
  

Sensus mostra empate entre Aécio e 
Marina; Dilma amplia vantagem 
Tucano se manteve estável, mas a ex-senadora caiu. Dilma 
oscilou para cima no limite da margem de erro e amplia 
vantagens no segundo turno 
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Dilma durante campanha nesta sexta-feira 3, em São Paulo 

Uma nova rodada da pesquisa Istoé/Sensusdivulgada nesta sexta-feira 3 

mostrou empate técnico entre Aécio Neves (PSDB) e Marina Silva (PSB) na 

disputa por uma vaga no segundo turno das eleições presidenciais. Na 

comparação com o levantamento anterior, a ex-senadora caiu de 25% das 



intenções de voto para 22,5%, enquanto o tucano se manteve praticamente 

estável, oscilando de 20,7% a 0,6%. A presidenta Dilma Rousseff, candidata à 

reeleição pelo PT, oscilou para cima no limite da margem de erro, de 35,1% 

para 37,3%. 

A pesquisa reforça as tendências mostradas por outras pesquisas recentes. 

Dilma tem conseguido se descolar dos concorrentes, enquanto Marina vem 

perdendo votos e Aécio tem dificuldades para alcançar a ex-senadora. Entre o 

levantamento anterior, divulgado em 26 de setembro, e o publicado nesta 

sexta-feira 3, a diferença entre Marina e Aécio caiu de 4,3 pontos percentuais 

para 1,9 ponto. 

A pesquisa traz dados bastante favoráveis para Dilma Rousseff no que diz 

respeito ao segundo turno. A petista aumentou de forma significativa a 

diferença para Aécio e Marina em eventuais segundos turnos. Contra Marina, a 

diferença entre as duas passou de 0,1 ponto percentual (40,5% x 40,4%) para 

6,4 pontos (44% x 37,6%). Contra Aécio, a diferença passou de 5,2 pontos 

(43,4% x 38,2%) para 8,9 pontos (45,8% x 36,9%). 

O Sensus entrevistou 2 mil pessoas em 136 municípios de todas as regiões do 

País entre 30 de setembro a 3 de outubro. A margem de erro é de 2,2 pontos 

para cima ou para baixo e a pesquisa foi registrada na Justiça Eleitoral com o 

número BR-00918/2014. 


