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PRESIDENTE 40 ELEIÇÕES 2010

Estável, Dilma tem 56% dos votos
válidos
Vantagem da petista sobre José Serra é de 23 pontos;
quadro está praticamente inalterado desde 23 de agosto
Candidata do PT tem 50% dos votos totais contra 27%
do tucano e 11% de Marina; quadro é de vitória no 1º
turno
FERNANDO RODRIGUES
DE BRASÍLIA

Pesquisa Datafolha realizada nos dias 8 e 9 mostra
estabilidade na disputa pela Presidência: Dilma Rousseff
(PT) tem 50% e José Serra está com 27%. A diferença entre
eles é de 23 pontos.
Em levantamento nos dias 2 e 3, Dilma também tinha 50%.
Serra tinha 28% e oscilou negativamente um ponto. A
margem de erro máxima da pesquisa é de dois pontos, para
mais ou para menos.
O quadro permanece estável desde o fim de agosto.
Marina Silva (PV) está com 11%. Votos brancos, nulos ou
em nenhum somam 4%. Os que não sabem são 6%.
A revelação de que a filha do candidato do PSDB, Veronica
Serra, teve o sigilo fiscal quebrado não alterou o quadro
geral da disputa.
Encomendada pela Folha e pela Rede Globo, a pesquisa
Datafolha ouviu 11.660 eleitores com 16 anos ou mais em
414 municípios, em todas as unidades da federação.
De acordo com o Datafolha, se a eleição fosse hoje, Dilma
venceria no primeiro turno com 56% dos votos válidos (os
que são dados aos candidatos). Serra teria 30%. Marina fica
com 13%.
Apesar da estabilidade nos seus números gerais, o
levantamento traz alguns indícios de alterações nas curvas
de Serra e de Marina.
Piorou a situação de Serra em Minas, segundo colégio
eleitoral do país. Em 23 e 24 de agosto, ele tinha 29% e
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Dilma, 48%. Agora, ela foi a 51% e ele a 24%. A diferença
subiu de 19 para 27 pontos.
Caiu também outro bastião serrista: Curitiba, a única capital
de Estado pesquisada pelo Datafolha na qual o tucano tinha
vantagem sobre a petista.
Na pesquisa anterior, Serra tinha 40% contra 31% de Dilma.
Agora, ela está com 36% e ele desceu para 35%.
Essas quedas regionais do tucano refletem a curva geral. Ele
saiu de 30% em 20 de agosto para os atuais 27%.
Já a verde Marina Silva também está estável de maneira
geral, mas ganhou pontos entre os mais escolarizados (saiu
de 19% e foi a 23%) e entre os que têm renda acima de dez
salários mínimos mensais (de 14% para 20%).
Em alguns segmentos, Marina se aproxima de Serra. Entre
os que têm renda média de cinco a dez salários por mês, a
verde está com 21% contra 27% do tucano.
Marina mantém 10% entre os eleitores que avaliam o
governo Lula "bom" ou "ótimo". Serra teve 34% dos votos
lulistas. Hoje tem 20%.
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