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1. O possível resultado, com a mesma proporção de fraude do 

1º turno 

 

Analisando as pesquisas de transferência de votos realizadas pelos institutos Datapoder 360 e 

Datafolha, ambas apontam uma vitória de Jair Bolsonaro no segundo turno com o total de 

58,37% dos votos válidos, valor coerente com os resultados de maioria das pesquisas 

divulgadas após o 1º turno até o dia 23/10/2018, 5 dias antes do 2º turno. Esses resultados 

são obtidos através de cálculos considerando em quem o eleitor deve votar no 2° turno, e 

considerando a mesma proporção de fraudes que houve no 1º turno. 

Planilha de cálculo de transferência de votos 

Legenda: V – votos totais | P – Porcentagem | TB – Transferência para Bolsonaro | TH – Transferência 

para Haddad | TN – Transferência para Brancos e Nulos | VV – Votos válidos 

Segundo o instituto Datapoder 360, os candidatos do 1º turno transferem os votos no 2º turno 

da seguinte maneira: 

 

Geraldo Alckmin – 45 (PSDB): 47% Bolsonaro | 19% Haddad | 34% Brancos/Nulos/Não sabe 

Marina Silva – 18 (REDE): 13% Bolsonaro | 30% Haddad | 57% Brancos/Nulos/Não sabe 

Ciro Gomes – 12 (PDT): 26% Bolsonaro | 55% Haddad | 19% Brancos/Nulos/Não sabe 

Alvaro Dias – 19 (PODE): 56% Bolsonaro | 32% Haddad | 12% Brancos/Nulos/Não sabe 

Cabo Daciolo – 51 (PATRI): 59% Bolsonaro | 31% Haddad | 10% Brancos/Nulos/Não sabe 

João Amoêdo – 30 (NOVO): 70% Bolsonaro | 16% Haddad | 14% Brancos/Nulos/Não sabe 

Eymael – 27 (DC): 72% Bolsonaro | 28% Haddad | 0% Brancos/Nulos/Não sabe 

Guilherme Boulos – 50 (PSOL): 11% Bolsonaro | 73% Haddad | 16% Brancos/Nulos/Não sabe 

Henrique Meirelles – 15 (MDB): 49% Bolsonaro | 49% Haddad | 2% Brancos/Nulos/Não sabe 

João Goulart Filho – 54 (PPL): 27% Bolsonaro | 37% Haddad | 36% Brancos/Nulos/Não sabe 

Vera Lúcia – 16 (PSTU): 0% Bolsonaro | 0% Haddad | 100% Brancos/Nulos/Não sabe 



A transferência de votos brancos e nulos e os dos indecisos não foram calculados na parte da 

planilha que trata do instituto Datapoder 360 por conta de incertezas, porém se fossem 

considerados, o resultado seria Bolsonaro com 56,13% e Haddad 43,87%, que ainda assim 

estão próximos dos resultados apontados pelas pesquisas mais recentes de intenção de voto. 

Em ambos os casos, quando se trata de votos totais (considerando Brancos/Nulos), Bolsonaro 

tem mais de 50% dos votos totais 

Os valores originais atribuídos aos candidatos Guilherme Boulos, Alvaro Dias, Eymael e João 

Goulart Filho parecem ser trocados e foram corrigidos, pois pelo senso comum é de se imaginar 

que Alvario Dias e Eymael transfiram mais votos para Bolsonaro do que para Haddad, e 

Guilherme Boulos e João Goulart Filho, mais votos para Haddad do que para Bolsonaro. Segue 

a tabela original publicada no site do próprio instituto: 

 
 



Também foi feito um cálculo utilizando os números eleitorais dos candidatos e quantidade de 

votos de cada um, a média foi o número 17,498, valor extremamente próximo ao 17 de Jair 

Bolsonaro, mostrando que 17 foi o número mais apertado em média, legitimando sua liderança 

em primeiro turno. 

