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RESULTADOS DA PESQUISA CNT DE OPINIÃO  

 
A 152ª Pesquisa CNT de Opinião, realizada de 04 a 07 de maio, mostra a avaliação do 
governo e o desempenho pessoal do presidente Jair Bolsonaro. Também traz as 
intenções de voto dos entrevistados para presidente da República em 2022, além da 
opinião sobre a possibilidade de mudar de voto para evitar ou garantir que haja 
segundo turno. 
 
Realizado em todo o país, o levantamento ainda indica a expectativa da população 
para a situação do país em relação a emprego, renda, educação, saúde e segurança. 
Também aponta a percepção da população sobre manifestação política de líderes 
religiosos, sugerindo a seus fiéis em quem votar. 
 

Informações da pesquisa: 
Data de realização: 04 a 07 de fevereiro de 2022 
Entrevistas: 2.002 
Margem de erro: 2,2 
Nível de confiança: 95,6% 
Contratante: CNT 
Contratada: MDA 
Número do registro no TSE: BR-05757|2022 

 

AVALIAÇÃO DE GOVERNO 

Governo do presidente Jair Bolsonaro:  

Avaliação positiva (ótimo + bom): 30,4%  

Avaliação regular: 25,2% 

Avaliação negativa (ruim + péssimo): 43,6% 

Não souberam opinar ou não responderam: 0,8% 

 

Avaliação do governo do presidente Jair Bolsonaro em relação aos governos anteriores: 

 Está melhor: 34,0%  

 Continua de forma semelhante: 19,0% 

 Está pior: 45,3% 
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Avaliação da área da saúde no atual governo em relação ao que era esperado no início 

do mandato:  

 Melhor do que esperava: 31,4%  

 Pior do que esperava: 59,6% 

 Não sabe/não respondeu: 9,0% 

 

Avaliação da área da segurança no atual governo em relação ao que era esperado no 

início do mandato:  

 Melhor do que esperava: 34,2%  

 Pior do que esperava: 56,9% 

 Não sabe/não respondeu: 8,9% 

 

Avaliação do combate à corrupção no atual governo em relação ao que era esperado no 

início do mandato:  

 Melhor do que esperava: 40,5%  

 Pior do que esperava: 50,6% 

 Não sabe/não respondeu: 8,9% 

 

Avaliação da área da educação no atual governo em relação ao que era esperado no 

início do mandato:  

 Melhor do que esperava: 32,3%  

 Pior do que esperava: 55,5% 

 Não sabe/não respondeu: 12,2% 

 

Avaliação da área do meio ambiente no atual governo em relação ao que era esperado 

no início do mandato:  

 Melhor do que esperava: 26,5%  

 Pior do que esperava: 59,5% 

 Não sabe/não respondeu: 14,0% 
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Avaliação do emprego e renda no atual governo em relação ao que era esperado no 

início do mandato:  

 Melhor do que esperava: 25,5%  

 Pior do que esperava: 68,1% 

 Não sabe/não respondeu: 6,4% 

 

Avaliação do benefício aos mais pobres no atual governo em relação ao que era 

esperado no início do mandato: 

 Melhor do que esperava: 39,3%  

 Pior do que esperava: 53,0% 

 Não sabe/não respondeu: 7,7% 

 

Desempenho pessoal do presidente Jair Bolsonaro:  

Aprova: 37,9% 

Desaprova: 58,8% 

Não souberam opinar ou não responderam: 3,3% 

 

Avaliação da atuação do governador:  

Ótimo: 8,2% 

Bom: 23,4% 

Regular: 35,7% 

Ruim: 10,9% 

Péssimo: 18,6% 

 

Avaliação da atuação do prefeito: 

Ótimo: 14,5% 

Bom: 28,7% 

Regular: 28,9% 

Ruim: 10,9% 

Péssimo: 14,4% 
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EXPECTATIVA (PARA OS PRÓXIMOS 6 MESES) 

 Emprego – vai melhorar: 39,3%; vai piorar: 19,9%; vai ficar igual: 38,4%. 

 Renda mensal – vai aumentar: 28,7%; vai diminuir: 17,7%; vai ficar igual: 51,0%. 

 Saúde – vai melhorar: 32,1%; vai piorar: 19,3%; vai ficar igual: 45,9%. 

 Educação – vai melhorar: 33,6%; vai piorar: 19,5%; vai ficar igual: 45,1%. 

 Segurança pública – vai melhorar: 27,6%; vai piorar: 21,5%; vai ficar igual: 49,1%. 

 

ELEIÇÕES PARA PRESIDENTE 2022 

 Voto espontâneo – Lula: 33,4%; Jair Bolsonaro: 27,3%; Ciro Gomes: 3,8%; João 

Dória: 0,9%; André Janones: 0,5%; Outros: 1,2%; Branco/nulo: 5,8%; Indeciso: 

27,1%. 

