


APRESENTAÇÃO 

Este é o relatório da 8ª Pesquisa Fórum, realizada entre os dias 12 e 16 de março de 2021, 
enviado exclusivamente para sócios e apoiadores da Revista Fórum.

Foram ouvidas 1000 pessoas de todas as regiões do país. A margem de erro é de 3,2 pontos 
porcentuais, para cima ou para baixo. O método utilizado é o de painel online e a coleta de 
informações respeita o percentual da população brasileira nas diferentes faixas e segmentos.

Os painelistas são pessoas recrutadas para responderem pesquisas de forma online. A empresa 
que realiza a pesquisa, a Offerwise, conta com aproximadamente 1.200.000 potenciais 
respondentes no Brasil.

“A grande vantagem é que o respondente já foi recrutado e aceitou participar e ser remunerado 
pelas respostas nos estudos que tenha interesse e/ou perfil para participar”, explica o consultor 
técnico da Pesquisa Fórum, Wilson Molinari. “No caso da Pesquisa Fórum, por ser de opinião, 
não existe perfil de consumidor restrito, como, por exemplo, ter conta em determinado banco, ou 
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possuir o celular da marca X. O mais importante é manter a representatividade da população 
brasileira, tais como, gênero, idade, escolaridade, região, renda, etc. Sabemos que 90% da 
população brasileira possui acesso à telefonia celular e, especificamente na situação de 
quarentena que estamos vivendo, o método online é mais seguro do que o pessoal e sempre é 
menos invasivo que o telefônico”, sustenta.

Pouco usado para pesquisas de opinião no Brasil, os painéis online são adotados como método 
de pesquisa no mundo todo, segundo Molinari. E regulamentados pelas principais associações 
de pesquisa. “Os painéis hoje são amplamente utilizados para pesquisas de satisfação, imagem 
de marca, qualidade de produtos e serviços, opinião, etc”, acrescenta.
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A Pesquisa Fórum é realizada desde abril de 2020. A Revista Fórum é o primeiro veículo 
progressista a realizar uma pesquisa de opinião mensal e conta com o apoio dos leitores. Quem 
apoia a pesquisa, recebe este relatório completo e participa da escolha das questões. 

Apoie a Pesquisa Fórum para que seja realizada mensalmente.

Via Catarse aqui. 

Via Paypal ou boleto aqui.

Faça um pix pela chave: pix@revistaforum.com.br
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https://www.catarse.me/pesquisaforum
https://revistaforum.com.br/socio-forum/financiamento-coletivo-e-recorrente/


➔ Pesquisa Fórum: Lula dobra em intenção de votos e venceria Bolsonaro se 

eleição fosse hoje 

➔ Pesquisa Fórum: 62,5% acham que o Brasil governado por Lula era melhor do 

que o de Bolsonaro

➔ Pela primeira vez, ótimo e bom de Bolsonaro cai para menos de 30% em 

Pesquisa Fórum

➔ Análise da Pesquisa Fórum: O favoritismo de Bolsonaro se esfarelou com 

apenas um discurso de Lula

➔ Para 39,4% Lula foi o melhor presidente desde a redemocratização, diz 

Pesquisa Fórum
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➔ Brasil no mundo: 61,5% dizem que imagem do país piorou no exterior, diz 

Pesquisa Fórum

➔ Lula é o candidato com menor rejeição e maior potencial de voto, diz 

Pesquisa Fórum

➔ Pesquisa Fórum: mais de 65% da população acredita que mansão de Flávio 

Bolsonaro é fruto de corrupção

➔ Pesquisa Fórum: 63,8 % dos brasileiros são contra a volta das aulas 

presenciais

➔ Gestão da pandemia: Rejeição a Bolsonaro é bem maior do que de 

governadores, diz Pesquisa Fórum
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➔ “Bolsocaro”: dispara o número de brasileiros que associam alta dos 

alimentos a erros de Bolsonaro, diz Pesquisa Fórum

➔ Por que a maioria das mulheres é contra Bolsonaro?

➔ Apesar do crescimento de Lula, proporção de direita e esquerda se mantém 

estável no Brasil

➔ Preferência pelo PT dispara após volta de Lula ao cenário político, diz 

pesquisa Fórum
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AVALIAÇÃO DO GOVERNO, 
PRESIDENTE E 
GOVERNADORES 
NA GESTÃO DA PANDEMIA



Como você avalia a atuação do governo federal na “gestão” da 
pandemia do coronavírus?

9



Como você avalia a atuação do presidente Jair Bolsonaro na 
“gestão” da pandemia do coronavírus?
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Como você avalia a atuação do governador do seu estado na 
“gestão” da pandemia do Coronavírus?
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AVALIAÇÃO DO PRESIDENTE 
BOLSONARO



Na sua opinião o presidente Jair Bolsonaro está fazendo 
um governo ótimo, bom, regular, ruim ou péssimo?
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Na sua opinião o presidente Jair Bolsonaro está fazendo 
um governo ótimo, bom, regular, ruim ou péssimo?