Já de acordo com a pesquisa de transferência de votos mais recente do instituto Datafolha, do 

dia 18/10, obteve-se os mesmos 58,37% da pesquisa do Datapoder 360%, porém com uma 

certa discrepância entre os valores, sendo eles: 

Geraldo Alckmin – 45 (PSDB): 42% Bolsonaro | 29% Haddad | 29% Brancos/Nulos/Não sabe 

Marina Silva – 18 (REDE): 21% Bolsonaro | 46% Haddad | 33% Brancos/Nulos/Não sabe 

Ciro Gomes – 12 (PDT): 19% Bolsonaro | 56% Haddad | 25% Brancos/Nulos/Não sabe 

João Amoêdo – 30 (NOVO): 51% Bolsonaro | 14% Haddad | 35% Brancos/Nulos/Não sabe 

Outros/Brancos/Nulos: 19% Bolsonaro | 12% Haddad | 69% Brancos/Nulos/Não sabe 

Jair Bolsonaro – 17 (PSL): Mantém 96%, envia 2% para Haddad e 2% para Brancos/Nulos/Não 

sabe 

Fernando Haddad – 13 (PT): Mantém 91%, envia 4% para Bolsonaro e 5% para 

Brancos/Nulos/Não sabe 

 

Neste caso consideramos os Brancos/Nulos, mas não foram considerados os indecisos e por 

conta da ausência de outros candidatos, foi agrupado Outros/Brancos/Nulos. Segue a tabela 

original retirada do portal G1: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Segundo estatísticas das eleições passadas, no segundo turno o número de abstenções no 2º é 

sempre maior e o de brancos/nulos sempre menor, e este ano este padrão deve ser parecido, 

pois como ambos candidatos tem alto nível de rejeição, é possível que o número de brancos e 

nulos aumente. 

Sendo assim, os números de votos inválidos no 2º turno deve ser próximo ao apontado pelo 

Datafolha: Brancos/Nulos: 14.458.702 e Abstenções: 35.346.127. 

Em ambos os casos, a somatória de Brancos + Nulos + Abstenções deve superar o número de 

votos de Fernando Haddad. 

 

Analisando as diferenças de votos entre os candidatos, Bolsonaro vence com a seguinte 

vantagem: 

Datapoder360: 16.973.974 | Datafolha: 16.520.882 | Média: 16.747.428 

Considerando a pesquisa do instituto Ibope do dia 23/10/2018, onde aponta Bolsonaro com 

57,47% e Haddad com 42,53% dos votos válidos, vamos considerar que este valor seja das 

intenções atuais, e por regra de três a diferença de votos seria de 16.489.201 votos de 

vantagem para Bolsonaro, e para Haddad virar seriam necessário converter em 5 dias 

3.297.841 votos por dia, que em condições normais, é impossível. 

Ainda segundo esta mesma pesquisa, 91,1% dos eleitores do Bolsonaro tem certeza do voto, 

enquanto os do Haddad são 91,3%, ainda considerando uma troca de votos, Bolsonaro 

venceria com 55,68% e Haddad perderia com 44,32%. 

Podemos concluir por estimativa que Bolsonaro deve ter em média 58.381.693 votos no 

segundo turno e Haddad 41.634.309 votos, totalizando Bolsonaro com 58,37% e Haddad com 

41,63% dos votos válidos com margem de erro de 3% para mais ou para menos. Ou seja, 

Bolsonaro deve ter entre 55.378.860 e 61.379.820 votos e Haddad deve ter entre 38.636.182 e 

44.637.142 votos. Caso Bolsonaro tenha menos que 55.378.860 votos e Haddad mais que 

44.637.142 votos, é provável que tenha havido um número de fraude maior do que no primeiro 

turno. A fraude não esta ai necessariamente para impedir uma vitória de Bolsonaro, mas para 

evitar que o PT passe vergonha ou ainda para polarizar ainda mais a população, com o intuito 

de passar a mensagem que quase metade do país quer Bolsonaro e a outra quase metade quer 

Haddad, intensificando o clima de caos, pois para a esquerda é interessante manter o caos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Cruzamento de dados entre eleições anteriores e as de 

2018 

 

A seguir veremos tabelas e gráficos mostrando estatísticas de outras eleições cruzadas com 

essas, provando que é matematicamente impossível Jair Bolsonaro perder. De 1989 a 2014, o 

vencedor do 1º turno venceu também no 2º. 

