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A segunda rodada da pesquisa XP/Ipespe com divulgação exclusiva pelo jornal Valor Econômico 
para o segundo turno da corrida pela prefeitura de São Paulo mostra que a distância de Bruno 
Covas (PSDB) para Guilherme Boulos (PSOL) caiu de 20 para 8 pontos percentuais em votos válidos. 
Se a eleição fosse hoje, Covas chegaria a 54% dos válidos contra 46% de Boulos -- na semana 
anterior, o tucano vencia por 60% a 40%. 

Quando se consideram os votos totais, em que não são descartados votos brancos, nulos e 
indecisos, Covas se manteve estável com 48%, enquanto Boulos saltou de 32% para 41%. Os que 
dizem que votarão em branco, nulo ou nenhum dos dois passaram de 15% para 8%, e 3% não 
responderam. 

A pesquisa ouviu 800 eleitores paulistanos nos dias 24 e 25 de novembro. O registro é TSE SP-
09138/2020.

A rejeição de Boulos, no entanto, segue maior que a de Covas: são 42% os que dizem que não 
votariam no candidato do PSOL de jeito nenhum, contra 34% os que dizem que não escolheriam o 
tucano em nenhuma hipótese.

O levantamento registra também uma deterioração na avaliação da gestão Covas. O grupo que 
considera a administração boa ou ótima caiu de 37% para 31%, enquanto os que a veem como ruim 
ou péssima passou de 21% para 24%.

Destaques
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Q. No próximo domingo teremos o segundo turno da eleição para prefeito. Se o segundo turno fosse hoje, em quem o(a) Sr(a) 

votaria para prefeito de São Paulo? (ESPONTÂNEA). 

Fonte: XP/Ipespe. Margem de erro 3.5 p.p. 24 e 25 de novembro. TSE SP-09138/2020
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Q. Se o segundo turno da eleição para Prefeito de São Paulo fosse hoje e os candidatos fossem esses que vou ler, em quem o(a)

Sr(a) votaria? Fonte: XP/Ipespe. Margem de erro 3.5 p.p. 24 e 25 de novembro. TSE SP-09138/2020. 

*Oscilações visuais no gráfico com o mesmo número inteiro representam mudança na primeira casa decimal arredondada.



5

Q. Se o segundo turno da eleição para Prefeito de São Paulo fosse hoje. Em qual dos candidatos o(a) Sr(a) votaria? Fonte: 

XP/Ipespe. Margem de erro 3.5 p.p. 24 e 25 de novembro. TSE SP-09138/2020. 

*Oscilações visuais no gráfico com o mesmo número inteiro representam mudança na primeira casa decimal arredondada.
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Q. Em qual ou quais desses dois candidatos o(a) Sr(a) não votaria de jeito nenhum para Prefeito. 

Fonte: XP/Ipespe. Margem de erro 3.5 p.p. 24 e 25 de novembro. TSE SP-09138/2020
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Q. Independente do seu voto, qual desses candidatos o(a) Sr(a) acha que vai ganhar a eleição desse ano? 

*Outros é soma de todas as menções daqueles que não chegaram a 5% na leitura de 9 e 10 de novembro.

Fonte: XP/Ipespe. Margem de erro 3.5 p.p. 24 e 25 de novembro. TSE SP-09138/2020
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Q. A eleição do próximo domingo vai acontecer na pandemia mas a Justiça Eleitoral informa que a votação ocorrerá com todas as

condições de higiene e segurança. Sabendo disso o(a) Sr(a):

Fonte: XP/Ipespe. Margem de erro 3.5 p.p. 24 e 25 de novembro. TSE SP-09138/2020



9
Q. Como o(a) Sr(a) avalia a atuação da administração do atual prefeito Bruno Covas até o momento? Avalia como ótima, boa, 

regular, ruim ou péssima? Fonte: XP/Ipespe. Margem de erro 3.5 p.p. 24 e 25 de novembro. TSE SP-09138/2020
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Q. Como o(a) Sr(a) avalia o governo de João Doria até o momento? Avalia como ótimo, bom, regular, ruim ou péssimo?

Fonte: XP/Ipespe. Margem de erro 3.5 p.p. 24 e 25 de novembro. TSE SP-09138/2020
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Q. Como o(a) Sr(a) avalia o governo do presidente Jair Bolsonaro até o momento? Avalia como ótimo, bom, regular, ruim ou 

péssimo? Fonte: XP/Ipespe. Margem de erro 3.5 p.p. 24 e 25 de novembro. TSE SP-09138/2020
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Q. Em que o(a) Sr(a) votou para prefeito de São Paulo no primeiro turno da eleição desse ano? (ESPONTÂNEA)

Fonte: XP/Ipespe. Margem de erro 3.5 p.p. 24 e 25 de novembro. TSE SP-09138/2020
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Q. Em quem o(a) Sr(a) votou para governador de São Paulo no segundo turno da eleição de 2018?

