
O eleitor e o voto
Expectativas do eleitor frente aos desafios das urnas, 
segundo pesquisa realizada pela ACI de São José dos 
Campos em parceria com a Universidade de Taubaté



A pesquisa

- Levantamento realizado pela ACI de São José
dos Campos em parceria com a Universidade de 
Taubaté, por intermédio da Fapeti (Fundação de Apoio 
à Pesquisa, Tecnologia e Inovação), entre os dias 24 e 
27 de abril;

- Margem de erro da pesquisa: 4,5 pontos percentuais 
para mais ou para menos;

- Foram ouvidas 381 pessoas em áreas de grande 
circulação de São José dos Campos: praça Afonso Pena, 
Calçadão da Rua 7, rua 15 de Novembro (próximo ao 
Terminal Central) e shoppings CenterVale e Vale Sul



O pesquisado

63,7% são homens
64,7% têm entre 18 e 35 anos
44,4% têm ensino médio completo;
27,3% ganham de R$ 2.0001 a R$ 3.000 por mês
39,7% trabalham no comércio



Boas e más notícias
Dois fatos positivos e alguns outros preocupantes 
que estão na cabeça do eleitorado, segundo a pesquisa 
feita pela ACI/Unitau



Primeiro as boas ...
Pesquisa ACI/Unitau aponta que maioria do eleitorado 
defende o direito ao voto e tem posição definida sobre 
candidatos ficha suja



A hora do voto

Se o voto não fosse obrigatório, você iria 
votar nas próximas eleições?

65,6% iriam votar

28,6% não iriam votar nas próximas eleições
5,8% não souberam responder



Ficha limpa

Na hora de votar, você leva em conta se o 
candidato é ficha limpa?

78% não votariam em ficha suja

10,8% não souberam responder
6% não levam isso em conta na hora do voto
5,2% não responderam



Agora, as dúvidas ...
Pesquisa ACI/Unitau aponta que eleitor ainda 
desconhece candidatos a deputado e tem dificuldade em 
apontar nomes a poucos meses da eleição



A hora do voto

Você conhece os candidatos a deputado 
de São José dos Campos? Votaria em algum 
deles?

58% não conhecem, mas votariam

22,3% não conhecem e não votariam
10% não souberam responder
4,7% não responderam
3,4% conhecem e votariam
1,6% conhecem e não votariam



Deputado federal 

Se a eleição fosse hoje, em quem você votaria 
para deputado federal?

90,5% não souberam responder

6,6% não responderam
2,9% responderam e citaram nomes



Deputado estadual

Se a eleição fosse hoje, em quem você votaria 
para deputado estadual?

92,4% não souberam responder

6,6% não responderam
1% respondeu e citou nome de candidatos



Um grande desafio
Dados da pesquisa ACI/Unitau mostram um campo  
imenso de trabalho para os defensores do voto regional a 
deputado estadual e a deputado federal. Vamos à luta!



Muito obrigado