1989 

Ano difícil em que a polarização também estava intensa, de um lado um homem prometendo 

ser o salvador da pátria e que ia acabar com a corrupção, do outro Lula com um discurso 

patético. Resultado: Collor 53,03% x 46,97% Lula. Resultado apertado. Cruzando os dados, 

levando em consideração o vencedor do 1º turno e os votos anti-PT, que no caso são iguais, 

teríamos o seguinte resultado hoje: Jair Bolsonaro 50,03% x 49,97% Fernando Haddad, o 

resultado perfeito para a esquerda criar um clima de polarização, porém, é interessante notar 

que em termos de votos, Bolsonaro teria 58.0555.526 votos, número condizente com os 

apresentados nos cálculos preliminares, enquanto que Haddad teria 57.991.761, 16.357.452 

votos a mais do que a média calculada nos ensaios preliminares, os tão sonhados 16 milhões 

de votos necessários para a virada, e ainda assim não conseguiram virar. Para tal façanha, de 

chegar aos 49,97%, seria necessário converter 57,67% dos votos Brancos e Nulos e convencer 

29,29% das pessoas com intenção de abster seu voto a votarem em Haddad, resultando em 

24.993.752 abstenções, 10.352.375 a menos do que o estimado, coisa que também é 

praticamente impossível, visto que em 2º turno as abstenções são sempre maiores do que no 

1º. Segue a tabela de cálculo: 

 

Os anos de 1994 e 1998 não foram considerados, pois Fernando Henrique Cardoso 

(PSDB) venceu Lula no 1º turno. 

 

 

 

 



2002 

Segunda eleição presidencial a usar urnas eletrônicas (implantadas nas eleições municipais de 

1996). FHC deixou o terreno preparado para seu sucessor e companheiro Lula, no qual fingia 

ser oposição, além disso, Lula se reinventou com o marqueteiro Duda Mendonça, criando o 

“Lulinha paz e amor” e assinando uma carta se comprometendo com a democracia e a não criar 

um estado socialista. Isso resultou em: Lula 61,27% x 38,73% Serra. Resultado próximo do 

que se espera para as eleições de 2018. Cruzando os dados, temos num primeiro cenário 

considerando o vencedor do primeiro turno (Lula), Jair Bolsonaro venceria com 55,40% a 

44,60% de Fernando Haddad, totalizando 60.965.448 votos, sendo assim o presidente mais 

votado da história em número de votos, Haddad teria 49.076.234 votos, e para isso teria que 

tirar 63,14% dos votos brancos/nulos e convencer 9,65% dos faltosos a votar nele. No segundo 

cenário, onde é considerado o voto contra o PT, Bolsonaro teria os surpreendentes 66,55% dos 

votos contra 33,45% dos Haddad, se tornando o presidente mais votado da história do Brasil 

sem termos de porcentagem. É possível visualizar que já em 2002, o voto anti-PT no 2º turno 

já ganhava muita força, e em 2018 isso deve ser ainda mais amplificado. Em números seria: 

74.190.847 para Bolsonaro contra 37.284.479 de Haddad. Valores pouco prováveis. A média 

seria: 67.578.148 (61,01%) para Bolsonaro contra 43.180.356 (38,99%) de Haddad, valores 

mais próximos do que se espera como realidade. Segue a tabela de cálculo: 

 

 

 

 

 

 

 



