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Ibope confirma Serra e Dilma empatados
às vésperas da largada
Sucessão. Ambos tem 39% das intenções de voto, segundo sondagem encomendada pela
Associação Comercial de SP; números, praticamente iguais aos do Datafolha, vêm após tucano
ganhar destaque em anúncios exibidos em rede nacional de rádio e TV
04 de julho de 2010 | 0h 00

Daniel Bramatti - O Estado de S.Paulo

Às vésperas do início oficial das campanhas eleitorais, a petista Dilma Rousseff e o
tucano José Serra aparecem empatados na corrida presidencial. Ambos têm 39% das
intenções de voto, segundo pesquisa Ibope encomendada pela Associação Comercial de
São Paulo.

Veja também:

 Candidatos vão às ruas a partir de terça, com início oficial da campanha
 Serra busca ampliar a vantagem no Sudeste
 Dilma comemora fase 'disciplinada'
 Prioridade de Marina é participar de debates

Toledo: Serra empata e evita crise; Dilma cresce em favoritismo

A pesquisa, feita após Serra ganhar destaque em 20 anúncios de 30 segundos do PSDB,
exibidos em rede nacional de rádio e televisão, confirma o cenário captado nos últimos
dias pelo instituto Datafolha, que também apontou um empate técnico entre os
presidenciáveis: Serra com 39% e Dilma com 38%.

Há pouco mais de uma semana, o Ibope havia divulgado a primeira pesquisa em que a
candidata do PT aparecia como líder isolada, com cinco pontos porcentuais de vantagem
em relação ao adversário. Desde então, o tucano subiu quatro pontos porcentuais e
Dilma oscilou negativamente um ponto. A candidata do PV, Marina Silva, apenas oscilou
de 9% para 10%.
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Dez mulheres são mortas por dia no País
Média registrada em dez anos fica acima do ...

-- Usina de gás de urânio entra em testes em ...

-- Candidatos definem estratégia para início ...

-- Em AL, Serra defende criação de Defesa ...

RECEBA O ESTADO EM: CASA EDIÇÃO DIGITAL RSS TWITTER CELULAR IPAD FACEBOOK

São Paulo Brasil Internacional Saúde Ciência Educação Planeta Cultura Paladar Blogs Vídeos Fotos Tópicos

NOTÍCIAS POLÍTICA ECONOMIA ESPORTES TECNOLOGIA Opinião Limão JT Eldorado Classificados

FLICKR

/Brasil BUSCAR

INTERNACIONAL

México reforça
segurança para
eleições

ELEIÇÕES 2010

Ibope confirma
Serra e Dilma
empatados

ECONOMIA

Veto à venda da
Vivo não viola
direitos, diz
Portugal

SAÚDE

Hipertensos
ignoram riscos
do consumo do
sódio

COPA 2010

Principais
estrelas do
futebol não
brilharam

12:18
4 DE JULHO DE 2010

EDIÇÃO
SP

HÁ 338 DIAS
SOB CENSURA

http://www.estadao.com.br/
http://www.estadao.com.br/brasil/
http://www.estadao.com.br/estadaodehoje/20100704/not_imp576137,0.php
http://www.estadao.com.br/estadaodehoje/20100704/not_imp576118,0.php
http://www.estadao.com.br/estadaodehoje/20100704/not_imp576120,0.php
http://www.estadao.com.br/estadaodehoje/20100704/not_imp576119,0.php
http://blogs.estadao.com.br/vox-publica/2010/07/03/serra-empata-tambem-no-ibope-mas-dilma-e-a-favorita-para-mais-eleitores/