GÊNERO:

14



Na sua opinião o presidente Jair Bolsonaro está fazendo 
um governo ótimo, bom, regular, ruim ou péssimo?

FAIXA ETÁRIA:
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Na sua opinião o presidente Jair Bolsonaro está fazendo 
um governo ótimo, bom, regular, ruim ou péssimo?

RENDA:

16



Na sua opinião o presidente Jair Bolsonaro está fazendo 
um governo ótimo, bom, regular, ruim ou péssimo?

REGIÃO:
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18

APROVAÇÃO DO GOVERNO 
BOLSONARO



Você aprova ou desaprova o governo Bolsonaro? 
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Você aprova ou desaprova o governo Bolsonaro?

GÊNERO: 
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Você aprova ou desaprova o governo Bolsonaro?

FAIXA ETÁRIA: 
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Você aprova ou desaprova o governo Bolsonaro?

RENDA: 
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Você aprova ou desaprova o governo Bolsonaro?

REGIÃO: 
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24

ELEIÇÃO 2022:
Se a eleição para presidente fosse hoje em 
quem você votaria:



25

CENÁRIO 1:
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CENÁRIO 2:
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CENÁRIO 3:
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ELEIÇÃO 2022:
Agora sobre os potenciais candidatos a 
presidência da República em 2022: 
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BOLSONARO:



GÊNERO:

30



FAIXA ETÁRIA:
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RENDA:
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REGIÃO:
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34

LULA:



GÊNERO:
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FAIXA ETÁRIA:
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RENDA:
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REGIÃO:

38



39

CIRO GOMES:



GÊNERO:

40



FAIXA ETÁRIA:

41



RENDA:
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REGIÃO:
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44

JOÃO DÓRIA:



GÊNERO:
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FAIXA ETÁRIA:
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RENDA:

47



REGIÃO:
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49

SÉRGIO MORO:



GÊNERO:
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FAIXA ETÁRIA:
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RENDA:
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REGIÃO:

53



54

LUCIANO HUCK:



GÊNERO:
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FAIXA ETÁRIA:
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RENDA:
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REGIÃO:

58



59

JOÃO AMOEDO:



GÊNERO:
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FAIXA ETÁRIA:
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RENDA:
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REGIÃO:
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64

FLÁVIO DINO:



GÊNERO:
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FAIXA ETÁRIA:
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RENDA:

67



REGIÃO:
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69

GUILHERME BOULOS:



GÊNERO:
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FAIXA ETÁRIA:

71



RENDA:
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REGIÃO:
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74

FERNANDO HADDAD:



GÊNERO:
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FAIXA ETÁRIA:

76



RENDA:
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REGIÃO:
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ELEIÇÃO 2022:
Pensando agora em alguns cenários para o 
segundo turno da Eleição. Em quem você 
votaria:
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CENÁRIO 1:
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CENÁRIO 2:



82

CENÁRIO 3: 
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CENÁRIO 4: 



84

CENÁRIO 5: 
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CENÁRIO 6: 
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CENÁRIO 7: 
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CENÁRIO 8: 



88

CENÁRIO 9: 
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CENÁRIO 10: 



90

Na sua opinião, você acha que o 
Brasil era uma país melhor na 
época do governo Lula ou agora 
no governo Jair Bolsonaro?
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92

GÊNERO: 



FAIXA ETÁRIA:

93



RENDA:

94



REGIÃO:
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96

Comparando Lula e Bolsonaro, 
quem você acredita que é mais 
preparado para governar o Brasil 
nas seguintes áreas? 
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ECONOMIA:



98

SAÚDE:



99

EDUCAÇÃO:



100

COMBATE À FOME:



101

GERAÇÃO DE EMPREGO:



102

COMBATE À MISÉRIA: 



103

PANDEMIA DO CORONAVÍRUS:



104

VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19: 



105

OBRAS E INFRAESTRUTURA: 



106

COMBATE À INFLAÇÃO: 



107

MEIO AMBIENTE: 



108

SEGURANÇA: 



109

COMBATE À CORRUPÇÃO: 



110

QUAL O PARTIDO POLÍTICO DE 
SUA PREFERÊNCIA?



QUAL O PARTIDO POLÍTICO DE SUA PREFERÊNCIA?
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GÊNERO:

112



FAIXA ETÁRIA:

113



RENDA:

114



REGIÃO:

115



116

PENSANDO NO SEU 
POSICIONAMENTO POLÍTICO 
VOCÊ SE CONSIDERA:
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118

Na sua opinião qual foi o melhor 
presidente do Brasil desde a 
redemocratização?



119



GÊNERO:

120



FAIXA ETÁRIA:

121



RENDA:

122



REGIÃO:
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124

Você é contra ou a favor à volta 
das aulas presenciais?
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126

Você acha que a imagem do Brasil 
no exterior melhorou, piorou, ou 
ficou igual, no momento atual 
com o Governo Bolsonaro?
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GÊNERO:

128



FAIXA ETÁRIA:

129



RENDA:

130



REGIÃO:
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132

Você ficou sabendo da compra da 
mansão de R$ 6 milhões pelo filho 
do presidente, Flávio Bolsonaro?