2006 

Eleição dividia entre o escândalo do mensalão do PT e a popularidade de Lula. Estados do sul 

tinham a expectativa de Alckmin se tornar presidente, e isso ficou claro nas urnas onde foram 

os poucos estados onde o tucano venceu. Tudo não passava de mais um plano da estratégia 

das tesouras para manter o PT no poder, e propositalmente Alckmin teve menos votos no 

segundo turno do que no primeiro. Resultado final: Lula 60,83% x 39,17 Alckmin. Novamente 

um resultado próximo do que se espera em 2018. Cruzando os dados podemos ver que no 

cenário considerando quem vence o primeiro turno, Bolsonaro teria os impressionantes 67,65% 

contra 32,35% de Haddad, sendo 68.580.095 contra 32.796.720 votos. Cenário pouco provável, 

mas que é possível caso Bolsonaro consiga até o dia 28 converter cerca de 10 milhões de votos 

de Fernando Haddad. No cenário considerando quem vota contra o PT, Bolsonaro teria 54,17% 

dos votos válidos contra 45,83% de Haddad, totalizando 53.827.198 contra 45.533.878 votos, 

um cenário que já caracteriza fraude em favor do petista. Em média temos: 60,98% para 

Bolsonaro contra 39,02% para Haddad, sendo 61.203.647 contra 37.487.060, resultado 

coerente com o que foi projetado nos ensaios preliminares. Segue a tabela de cálculo: 

 

 

 

 

 

 

 

 



2010 

Com Lula não podendo se reeleger, colocou sua fantoche, a ex-terrorista Dilma Rousseff para 

ser sua sucessora, e o resultado foi o governo mais desastroso da história do Brasil, na lâmina 

da centro-esquerda, tinha o tucano José Serra novamente. Qualquer um que ganhasse seria 

bom para o sistema político vigente. Dessa vez o anti-petismo já começava a se aflorar na pele 

do brasileiro. Resultado final: Dilma 56,05% x 43,95% Serra. No cruzamento de dados, 

analisando o cenário do vencedor do primeiro turno, temos Jair Bolsonaro com 58,23% dos 

votos válidos contra 41,77% de Fernando Haddad, valores coerentes dentro das estimativas. 

Em termos de votos temos 59.710.468 contra 42.824.048, também coerentes com as 

estimativas. A coisa fica interessante quando é analisado o cenário de votos contra o PT, que é 

um dos fatores decisivos para 2018: Jair Bolsonaro com 63,94% contra 36,06% de Fernando 

Haddad, valores possíveis considerando uma proporção menor de fraudes no 2º turno do que 

no 1º. Em votos seria: 66.085.402 contra 37.276.360. Em média temos: 61,10% para 

Bolsonaro contra 38,90% para Haddad, sendo 62.897.935 x 40.050.204 votos. Valores também 

coerentes com as estimativas. 

 

 

 

 

 

 

 

 



2014 

As eleições mais apertadas da história, com alta probabilidade de fraude e inconformidade nos 

resultados finais. De qualquer forma, quem ganhasse seria ruim para o Brasil e bom para o 

sistema vigente. Resultado final: Dilma 51,64% x 48,36% Aécio Neves. No cruzamento de 

dados, no cenário considerando o vencedor do primeiro turno, temos Bolsonaro com 57,52% 

dos votos e Haddad com 42,48%, em votos são 62.000.921 contra 45.789.784. Valores 

coerentes com as estimativas. No cenário de votos contra o PT, temos: 64,61% para Bolsonaro 

contra 35,39% para Haddad, em votos são 70.257.860 contra 38.484.839. Valores pouco 

prováveis considerando as estimativas e uma mesma proporção de fraudes que teve no 1º 

turno. A média é de 61,08% para Bolsonaro contra 38,92% para Haddad, sendo 66.129.391 x 

42.137.311 votos. Valores coerentes com as estimativas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Análise gráfica 

 

 

Como podemos ver nos gráficos, em 2006 o PT tinha uma popularidade maior, mesmo que em 

todos os cenários de cruzamento de dados, Bolsonaro saia como vencedor. O comportamento 

médio pode ser visto a seguir, mostrando a média dos cenários, o que demonstra uma hipótese 

mais coerente com o que deve ser observado no dia 28/10/2018. 