http://www.estadao.com.br/brasil/ultimas/
http://www.estadao.com.br/noticias/cidades,dez-mulheres-sao-mortas-por-dia-no-pais,575974,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/cidades,dez-mulheres-sao-mortas-por-dia-no-pais,575974,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/nacional,usina-de-gas-de-uranio-entra-em-testes-em-ipero-sp,576193,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/nacional,candidatos-definem-estrategia-para-inicio-da-campanha,576173,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/nacional,em-al-serra-defende-criacao-de-defesa-civil-nacional,576162,0.htm
http://rm.estadao.com.br/RealMedia/ads/click_lx.ads/estadao/noticias/brasil/329254573/Frame2/default/empty.gif/62643365636364313463333061363530
http://www.estadao.com.br/assine/
http://digital.estadao.com.br/
http://www.estadao.com.br/rss/
http://www.estadao.com.br/twitter
http://www.estadao.com.br/celular/
http://www.estadao.com.br/ipad/
http://www.facebook.com/estadao
http://www.estadao.com.br/saopaulo/
http://www.estadao.com.br/brasil/
http://www.estadao.com.br/brasil/
http://www.estadao.com.br/internacional/
http://www.estadao.com.br/saude/
http://www.estadao.com.br/ciencia/
http://www.estadao.com.br/educacao/
http://www.estadao.com.br/planeta/
http://www.estadao.com.br/cultura/
http://www.estadao.com.br/paladar/
http://www.estadao.com.br/blogs/
http://tv.estadao.com.br/
http://fotos.estadao.com.br/
http://topicos.estadao.com.br/
http://www.estadao.com.br/
http://politica.estadao.com.br/
http://economia.estadao.com.br/
http://esportes.estadao.com.br/
http://blogs.estadao.com.br/link/
http://www.estadao.com.br/opiniao/
http://www.limao.com.br/
http://www.jt.com.br/
http://www.territorioeldorado.limao.com.br/
javascript:;
http://www.flickr.com/photos/estadaocombr/
http://www.estadao.com.br/
http://www.estadao.com.br/brasil

http://www.estadao.com.br/noticias/internacional,mexico-reforca-seguranca-para-eleicoes,576166,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/internacional,mexico-reforca-seguranca-para-eleicoes,576166,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/internacional,mexico-reforca-seguranca-para-eleicoes,576166,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/internacional,mexico-reforca-seguranca-para-eleicoes,576166,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/internacional,mexico-reforca-seguranca-para-eleicoes,576166,0.htm
http://economia.estadao.com.br/noticias/negocios+servicos,para-premie-portugues--veto-a-venda-da-vivo-a-telefonica-%E2%80%98na,not_25881,0.htm
http://economia.estadao.com.br/noticias/negocios+servicos,para-premie-portugues--veto-a-venda-da-vivo-a-telefonica-%E2%80%98na,not_25881,0.htm
http://economia.estadao.com.br/noticias/negocios+servicos,para-premie-portugues--veto-a-venda-da-vivo-a-telefonica-%E2%80%98na,not_25881,0.htm
http://economia.estadao.com.br/noticias/negocios+servicos,para-premie-portugues--veto-a-venda-da-vivo-a-telefonica-%E2%80%98na,not_25881,0.htm
http://economia.estadao.com.br/noticias/negocios+servicos,para-premie-portugues--veto-a-venda-da-vivo-a-telefonica-%E2%80%98na,not_25881,0.htm
http://economia.estadao.com.br/noticias/negocios+servicos,para-premie-portugues--veto-a-venda-da-vivo-a-telefonica-%E2%80%98na,not_25881,0.htm
http://www.estadao.com.br/estadaodehoje/20100704/not_imp576065,0.php
http://www.estadao.com.br/estadaodehoje/20100704/not_imp576065,0.php
http://www.estadao.com.br/estadaodehoje/20100704/not_imp576065,0.php
http://www.estadao.com.br/estadaodehoje/20100704/not_imp576065,0.php
http://www.estadao.com.br/estadaodehoje/20100704/not_imp576065,0.php
http://www.estadao.com.br/estadaodehoje/20100704/not_imp576065,0.php
http://www.estadao.com.br/noticias/esportes,principais-estrelas-do-futebol-nao-brilharam-na-africa-do-sul,576183,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/esportes,principais-estrelas-do-futebol-nao-brilharam-na-africa-do-sul,576183,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/esportes,principais-estrelas-do-futebol-nao-brilharam-na-africa-do-sul,576183,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/esportes,principais-estrelas-do-futebol-nao-brilharam-na-africa-do-sul,576183,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/esportes,principais-estrelas-do-futebol-nao-brilharam-na-africa-do-sul,576183,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/esportes,principais-estrelas-do-futebol-nao-brilharam-na-africa-do-sul,576183,0.htm
http://br.buzz.yahoo.com/buzz?publisherurn=estadao_868&guid=http%3A%2F%2Fwww.estadao.com.br%2Festadaodehoje%2F20100704%2Fnot_imp576117%2C0.php&targetUrl=
http://webmail.estadao.com.br/

http://www.estadao.com.br/pages/especiais/sobcensura/
http://www.estadao.com.br/pages/especiais/sobcensura/
http://www.estadao.com.br/pages/especiais/sobcensura/


Ibope confirma Serra e Dilma empatados às vésperas da largada - brasil - Estadao.com.br

http://www.estadao.com.br/estadaodehoje/20100704/not_imp576117,0.php[04/07/2010 12:22:05]

COMENTÁRIOS PARA ESTE POST 66 COMENTE TAMBÉM  

O empate entre os dois principais candidatos à Presidência persiste na simulação de
segundo turno ? ambos aparecem com 43% das intenções de voto.