 Voto estimulado – Lula: 40,6%; Jair Bolsonaro: 32,0%; Ciro Gomes: 7,1%; João 

Dória: 3,1%; André Janones: 2,5%; Simone Tebet: 2,3%; Felipe d’Avila 0,3%; 

Branco/nulo: 5,1%; Indeciso: 7,0%. 

 45,7% consideram a eleição presidencial de 2022 mais polarizada que a de 2018; 

11,6% menos polarizada; 34,2% da mesma forma que na de 2018; 

 28,9% consideram a polarização benéfica ao país; 41,0% consideram prejudicial; e 

26,8% consideram indiferente, nem benéfica e nem prejudicial; 

 29,1% consideram pouco importante para o país o fortalecimento de um nome 

alternativo (3ª via) aos pré-candidatos Jair Bolsonaro e Lula à presidência de 

República; 32,3%, importante; e 30,6%, muito importante. 

 

POTENCIAL DE VOTO 

 28,2% disseram que votariam com certeza em Jair Bolsonaro se ele for candidato a 

presidente este ano; 15,4% disseram que poderiam votar nele. Por outro lado, 

53,9% disseram que não votariam nele para presidente de jeito nenhum; 0,6% 

disseram não o conhecer; e 1,9% disseram não saber ou não responderam. 
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 35,0% disseram que votariam com certeza em Lula se ele for candidato a presidente 

este ano; 18,6% disseram que poderiam votar nele. Por outro lado, 44,1% disseram 

que não votariam nele para presidente de jeito nenhum; 0,2% disseram não o 

conhecer; e 2,1% disseram não saber ou não responderam. 

 4,3% disseram que votariam com certeza em Ciro Gomes se ele for candidato a 

presidente este ano; 39,5% disseram que poderiam votar nele. Por outro lado, 

48,2% disseram que não votariam nele para presidente de jeito nenhum; 5,2% 

disseram não o conhecer; e 2,8% disseram não saber ou não responderam. 

 1,5% disseram que votariam com certeza em João Doria se ele for candidato a 

presidente este ano; 19,0% disseram que poderiam votar nele. Por outro lado, 

68,0% disseram que não votariam nele para presidente de jeito nenhum; 9,0% 

disseram não o conhecer; e 2,5% disseram não saber ou não responderam. 

 1,2% disseram que votariam com certeza em Simone Tebet se ela for candidata a 

presidente este ano; 10,4% disseram que poderiam votar nela. Por outro lado, 

37,5% disseram que não votariam nela para presidente de jeito nenhum; 48,5% 

disseram não a conhecer; e 2,4% disseram não saber ou não responderam. 

 

CONJUNTURAIS 

 22,7% poderiam mudar o voto no primeiro turno para evitar ou garantir que ocorra 

segundo turno. 70,5% não mudariam e 6,8% não sabem ou não responderam. 

 Dentre os que poderiam mudar, 28,4% poderiam mudar o voto no primeiro turno 

para facilitar que alguém, que não seja Jair Bolsonaro ou Lula, possa ir para o 

segundo turno. 

 Dentre os que poderiam mudar, 13,4% poderiam mudar o voto para facilitar uma 

vitória em primeiro turno de Jair Bolsonaro; 25,7% poderiam mudar o voto para 

dificultar uma vitória em primeiro turno de Jair Bolsonaro. 

 Dentre os que poderiam mudar, 21,5% poderiam mudar o voto para facilitar uma 

vitória em primeiro turno de Lula; 7,5% poderiam mudar o voto para dificultar uma 

vitória em primeiro turno de Lula. 
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 78,6% não concordam com manifestação política de líderes religiosos, sugerindo a 

seus fiéis em quem votar; 18,3% concordam; e 3,1% não sabem ou não 

responderam. 

 79,2% disseram que com certeza comparecerão às urnas nesta eleição para votar; 

14,2% disseram que é provável que compareçam, enquanto 3,6% disseram que é 

mais provável que não compareçam; e 1,4% disseram que com certeza não 

comparecerão para votar. 

 68,0% confiam nas urnas eletrônicas; 28,6% não confiam e 3,4% não sabem ou não 

responderam. 

 

2º TURNO 

 50,8% votariam em Lula e 36,8% em Jair Bolsonaro em caso de uma disputa no 

segundo turno entre os dois candidatos; 9,2% votariam em branco ou nulo para 

este cenário. 

 44,2% votariam em Ciro Gomes e 37,8% em Jair Bolsonaro, em caso de uma disputa 

no segundo turno entre os dois candidatos; 14,6% votariam em branco ou nulo para 

este cenário. 

 38,8% disseram que votariam em Jair Bolsonaro e 33,9% em João Dória, em caso de 

uma disputa no segundo turno entre os dois candidatos; 22,4% votariam em branco 

ou nulo para este cenário. 

 39,6% disseram que votariam em Jair Bolsonaro e 30,5% em Simone Tebet, em caso 

de uma disputa no segundo turno entre os dois candidatos; 24,0% votariam em 

branco ou nulo para este cenário. 