 

 

Chegamos ao valor de 58,81% para Jair Bolsonaro e 41,19% para Fernando Haddad, valor 

coerente com os obtidos nas estimativas e com as pesquisas de intenção de voto até a presente 

data. 

Fazendo uma média também entre os dois cenários de simulação com os resultados obtidos nas 

estimativas, chegamos a 58,67% para Bolsonaro e 41,33% para Haddad, podendo então 

concluir que o resultado do dia 28/10 deva ser aproximadamente este, com uma margem de 

erro de 3 pontos para mais ou para menos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Pesquisas eleitorais 

Por incrível que pareça, a grande maioria das pesquisas de 2º turno estão com números 

dentro da margem de erro das estimativas e também próximos aos números levantados 

com simulações feitas com o cruzamento de dados com eleições anteriores. Mesmo de 

institutos como Ibope e Datafolha, nos quais as pessoas desconfiam muito, e até mesmo o 

Vox Populi que tem tradição de favorecer o PT, em pesquisas contratadas pela Central 

Únicas dos Trabalhadores (CUT) e que usam metodologias duvidosas, apontam uma vitória 

da Jair Bolsonaro, obviamente neste caso, com uma porcentagem menor do que os outros 

institutos e foram da margem de erro das estimativas (53,01% x 46,99%). 

Analisamos também o índice de rejeição de cada candidato segundo os institutos Ibope e 

Datafolha, e considerando uma margem de erro de dois pontos para mais ou para menos, 

temos uma média (Entra os dias 20/08 e 23/10) de Jair Bolsonaro com 42,34% e Fernando 

Haddad com 32,34%. O fato é que na presente data a rejeição de Haddad ultrapassa a de 

Bolsonaro, como mostrado em todas as pesquisas de 2º turno, inclusive na última do 

Ibope, do dia 23/10/2018, onde Bolsonaro tem 40% de rejeição e Haddad 41%. Bolsonaro 

tem 2,34 pontos abaixo da média, o que demonstra que seu índice de rejeição tem 

diminuído, enquanto o de Haddad tem 8,66 pontos acima de sua média, demonstrando que 

sua rejeição só tende a aumentar, ainda mais após o escândalo da bíblia jogada fora e de 

ele acusar de maneira mentirosa o General Mourão de ser torturador, sendo que na ocasião 

o vice de Bolsonaro tinha 15 para 16 anos de idade. O fato é que a rejeição de Bolsonaro 

sempre esteve na casa dos 40% com algumas oscilações para mais ou para menos, e não 

precisa de pesquisa para isso, basta a convivência com as pessoas, muita gente sente 

aversão a ele por conta de manipulação midiática, enquanto uns, mesmo rejeitando, vão 

votar nele pois rejeitam ainda mais Fernando Haddad. Logo temos cerca de 60% de 

pessoas que não o rejeitam, número próximo do resultado estimado de sua porcentagem 

de votos. 

Conclusão: de acordo com as pesquisas, Jair Bolsonaro já esta eleito. E para reafirmar isso, 

vamos analisar pesquisas eleitorais de anos anteriores utilizando como fonte os sites O 

Povo e Poder 360. 

De acordo com os levantamentos, sempre quem lidera as pesquisas vence as eleições e 

nunca houve uma virada, nem mesmo nas eleições de 2014, onde se teve o resultado mais 

apertado da história. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nesta tabela retirada do site O Povo, foi considerado as pesquisas eleitorais dos dias 

anteriores ao 2º turno entre 2002 e 2014. Pode se observar que a discrepância entre os 

valores não é tão grande, exceto em 2014 onde a pesquisa projetava Dilma com a média 

de 45% dos votos no 1° turno e na verdade teve 41,6%. Já nos levantamentos de 2º 

turno, todos os valores finais das eleições ficaram dentro da margem de erro, exceto em 

2002, onde o resultado final ficou 0,7 pontos abaixo do limite da margem de erro. 

