclamam, nos bastidores, que está faltando emoção na campanha petista. 

Seção: país 

Autor: Fernanda Krakovics 

Palavras-chave: pesquisa de intenção; emocional; vitimizar 

Enquadramentos: estratégico e horse racing 

 

Data: 4.09.2014 

Matéria 6: Eleições se perdem, diz Aécio sobre sua situação de pesquisa 

Há duas semanas no terceiro lugar nas pesquisas de intenção de voto, o candidato do PSDB à 

presidência, Aécio Neves, disse ontem, em entrevista à rádio CBN, que "eleições se perdem". 

Foi a primeira vez, desde que perdeu a vice-liderança para Marina Silva (PSB), que o 

presidenciável falou sobre derrotas eleitorais. 

Seção: país 

Autor: Silvia Amorim 
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Palavras-chave: pesquisa de intenção; derrota eleitoral; empate técnico; "segunda divisão" 

Enquadramentos: interpretativo e horse racing 

 

Data: 5.09.2014 

Matéria 7: Polarizações regionais 

Pesquisas do Datafolha em seis estados e no Distrito Federal ajudam a entender melhor as 

razões por que os três principais candidatos à Presidência da República se encontram na 

situação atual de empate técnico entre a presidente Dilma Rousseff e a candidata do PSB, 

Marina Silva, deslocando para o terceiro lugar o candidato Tucano, Aécio Neves. 

Seção: país 

Autor: Merval Pereira 

Palavras-chave:  

Enquadramentos: Horse race 

 

Data: 7.09.2014 

Matéria 8: Incoerência de gênero 

Há três mulheres na corrida presidencial de 2014: Dilma Rousseff (PT), Marina Silva (PSDB) 

e Luciana Genro (PSOL). A um mês das eleições, pesquisas de intenção de voto sugerem que 

duas disputarão o segundo turno, o primeiro da história sem a presença masculina. Também 

inédita no pleito será a participação de brasileiras entre votantes. São 74,4 milhões de 

eleitoras, 52% do total. 

Seção: sociedade 

Autor: Flávia de Oliveira 

Palavras-chave: pesquisa de intenção; desigualdade de gênero 

Enquadramentos: temático 

 

Data: 8.09.2014 

Matéria 9: Ofensiva pró-energia limpa 

Crescimento de Marina nas pesquisas faz governo agilizar liberação de licenças ambientais. 

Em resposta ao crescimento da candidata Marina Silva (PSB) nas pesquisas de intenção de 

voto, o governo Dilma Rousseff está trabalhando em uma ofensiva na área ambiental, que 

passa por ações para estimular a geração de energia limpa. 
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Seção: economia 

Autor: Gabriela Valente 

Palavras-chave: pesquisas de intenção; área ambiental; licenças ambientais 

Enquadramentos: horse racing e temático 

 

Data: 9.09.2014 

Matéria 10: Bolsa tem maior queda em sete meses 

Com indefinição no cenário político e maior tensão no setor externo, a Bolsa brasileira teve 

ontem o seu quarto pregão consecutivo de realização de lucros, ou seja, de um movimento de 

vendas mais intenso o que leva à queda do preço das cotações. O Ibovespa, principal índice de 

mercado acionário local, caiu 2,45%, a maior retração desde o início de fevereiro. 

Seção: economia 

Autor: Ana Ribeiro 

Palavras-chave: novas pesquisa eleitorais; queda Marina; mudança de governo; disputa 

eleitoral; bolsa volátil 

Enquadramentos: horse racing e temático 

 

Data: 11.09.2014 

Matéria 11: Em busca do voto perdido 

O tucano Aécio Neves vai endurecer o discurso na reta final. Ele desistiu de ampliar. Quer 

tentar trazer de volta os eleitores que perdeu para Marina Silva. Sua campanha está atônita 

pelo fato de parcela do seu "povo" ter se bandeado para a socialista. As pesquisas Datafolha e 

Vox populi mostram que a retumbante delação premiada do ex-diretor da Petrobras Paulo 

Roberto Costa ainda não teve efeito sobre a disputa eleitoral. 

Seção: país 

Autor: Ilmar Franco 

Palavras-chave: voto perdido; 2º turno; pesquisas 

Enquadramentos: bandwagon e horse racing 

 

Data: 11.09.2014 

Matéria 12: Empate técnico nos dois turnos 



117 

Em uma semana de forte munição disparada pelos candidatos à Presidência, o Datafolha 

mostrou ontem um acirramento da disputa entre a presidente Dilma Rousseff (PT) e Marina 

Silva (PSB). De acordo com o instituto, as duas candidatas estão tecnicamente empatadas nos 

dois turnos. 