 50,2% disseram que votariam em Lula e 16,5% em João Doria, em caso de uma 

disputa no segundo turno entre os dois candidatos; 28,7% votariam em branco ou 

nulo para este cenário. 

 50,3% disseram que votariam em Lula e 17,8% em Simone Tebet, em caso de uma 

disputa no segundo turno entre os dois candidatos; 26,4% votariam em branco ou 

nulo para este cenário. 
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LEGISLATIVO 

 75,7% lembram em quem votaram para presidente na eleição de 2018; 34,2% 

lembram em quem votaram para senador; 33,3% lembram em quem votaram para 

deputado federal e 33,8% lembram em quem votaram para deputado estadual. 

 13,6% não lembram em quem votaram para presidente na eleição de 2018; 51,7% 

não lembram em quem votaram para senador; 51,8% não lembram em quem 

votaram para deputado federal e 51,8% não lembram em quem votaram para 

deputado estadual. 

 73,5% não conhecem nenhuma ação, acompanha o trabalho ou sabe o que tem 

feito os senadores que atuam pelo seu Estado; 25,2% conhecem; e 1,3% não sabem 

ou não responderam. 

 69,1% não conhecem nenhuma ação, acompanha o trabalho ou sabe o que tem 

feito os deputados federais que atuam pelo seu Estado; 29,9% conhecem; e 1,0% 

não sabem ou não responderam. 

 68,7% não conhecem nenhuma ação, acompanha o trabalho ou sabe o que tem 

feito os deputados estaduais; 30,4% conhecem; e 0,9% não sabem ou não 

responderam. 

 

INFORMAÇÕES E NOTÍCIAS 

 43,8% já viram neste ano na televisão alguma propaganda partidária sobre os pré-

candidatos a presidente da República; 

 34,3% acreditam que os debates entre os presidenciáveis podem influenciar uma 

mudança no seu voto; e 62,8% não acreditam nessa influência; 

 64,9% acreditam que os debates são importantes para conhecer os candidatos e 

suas propostas e, por isso, pretendem acompanha-los. 33,1% acham os debates 

repetitivos e, por isso, não pretendem acompanha-los. 
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VACINAÇÃO E COVID-19 

 22,7% avaliam que o governo do presidente Jair Bolsonaro atuou muito bem no 

controle da pandemia. 27,7% avaliam que atuou de forma moderada e 48,5% 

avaliam que atuou de forma negativa. 

 45,3% já se vacinou contra a gripe H1N1 em 2022. 6,8% pretendem se vacinar, 

inclusive pagar pela vacinação, caso necessário. 27,8% pretendem se vacinar 

apenas se a dose for disponibilizada gratuitamente pelo SUS. 18,7% não pretendem 

se vacinar. 
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CONCLUSÃO 

 

Os resultados da 152ª Pesquisa CNT/MDA apresentam indicativos de percepção de 

melhora da atuação do presidente Jair Bolsonaro, com registros de aumentos tanto da 

avaliação positiva de seu governo quanto de seu desempenho pessoal. As expectativas 

para os próximos seis meses no país permanecem mais positivas do que negativas para 

emprego, saúde, educação, renda mensal e segurança, porém com piora do otimismo se 

comparado ao último levantamento (fevereiro de 2022).  

Os cenários de intenção de voto mostram vantagem para o ex-presidente Lula, que 

aparece à frente do presidente Jair Bolsonaro tanto na simulação para o primeiro turno, 

quanto para um eventual segundo turno. O atual presidente, contudo, apresenta aumento 

de suas intenções de voto no primeiro turno e também no confronto direto com Lula em 

relação a fevereiro. Embora os demais candidatos permaneçam estagnados com baixos 

percentuais, é importante ressaltar que a maioria dos entrevistados considera importante 

o fortalecimento de um nome alternativo aos pré-candidatos Jair Bolsonaro e Lula. 

Cerca de um quarto do eleitorado afirma poder mudar de voto para evitar ou 

garantir um segundo turno. A maioria é contra a manifestação política de líderes religiosos 

sugerindo em quem se deve votar. 

O acompanhamento das atividades realizadas pelos representantes do legislativo é 

baixo, assim como a lembrança em quem votou em 2018 para senador e deputados federal 

e estadual/distrital. 

Os debates eleitorais podem influenciar na mudança de voto de cerca de um terço 

do eleitorado, e a maioria dos entrevistados pretende acompanhar sua realização. 

Os resultados mostram melhora dos índices de avaliação pessoal de Jair 

Bolsonaro e de seu governo, acompanhando o aumento de intenções de voto no 

presidente na comparação com o último levantamento. A confiança nas urnas eletrônicas 

é alta, assim como a percepção de importância dos debates na TV entre os candidatos. A 

polarização política é vista como maior em relação às eleições de 2018 e é avaliada como 

prejudicial ao país. 