É provável que o resultado final desta eleição esteja de acordo com as pesquisas que serão 

feitas nos dias 27/10, e caso elas apontem uma baixa grande de Jair Bolsonaro, isso só 

aumenta os indícios de fraude e mostra que estes institutos estão envolvidos na fraude, 

pois é praticamente impossível que Jair Bolsonaro perca de 8 a 10 pontos percentuais de 

votos válidos em 4 dias. Em termos de votos isso seria 4.122.301 votos por dia. 

De acordo com o instituto Datapoder 360, uma virada de Haddad seria inédita, conforme 

mostra a tabela a seguir: 

 

 



É possível também notar que este é o pior desempenho de um candidato do PT no 1º turno 

desde 1994 e 1989, onde Lula teve respectivamente 27,07% e 17,18%, este ano Haddad 

teve 29,28%, em 1998 Lula teve 31,71, em 2002 teve 46,44%, 2006 foi 48,61%, em 2010 

Dilma teve 46,91% e em 2014 foi 41,59%. 

Vale observar também a maneira da Rede Globo de divulgar a última pesquisa do Ibope 

(23/10/2018). Certamente com intuito de causar pânico em eleitores do Bolsonaro, 

utilizaram metodologias duvidosas de arredondamento, onde mostraram que Bolsonaro 

teve uma queda de 2 pontos percentuais no votos válidos, o que é mentira, pois no 

primeiro levantamento do Ibope após o 1º turno, do dia 15/10/2018, Bolsonaro tinha 52% 

dos votos totais, enquanto Haddad tinha 37%, resultando em 58,43% dos votos válidos 

para Bolsonaro e 41,57% para Haddad, e não 59% e 41% como apontado, por regra de 

arredondamento, o certo a ser divulgado seria 58% para Bolsonaro e 42% para Haddad. 

No levantamento do dia 23/10/2018, em voto gerais Bolsonaro tinha 50% e Haddad 

manteve seus 37%, em termos de votos válidos isso significa: 57,47% para Bolsonaro e 

42,53% para Haddad, em termos de arredondamento, esta certo mostrar como foi 

divulgado, 57% x 43%, mas reparem, se arredondaram 58,43% para 59%, por que não 

arredondar 57,47% para 58%? Em geral, a diferença de pontos é de 0,96 e não 2. Isso 

pode acontecer por vários motivos, como manipulação midiática, acreditar em mentiras e 

também devido ao espaço amostral (quantidade de pessoas entrevistas em uma pesquisa e 

outra), e é claro, considerando a margem de erro entre uma pesquisa e outra, não existe 

uma discrepância grande, e os números também estão dentro da margem de erro dos 

levantamentos preliminares. 

A seguir as tabelas e gráficos de todas as pesquisas de todos institutos feitas até então: 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Até o dia 27/10/2018 será disponibilizada uma versão atualizada com as próximas 

pesquisas, e em paralelo a esta arquivo temos as planilhas de cálculo em extensão .xlsx e 

outro em .pdf com a estimativa preliminar de votos nos 27 estados, exterior e nas cidades 

de São Paulo e Rio de Janeiro. Resultados fora da margem de erro de 3% para mais ou 

para menos apontam uma proporção de fraude maior do que no 1° turno. 

Referências: 

https://www.opovo.com.br/noticias/politica/2018/10/pesquisas-mais-acertam-ou-erram-

confira-balanco-das-ultimas-eleicoes.html 

https://www.poder360.com.br/pesquisas/a-6-dias-da-eleicao-historico-de-2o-turnos-

mostra-que-virada-de-haddad-seria-inedita/ 

https://www.ocafezinho.com/2018/09/22/datapoder360-enfia-novamente-os-pes-pelas-

maos/ 

https://g1.globo.com/politica/eleicoes/2018/noticia/2018/10/18/datafolha-para-presidente-

votos-validos-bolsonaro-59-haddad-41.ghtml 

http://www.tse.jus.br/ 

 

OBS: o site esquerdista “O cafezinho” aponta erros citados acima na tabela de transferência 

de votos do site instituto Datapoder 360, por isso foi colocado nas referências, mas é 

sabido que este site não serve como boa referência para absolutamente nada. 
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