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▪ Amostra: 4401 respondentes

▪ Período de coleta: 27.11.2021 – 29.11.2021

▪ Recrutamento: Online, via convites randomizados

▪ Desenho amostral: 
• Amostra pôs-estratificada usando raking algorítmico acima de 4 variáveis (região, faixa etária, gênero, faixa de renda)
• O perfil otimizado da amostra reflete o perfil geral da população brasileira adulta acima das variáveis estipuladas 

▪ Margem de erro: +/- 1% com um nível de confiança de 95% para os indicadores associados a totalidade da amostra

Sexo

Mulher 52.1%

Homem 47.9%

Faixa Etária

16 – 24 17.1%

25 – 34 23.5%

35 – 44 21.7%

45 – 59 22.5%

60 – 100 15.2%

Região
Nordeste 25.2%

Sudeste 41.2%

Sul 15.7%

Norte 9.1%

Centro-Oeste 8.8%

Renda
R$0 – R$2,000 42.6%

R$2,001 – R$3,000 23.5%

R$3,001 – R$5,000 20.4%

R$5,001 – R$10,000 8.9%

Maior que R$10,000 4.6%

Religião
Católico 44.2%

Evangélico 31.6%

Outra religião 14.5%

Agnóstico ou ateu 9.8%



Eleição Presidencial de 2022: Intenção de voto



Se esses fossem os candidatos, em quem você votaria nas próximas 
eleições presidenciais? [1º turno, cenário extenso]
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Se esses fossem os candidatos, em quem você votaria nas próximas 
eleições presidenciais? [1º turno, cenário extenso] [Série temporal]

527.11.2021 – 29.11.2021
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1 Se esses fossem os candidatos, em quem você votaria nas próximas 
eleições presidenciais? [1º turno, cenário extenso] [Crosstabs]

627.11.2021 – 29.11.2021



Se esses fossem os candidatos, em quem você votaria nas próximas 
eleições presidenciais? [1º turno, cenário reduzido A]
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Se esses fossem os candidatos, em quem você votaria nas próximas 
eleições presidenciais? [1º turno, cenário reduzido B]
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Se esses fossem os candidatos, em quem você votaria no 2º turno
das próximas eleições presidenciais? [Cenários com Bolsonaro]
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Lula Jair Bolsonaro50.5 13.5 36

Ciro Gomes Jair Bolsonaro42.7 21.9 35.4

Sergio Moro Jair Bolsonaro35.2 33.9 30.9

João Doria Jair Bolsonaro34.7 29.6 35.7

Haddad Não sei / Nulo / Branco Bolsonaro

(+14.5)   

(+7.3)   

(+4.3)   

(-1.0)   

27.11.2021 – 29.11.2021
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Se esses fossem os candidatos, em quem você votaria no 2º turno
das próximas eleições presidenciais? [Cenários com Lula]
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Lula Jair Bolsonaro50.5 13.5 36.0

Lula Sergio Moro24.4 29.246.4

Lula Ciro Gomes42.3 36.4 21.3

Lula João Doria47.2 37.4 15.4

Haddad Não sei / Nulo / Branco Bolsonaro

(+14.5)   

(+17.2)   

(+21.0)   

(+31.8)   

27.11.2021 – 29.11.2021
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Se esses fossem os candidatos, em quem você votaria no 2º turno
das próximas eleições presidenciais? [Crosstabs 1/2]
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Se esses fossem os candidatos, em quem você votaria no 2º turno
das próximas eleições presidenciais? [Crosstabs 2/2]

1227.11.2021 – 29.11.2021

4





14

Metodologia proprietária, com trajetória comprovada

AtlasIntel conta com uma metodologia de amostragem proprietária baseada em recrutamento digital 

aleatório (Random Digital Recruitment / RDR). Os entrevistados são recrutados organicamente durante a 

navegação de rotina na web em territórios geo-localizados em qualquer dispositivo (smartphones, tablets, 

laptops ou PCs). Os algoritmos da AtlasIntel rastreiam constantemente as taxas de resposta para corrigir 

o viés de auto-seleção por meio de ajustes dinâmicos de destino em dados demográficos específicos.