Dilma está à frente, porém, no quesito expectativa de vitória. Para 45% dos
entrevistados, ela será a próxima presidente da República. Outros 34% preveem que
Serra será o vencedor.

Gêneros e regiões. O candidato do PSDB voltou a se distanciar de Dilma no eleitorado
feminino ? nesse segmento, o tucano lidera por 46% a 39%. A pesquisa Ibope realizada
entre os dias 18 e 21 de junho mostrava, pela primeira vez, um empate entre os dois
principais adversários entre as mulheres. Entre os homens, é a petista quem leva
vantagem, por 48% a 39%.

O tucano também se descolou da adversária na região Sudeste, onde voltou a ocupar a
liderança isolada, com 41% a 34%.

No Norte/Centro-Oeste, Serra virou o jogo: perdia por 40% a 34% e agora lidera por
43% a 35%. Na Região Sul, o tucano vence por 45% a 37%.

Dilma está à frente apenas no Nordeste (50% a 30%). Oscilações significativas nos
resultados regionais não são incomuns. Como o número de entrevistas é relativamente
pequeno em cada região, as margens de erro nesse quesito são grandes.

Palanque eletrônico. O Ibope mediu o impacto da propaganda partidária exibida
recentemente, que foi utilizada pelos candidatos como plataforma para se promover.

Um terço dos entrevistados lembrou ter visto propagandas do candidato tucano nas duas
semanas anteriores ao levantamento. No caso de Dilma, esse índice foi de 27%.

Todos os dados se referem ao cenário em que são apresentados aos entrevistados apenas
os nomes dos três principais concorrentes à eleição. Quando os chamados "nanicos" são
incluídos no levantamento, Serra e Dilma empatam em 36% e Marina fica com 8%.

A pesquisa ainda incluiu os nomes de Ciro Moura (PTC) e Mário de Oliveira (PT do B),
que desistiram de concorrer às vésperas do prazo final para as convenções partidárias.
Ontem, o PSL anunciou que Américo de Souza também não será mais candidato, o que
reduziu o número de presidenciáveis para dez.

Na pesquisa espontânea, aquela em que os eleitores manifestam asua preferência antes
de ler a lista de candidatos, Dilma lidera com 22% das intenções de voto. Serra vem a
seguir, com 17%. Ainda há 12% de eleitores que citam o presidente Luiz Inácio Lula da
Silva como o seu nome favorito, apesar de ele não ser candidato para o próximo pleito.

A três meses do primeiro turno, pouco mais da metade da população afirma ter "muito
interesse" ou "interesse médio" pelas eleições. Nada menos que 44% admitem ter pouco
ou nenhum interesse pela questão.

Tópicos: , Brasil, Versão impressa
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QUEM VOTA EM VOCE DILMA?

tudo em Dilma está errado.

o passado obscuro.

o oportunismo.

a luta para implantar uma ditadura socialista no Brasil.

a falta de competência.

-- Pesquisa Ibope confirma empate entre Serra e ...

-- Pesquisa Ibope indica Serra e Dilma empatados ...

-- Dez mulheres são mortas por dia no País

+ COMENTADAS

01 Para serristas, pesquisa facilita ajustes

02 Lula descarta disputar cargo de ...

03 Pesquisa Ibope indica Serra e Dilma empatados ...

04 Lula absolve Dunga e diz que torcerá para ...

05 Argentina sofre goleada histórica e dá ...

06 Ibope confirma Serra e Dilma empatados às ...

07 País perde R$ 7 bi em acordos regionais

08 Serra e Dilma mantêm empate, aponta ...

09 Seleção chega ao Rio com tumulto e ...

10 Alemanha atropela Argentina, faz 4 a 0, e ...
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