Seção: país 

Autor: Tatiana Farah, Renato Onofre e Isabel Braga 

Palavras-chave: pesquisas; tecnicamente empatados; margem de erro; primeiro turno 

Enquadramentos: horce racing 

 

Data: 11.09.2014 

Matéria 13: Para PT e PSB, críticas de Aécio são resultado de queda nas pesquisas 

Feldman diz que tucano tenta colar imagem de Marina ao PT porque não reconhece avanços 

da candidata. Diante das críticas feitas pelo candidato à presidência Aécio Neves (PSDB) às 

suas principais adversárias Dilma Rousseff (PT) e Marina Silva (PSDB), lideranças das 

campanhas das duas candidatas reagiram, dizendo que o tucano partiu para o ataque após 

perder espaço nas pesquisas. 

Seção: país 

Autor: Juliana Granjeia e Tiago Dantas 

Palavras-chave: pesquisas de intenção; discurso desconexo; agronegócio. 

Enquadramentos: horse racing 

 

Data: 12.09.2014 

Matéria 14: É um batalhão de Golias contra Davi 

Empatada tecnicamente com Dilma Rousseff (PT) nas intenções de voto para a Presidência da 

República, Marina Silva (PSB) busca se diferenciar da adversária e também do candidato 

tucano Aécio Neves como mensageira da nova política. 

Seção: país 

Autor: Ilmar Franco, Silvia Fonseca, Merval Pereira, Ancelmo Gois, Arnaldo Bloch, Ricardo 

Noblat, Miriam Leitão, Arthur Xexéo, Jorge Rodrigues 

Palavras-chave: mensageira; nova política; bons e maus; satanizar; esperança; mudança; 

pesquisa de intenção 

Enquadramentos: bíblico e horse racing 
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Data: 15.09.2014 

Matéria 15: Que tal deixar o eleitor pensar? 

Estamos vendo uma inundação de pesquisas eleitorais e de intenção de votos. Praticamente 

uma avalanche de gráficos e números. Os levantamentos configuram uma prestação de 

serviços executados por institutos, o que tira deles, de certa forma, a responsabilidade pela 

exagerada frequência na divulgação de dados. O que deve ser considerado pelos solicitadores, 

que não desconhecem a inevitável influência das pesquisas na intenção do eleitor, é que tal 

saturação favorece o chamado voto útil, impedindo que quem vota exerça seu direito de 

escolher o melhor candidato na sua visão, passando a se concentrar no "menos pior", mas com 

chance de vencer. 

Seção: opinião 

Autor: editorial 

Palavras-chave: enxurrada de pesquisas; voto útil; inundação de pesquisas; avalanche 

Enquadramentos: episódico, temático, bandwagon 

 

Data: 17.09.2014 

Matéria 16: Ações da Petrobrás sobe 4,86% com rumor de pesquisa 

Os rumores sobre novas pesquisas eleitorais e a expectativa de que a alta dos juros dos EUA 

não será antecipada fizeram a Bolsa brasileira subir ontem puxada pelas ações da Petrobras 

Seção: economia 

Autor: Rennan Setti e Ana Paula Ribeiro 

Palavras-chave: pesquisas eleitorais; pesquisa Ibope 

Enquadramentos: episódico e horse racing 

 

Data: 17.09.2014 

Matéria 17: No governo sem ser governo de fato  

Com a possibilidade de Marina Silva ir para o segundo turno contra a presidente Dilma 

Rousseff, com chances de vencer a disputa, de acordo com as mais recentes pesquisas de 

intenção de voto, tem se acirrado na cúpula do PSB a preocupação com o papel que o partido 

terá em um eventual governo. 

Seção: país 

Autor: Junia Gama 

Palavras-chave: pesquisa de intenção 
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Enquadramentos: episódico e conflito 

 

Data: 17.09.2014 

Matéria 18: Dilma cai, Aécio cresce e Marina fica estável 

A quarta pesquisa Ibope/ Rede Globo sobre a corrida presidencial mostrou que a presidente 

Dilma Rousseff (PT) caiu três pontos percentuais nas intenções de voto dos eleitores, 

enquanto Aécio Neves (PSDB) subiu quatro pontos, e Marina Silva (PSB) oscilou um ponto 

para baixo, dentro da margem de erro. 