Fonte: XP/Ipespe. Margem de erro 3.5 p.p. 24 e 25 de novembro. TSE SP-09138/2020
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Q. Em quem o(a) Sr(a) votou para presidente no segundo turno da eleição de 2018?

Fonte: XP/Ipespe. Margem de erro 3.5 p.p. 24 e 25 de novembro. TSE SP-09138/2020



Região da Cidade Renda
Zona Leste 35% Até 1 SM (até R$ 1.163,55) 15%
Zona Sul 32% Mais de 1 a 2 SM (de R$ 1.163,55 a R$ 2.327,10) 27%
Zona Norte 20% Mais de 2 a 5 SM (de R$ 2.327,11 a R$ 5.817,75) 36%
Zona Oeste 9% Mais de 5 a 10 SM (de R$ 5.817,76 a R$ 11.635,55) 11%
Centro 4% Mais de 10 SM (mais de R$ 11.635,55) 9%

Sexo Não respondeu 2%
Masculino 46% Nível Educacional
Feminino 54% Até a 8ª série do fundamental 25%

Idade Ensino médio 42%
16 a 24 anos 11% Superior 33%
25 a 44 anos 40% Ocupação
45 a 59 anos 26% Sim / Trabalha 71%
60 anos ou mais 23% Não / Não trabalha 29%

PERFIL DA AMOSTRA (% DO TOTAL)

15

Em parceria com:
Instituto de Pesquisas Sociais, 
Políticas e Econômicas (Ipespe)

Cobertura:
Cidade de São Paulo

Metodologia:
Entrevistas telefônicas realizadas 
por pesquisadores

Número de entrevistas:
800

Margem de erro:
3,5 pontos percentuais

Período de coleta:
24 e 25 de novembro

*Os percentuais agregados podem diferir dos 
percentuais desagregados devido aos decimais.

Metodologia e amostra

Clique aqui para acessar o histórico dessa pesquisa e de outras realizadas pela XP

A pesquisa está registrada no TSE sob o número: SP-09138/2020
Abertura dos dados está disponível aqui: https://bit.ly/3q3EsE3

http://bit.ly/2YyUPKt
https://bit.ly/3q3EsE3


1) Este relatório foi preparado pela XP Investimentos CCTVM S.A. (“XP Investimentos”) e não deve ser considerado um relatório de análise para os fins do artigo 1º da Instrução CVM nº 
483, de 6 de julho de 2010. 
2) Este relatório tem como objetivo único fornecer informações macroeconômicas e análises políticas, e não constitui e nem deve ser interpretado como sendo uma oferta de 
compra/venda ou como uma solicitação de uma oferta de compra/venda de qualquer instrumento financeiro, ou de participação em uma determinada estratégia de negócios em 
qualquer jurisdição. As informações contidas neste relatório foram consideradas razoáveis na data em que ele foi divulgado e foram obtidas de fontes públicas consideradas confiáveis. 
A XP Investimentos não dá nenhuma segurança ou garantia, seja de forma expressa ou implícita, sobre a integridade, confiabilidade ou exatidão dessas informações. Este relatório 
também não tem a intenção de ser uma relação completa ou resumida dos mercados ou desdobramentos nele abordados. As opiniões, estimativas e projeções expressas neste 
relatório refletem a opinião atual do responsável pelo conteúdo deste relatório na data de sua divulgação e estão, portanto, sujeitas a alterações sem aviso prévio. A XP Investimentos 
não tem obrigação de atualizar, modificar ou alterar este relatório e de informar o leitor.
3) O responsável pela elaboração deste relatório certifica que as opiniões expressas nele refletem, de forma precisa, única e exclusiva, suas visões e opiniões pessoais, e foram 
produzidas de forma independente e autônoma, inclusive em relação a XP Investimentos.
4) Este relatório é destinado à circulação exclusiva para a rede de relacionamento da XP Investimentos, incluindo agentes autônomos da XP e clientes da XP, podendo também ser 
divulgado no site da XP. Fica proibida a sua reprodução ou redistribuição para qualquer pessoa, no todo ou em parte, qualquer que seja o propósito, sem o prévio consentimento 
expresso da XP Investimentos.
5) A XP Investimentos não se responsabiliza por decisões de investimentos que venham a ser tomadas com base nas informações divulgadas e se exime de qualquer responsabilidade 
por quaisquer prejuízos, diretos ou indiretos, que venham a decorrer da utilização deste material ou seu conteúdo. 
6) A Ouvidoria da XP Investimentos tem a missão de servir de canal de contato sempre que os clientes que não se sentirem satisfeitos com as soluções dadas pela empresa aos seus 
problemas. O contato pode ser realizado por meio do telefone: 0800 722 3710.
7) Para maiores informações sobre produtos, tabelas de custos operacionais e política de cobrança, favor acessar o nosso site: www.xpi.com.br.
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