133



GÊNERO:

134



FAIXA ETÁRIA:

135



RENDA:

136



REGIÃO:
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138

Você considera que o dinheiro 
para comprar a Mansão pode ter 
vindo de corrupção?



139



GÊNERO:

140



FAIXA ETÁRIA:

141



RENDA:

142



REGIÃO:
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144

ECONOMIA E CARESTIA
Expectativa de melhora e os erros 
do governo:



Você acha que a economia tende a:
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GÊNERO:

146



FAIXA ETÁRIA: 

147



RENDA: 

148



REGIÃO:

149



Dê uma nota de 0 a 10 para a economia do país:
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O aumento no preço dos alimentos para você tem relação com 
erros do Governo Bolsonaro?

151



GÊNERO:

152



FAIXA ETÁRIA: 

153



RENDA: 

154



REGIÃO:
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156

CRUZAMENTOS:
Em quem o senhor votou para 
presidente no 2º turno das 
eleições de 2018 x Se a eleição 
para presidente fosse hoje em 
quem você votaria:



CENÁRIO 1: Em quem o senhor votou para presidente no 2º turno das 
eleições de 2018 x Se a eleição para presidente fosse hoje em quem você 
votaria:
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CENÁRIO 2: Em quem o senhor votou para presidente no 2º turno das 
eleições de 2018 x Se a eleição para presidente fosse hoje em quem você 
votaria:
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CENÁRIO 3: Em quem o senhor votou para presidente no 2º turno das 
eleições de 2018 x Se a eleição para presidente fosse hoje em quem você 
votaria:
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160

CRUZAMENTOS:
Como você se reconhece ou se 
identifica como cor ou raça? x 
Você aprova ou desaprova o 
governo Bolsonaro?



Como você se reconhece ou se identifica como cor ou raça? x Você aprova 
ou desaprova o governo Bolsonaro?
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162

CRUZAMENTOS:
Como você se reconhece ou se 
identifica como cor ou raça? x Na 
sua opinião o presidente Jair 
Bolsonaro está fazendo um 
governo ótimo, bom, regular, ruim 
ou péssimo?



Como você se reconhece ou se identifica como cor ou raça? x Na sua 
opinião o presidente Jair Bolsonaro está fazendo um governo ótimo, bom, 
regular, ruim ou péssimo?
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164

CRUZAMENTOS:
Como você se reconhece ou se 
identifica como cor ou raça? x Se a 
eleição para presidente fosse hoje 
em quem você votaria:



CENÁRIO 1: Como você se reconhece ou se identifica como cor ou raça? x 
Se a eleição para presidente fosse hoje em quem você votaria:
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CENÁRIO 2: Como você se reconhece ou se identifica como cor ou raça? x 
Se a eleição para presidente fosse hoje em quem você votaria:
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CENÁRIO 3: Como você se reconhece ou se identifica como cor ou raça? x 
Se a eleição para presidente fosse hoje em quem você votaria:
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168

CRUZAMENTOS:
Como você se reconhece ou se 
identifica como cor ou raça? x 
Pensando agora em alguns 
cenários para o segundo turno da 
Eleição para presidente em 2022. 
Em quem você votaria:



Como você se reconhece ou se identifica como cor ou raça? x Pensando 
agora em alguns cenários para o segundo turno da Eleição para presidente 
em 2022. Em quem você votaria:
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CRUZAMENTOS:
Qual a sua religião? x Se a eleição 
para presidente fosse hoje em 
quem você votaria:



CENÁRIO 1: Qual a sua religião? x Se a eleição para presidente fosse hoje 
em quem você votaria:

171



CENÁRIO 2: Qual a sua religião? x Se a eleição para presidente fosse hoje 
em quem você votaria:
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CENÁRIO 3: Qual a sua religião? x Se a eleição para presidente fosse hoje 
em quem você votaria:
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CRUZAMENTOS:
Qual a sua religião?x Pensando 
agora em alguns cenários para o 
segundo turno da Eleição para 
presidente em 2022. Em quem 
você votaria:



Qual a sua religião? x Pensando agora em alguns cenários para o segundo 
turno da Eleição para presidente em 2022. Em quem você votaria:

175



176

PERFIL DOS 
ENTREVISTADOS
8ª PESQUISA FÓRUM 
NOVEMBRO/2020



PERFIL DOS ENTREVISTADOS
● GÊNERO
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PERFIL DOS ENTREVISTADOS
● FAIXA ETÁRIA
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PERFIL DOS ENTREVISTADOS
● ESCOLARIDADE
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PERFIL DOS ENTREVISTADOS
● RENDA
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PERFIL DOS ENTREVISTADOS
● REGIÃO
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PERFIL DOS ENTREVISTADOS
● TIPO DE MUNICÍPIO

182



PERFIL DOS ENTREVISTADOS
● ESTADO:
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PERFIL DOS ENTREVISTADOS
● OCUPAÇÃO PRINCIPAL
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PERFIL DOS ENTREVISTADOS
● Como você se reconhece ou se identifica como cor ou raça?

185
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