Seção: país 

Autor: Junia Gama 

Palavras-chave: Pesquisas de intenção, segundo turno, tecnicamente empatados 

Enquadramentos: horse racing 

 

Data: 18.09.2014 

Matéria 19: Estratégias alteradas 

Debruçados sobre a mais recente pesquisa Ibope de intenção de voto, integrantes das 

campanhas dos três principais presidenciáveis começaram a traçar as estratégias que serão 

executadas nos 18 dias que faltam até a eleição de 5 de outubro. 

Seção: país 

Autor: Júnia Gama, Fernanda Krakovics e Maria Lima 

Palavras-chave: pesquisa Ibope; estratégias; pesquisas eleitorais 

Enquadramentos: estratégico e horse racing 

 

Data: 18.09.2014 

Matéria 20: No Sul, tucano cresce de 17% para 23% no Ibope, seu maior aumento em todas 

as regiões  

De acordo com a pesquisas Ibope divulgada anteontem, foi na região Sul que Aécio Neves 

(PSDB) mais ampliou a sua intenção de voto, tirando apoio principalmente de Marina Silva 

(PSB). O tucano passou de 17% para 23%, em comparação com a pesquisa do dia 7. 

Seção: país 

Autor: Flávio Ilha 
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Palavras-chave: pesquisa Ibope; propaganda negativa; voto antipetista; efeito emocional; 

morte de Campos 

Enquadramentos: horse racing e temático 

 

Data: 20.09.2014 

Matéria 21: Presidente critica comportamento da Bolsa durante a campanha 

A presidente Dilma Rousseff criticou ontem o comportamento da Bolsa de Valores e do 

mercado financeiro como um todo nessas eleições. Ela chamou de ridícula a reação da Bolsa 

aos resultados das pesquisas eleitorais. Geralmente a bolsa tem subido quando há uma queda 

da presidente nos levantamentos. 

Seção: país 

Autor: desconhecido 

Palavras-chave: pesquisas eleitorais; especulação 

Enquadramentos: episódico 

 

Data: 20.09.2014 

Matéria 22: Para analistas, ataques à Marina surtiram efeito nas pesquisas 

A estratégia da presidente Dilma Rousseff de "bater” na adversária Marina Silva (PSB) na 

propaganda de rádio e TV foi, segundo analistas políticos, determinante para ampliar para seis 

pontos a vantagem da petista no primeiro turno e encurtar a vantagem da pessebista no 

cenário de segundo turno. 

Seção: país 

Autor: Nilson Hernandes 

Palavras-chave: efeitos; pesquisas; segundo turno; intenção de voto 

Enquadramentos: horse racing e estratégico 

 

Data: 21.09.2014 

Matéria 23: Em 2º turno, Dilma tem mais palanques 

Faltando 15 dias para as eleições e com as pesquisas de intenção de votos indicando que o 

segundo turno deve ser realizado entre Dilma Rousseff (PT), candidata à reeleição, e Marina 

Silva (PSB), os partidos já começaram a montar os palanques para a segunda etapa da 

campanha eleitoral. 
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Seção: país 

Autor: Germano de Oliveira 

Palavras-chave: 2º turno; pesquisas de intenção; palanques; aliança; velha política 

Enquadramentos: horse racing, estratégico e conflito 

 

Data: 24.09.2014 

Matéria 24: Polarização e equilíbrio 

A pouco menos de duas semanas das eleições, pesquisa Ibope encomendada pela Rede Globo 

e o jornal "O Estado de São Paulo", divulgada ontem, reforça a polarização e um provável 

segundo turno entre a presidente Dilma Rousseff (PT), que disputa a reeleição, e a candidata 

do PSB, Marina Silva (PSB). 