Ao contrário da discagem de dígitos aleatórios (Random Digit Dialing - RDD), o RDR permite um 

mapeamento granular de padrões de não resposta, de modo que vieses de auto-seleção possam ser 

adequadamente tratados durante o processo de construção de cada amostra. Dada a onipresença das 

ferramentas de bloqueio de chamadas, o RDR está se tornando superior ao RDD em termos de 

cobertura populacional.

Em comparação com pesquisas baseadas em painel, o RDR tem a vantagem de eliminar desafios à 

representatividade resultantes da fadiga do respondente, bem como evitar fenômenos ainda mais difíceis 

de controlar, como efeitos de painel resultantes de níveis crescentes de atenção política e consciência 

entre os entrevistados.

Para garantir a representatividade em nível nacional, as amostras da Atlas Intel são pós-estratificadas 

usando um algoritmo iterativo em um conjunto mínimo de variáveis de destino: sexo, faixa etária, nível 

educacional, nível de renda, região e comportamento eleitoral anterior. As amostras ponderadas 

resultantes do processo de estratificação se assemelham ao perfil da população adulta do Brasil.
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AtlasIntel é atualmente única 

empresa com foco em coleta web 

classificada com selo “A” no 

ranqueamento das empresas e 

institutos de pesquisa realizado pelo

FiveThirtyEight. O estudo também

destaca a ausência de um viés 

sistemático nas pesquisas Atlas. 
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AtlasIntel foi a melhor empresa de pesquisa na Eleição Presidencial de 2020 nos Estados Unidos. 
As pesquisas Atlas tiveram um erro médio de 2 pontos, o menor entre mais de 30 institutos de pesquisa. 

Erro médio das pesquisas eleitorais: Eleição presidencial de 2020 nos EUA
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Todas as pesquisas Atlas no nível estadual nas eleições dos EUA em 2020 acertaram o resultado dentro da margem de erro.

As pesquisas tiveram um desempenho melhor não somente que outras pesquisas mas também que modelos de previsão (FiveThirthy Eight) ou

medias agregadas de pesquisas (Real Clear Politics). Em nível nacional, a última pesquisa Atlas antecipava uma margem de vitória de 4.7 pontos para 

Joe Biden. A margem final foi de 4.5 pontos – uma diferença de 0.2 pontos percentuais, a menor registrada entre todas as pesquisas da reta final. 
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Performance up to February 12 2020

Source: G. Elliott Morris, The Economist
https://twitter.com/gelliottmorris/status/1227454160813088769

Performance up to March 15 2020

Source: Jack Kersting, JHK Forecasts
https://projects.jhkforecasts.com/democratic_primary/analysis/

Em 2020, as pesquisas da AtlasIntel para as primárias democratas nos EUA tiveram o menor erro médio. 
AtlasIntel conduziu as pesquisas com o maior grau de acerto nas corridas de New Hampshire, Califórnia e Flórida. 

https://twitter.com/gelliottmorris/status/1227454160813088769
https://projects.jhkforecasts.com/democratic_primary/analysis/
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As pesquisas Atlas tiveram o melhor 

desempenho entre os institutos de 

pesquisa nas Eleições Municipais de 2020.

Tanto no primeiro e no segundo turno das eleições 

municipais de 2020, em todas as capitais onde 

Atlas conduziu pesquisas de intenção de voto 

(São Paulo, Rio de Janeiro, Fortaleza, Recife e 

Porto Alegre) o resultado final da votação veio 

mais próximo às nossas estimativas que as de 

qualquer outro instituto de pesquisa.
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Atlas conduziu a pesquisa pública mais 

precisa do primeiro turno das eleições 

presidenciais do Chile de 2021.

As pesquisas Atlas anteciparam corretamente que 

José Antonio Kast estava bem posicionado para 

vencer o primeiro turno da eleição, como também 

que Franco Parisi tinha uma intenção de voto 

consideravelmente maior do que ilustrado pela 

média das pesquisas. 
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AtlasIntel teve o melhor desempenho na antecipação do 

resultado das eleições presidenciais de 2019 na Argentina. 

Conduzimos a única pesquisa pública que acertou os

percentuais dos candidatos dentro da margem de erro.

Atlas Tracking PRO: Série temporal

*empresas com sede principal no Brasil

*

*



info@atlasintel.org