Seção: país 

Autor: Juliana Granjeia e Júnia Gama 

Palavras-chave: pesquisa Ibope; polarização; rejeição; estagnação; 2º turno 

Enquadramentos: horse racing 

 

Data: 25.09.2014 

Matéria 25: Eleitores indecisos, o alvo de cobiça dos presidenciáveis na reta final 

A dez de dias das eleições, Dilma Rousseff (PT), Marina Silva (PSB) e Aécio Neves (PSDB) 

se preparam para rodar o país em busca dos eleitores indecisos. Enquanto a presidente Dilma 

Rousseff pretende continuar investindo em São Paulo, maior colégio eleitoral do país, onde 

ela não apresenta bom desempenho, Marina vai se dividir entre a capital paulista, o Rio e 

Pernambuco, terra de Eduardo Campos, que era o cabeça de chapa do PSB até morrer em 

acidente aéreo, em agosto 

Seção: país 

Autor: Fernanda Krakovics, Júnia Gama e Maria Lima 

Palavras-chave: eleitores indecisos; eleitor classe C; pesquisa de intenção 

Enquadramentos: horse racing 
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Mês: outubro 

Total de matérias: 12 

 

Data: 1.10.2014 

Matéria 1: PT diz preferir enfrentar tucano no T-turno 

Com os números das mais recentes pesquisas de intenção de voto em mãos, que mostram uma 

tendência de queda da Marina Silva (PSB) e uma recuperação de Aécio Neves (PSDB), além 

da estabilidade de Dilma Rousseff (PT) na dianteira, integrantes da campanha da petista 

passaram a defender que, para o partido o melhor é enfrentar Aécio no segundo turno, para 

fazer comparação entre os governos Dilma e Lula com dois mandatos do presidente Fernando 

Henrique Cardoso (PSDB). 

Seção: país 

Autor: Júnia Gama, Fernanda Krakovics e Cristiane Jungblut 

Palavras-chave: queda de Marina; segundo turno; insegurança de Marina; Aécio segundo 

turno; pesquisa Ibope 

Enquadramentos: horse racing e econômico 

 

Data: 2.10.2014 

Matéria 2: Presidente tem mais votos entre os pobres 

Se fosse um país formado majoritariamente por uma população com renda acima de dez 

salários mínimos, o Brasil estaria pronto para decidir, no segundo turno desta eleição, entre os 

candidatos Marina Silva (PSB) e Aécio Neves (PSDB). Líder na pesquisa geral de intenção de 

voto, Dilma Rousseff (PT) amargaria o hipotético terceiro lugar. 

Seção: país 

Autor: Fábio Vasconcellos 

Palavras-chave: variável; renda; pesquisa de intenção; classe social 

Enquadramentos: horse racing e temático 

 

Data: 2.10.2014 

Matéria 3: Unidade (re)forçada 

Hoje, mesmo que a presidente Dilma apareça em pesquisas do Datafolha abrindo quase 10 

pontos sobre Marina ou Aécio, os analistas de pesquisas eleitorais acreditam que dificilmente 

a diferença para o vencedor será tamanha. 
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Seção: país 

Autor: Merval Pereira 

Palavras-chave: pesquisa eleitoral; analistas de pesquisa; segundo turno 

Enquadramentos: horse racing 

 

Data: 2.10.2014 

Matéria 4: Marina entre junho e outubro. O derretimento da campanha de Marina 

O derretimento da campanha de Marina. A prudência e a experiência recomendam que se fi 

que com um pé atrás com as pesquisas eleitorais. A poucos dias do primeiro turno, porém, o 

derretimento da candidatura de Marina Silva parece mostrar como a ordem vigente vem se 

recuperando. Inclusive com o discurso da candidata do PSB, que se apresenta como uma 

política tradicional - conformista e conciliatória. 

Seção: país 

Autor: Mario Sérgio Conti 

Palavras-chave: pesquisas eleitorais; pé atrás; vinte milhões de votos em 2010 

Enquadramentos: horse racing 

 

Data: 2.10.2014 

Matéria 5: Ataques a Dilma devem marcar o último debate 

Na reta final da campanha, o último debate entre presidenciáveis, promovido hoje pela TV 

Globo, a partir das 22h30m, deverá ser marcado pelos ataques à presidente Dilma Rousseff, 

candidata à reeleição e líder nas pesquisas de intenção de voto. O candidato Aécio Neves 

(PSDB) e Marina Silva (PSB), que disputam por uma vaga no segundo turno, pretendem 

partir para o confronto com a petista. 

Seção: país 

Autor: Sérgio Roxo, Fernanda Krakovics, Catarina Aline Castro e Maria Lima 

Palavras-chave: ataques; pesquisa de intenção; debate TV 

Enquadramentos: horse racing 

 

Data: 3.10.2014 

Matéria 6: Detalhes eleitorais 
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Em momentos tensos como os da reta final desta eleição presidencial, em que se disputa ainda 

quem vai para o segundo turno ou, no limite, se a disputa termina já no primeiro turno com a 

reeleição da presidente Dilma, as teorias da conspiração andam soltas e junto com muitas 

desconfianças indevidas. 

Seção: país 

Autor: Merval Pereira 

Palavras-chave: reta final; urnas confiáveis; aparelhamento dos correios; estruturas 

partidárias 

Enquadramentos: episódico 

 

Data: 3.10.2014 

Matéria 7: Aécio se aproxima de Marina 

Uma nova rodada de pesquisas de intenção de votos divulgada ontem mostrou que a diferença 

entre os presidenciáveis Marina Silva (PSB) e Aécio Neves (PSDB) caiu ainda mais esta 

semana. No levantamento do Instituto Datafolha, o intervalo entre os dois passou de cinco 

para três pontos percentuais desde terça-feira. No Ibope, a diferença era de seis pontos e 

passou para cinco no mesmo período. A presidente Dilma segue na liderança em ambas as 

sondagens eleitorais com 40%. 

Seção: país 

Autor: Silvia Amorim e Tiago Dantas 

Palavras-chave: pesquisa de intenção; Datafolha; Ibope; empate técnico 

Enquadramentos: horse racing 

 

Data: 4.10.2014 

Matéria 8: 24h decisivas 

As últimas 24 horas que antecedem a eleição de amanhã serão marcadas por um duelo entre 

Aécio Neves (PSDB) e Marina Silva (PSB) para ver quem irá ao segundo turno contra Dilma 

Rousseff (PT), que lidera as pesquisas. Aécio e Marina estão empatados tecnicamente no 

segundo lugar na disputa presidencial, conforme pesquisa Datafolha de intenção de voto 

divulgada esta semana 

Seção: país 

Autor: Silvia Amorim, Sérgio Roxo, Germano Oliveira, Maria Lima e Miguel Caballeio 

Palavras-chave: pesquisa de intenção; fervendo nas bases; voto útil; máquina partidária; 

pesquisa de traking; virada eleitoral 
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Enquadramentos: conflito; horse racing; estratégico 

 

Data: 4.10.2014 

Matéria 9: Intenção de voto 

O Brasil é tão grande que alguns pesquisadores do Datafolha viajam até dois dias para chegar 

a locais onde, com seus tablets nas mãos, consultam os eleitores. É o que conta o sociólogo 

Mauro Paulino, diretor do instituto de pesquisas. Ele disse que esta eleição é peculiar, o voto 

está volátil, mas lembrou que quem entra no 2ºturno ganhando, em geral, vence a eleição. 

Seção: economia 

Autor: Miriam Leitão 

Palavras-chave: intenção; voto; pesquisa; eleição; instituto de pesquisa 

Enquadramentos: episódico e horse racing 

 

Data: 5.10.2014 

Matéria 10: Eleição acirrada depois de campanha sem ética  

Balanço negativo da disputa. Há características especiais nesta eleição em que o PT tenta 

permanecer, pela quarta vez consecutiva, no Planalto, além do fato de que, vitoriosa a 

candidatura da presidente Dilma Rousseff, o partido completará 16 anos seguidos no poder, 

um recorde na história republicana brasileira. 

Seção: opinião 

Autor: desconhecido 

Palavras-chave: campanha sem ética; eleições acirradas; pesquisa de intenção; PT no poder 

Enquadramentos: horse racing e conflito  

 

Data: 51.10.2014 

Matéria 11: A reinvenção de Dilma 

A voz de Dilma se aproximava do sussurro quando a candidata à reeleição arrancou as últimas 

forças da garganta para disparar contra Marina. Acusou-a, no fim de um encontro com atletas 

na, Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro, de desvio de caráter por mentir sobre seu 

voto na criação e prorrogação da CPMF. 

Seção: país 

Autor: Chico Otávio e Fernanda Krakovics 
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Palavras-chave: campanha reinventada; pesquisas de intenção 

Enquadramentos: horse racing e episódico 

 

Data: 5.10.2014 

Matéria 12: Almanaque da eleição 

Copa do Mundo e vaias no estádio. O Planalto chegou a indicar que Dilma não iria à abertura 

da Copa, entretanto, a presidente compareceu. Foi vaiada e xingada, mas afirmou que não se 

preocupava com os coros.  

Seção: país 

Autor: desconhecido 

Palavras-chave: pesquisa de intenção; vaias; tragédia; muda rumo 

Enquadramentos: temático 

 


