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José Roberto de Toledo - O Estado de S.Paulo

Guia ortodoxo dos mercados, o Financial Times descreve o início de Dilma Rousseff na
Presidência como "seguro" e "encorajador". Repórteres que cobrem o dia a dia palaciano
acham-na "silenciosa". Auxiliares a definem como "detalhista" e "exigente".

+ BRASIL

Incêndio destrói barracão das escolas de
samba ...
Parte da Cidade do Samba, no centro da ...

-- Kassab diz que terá boa relação com ...

-- Governo vai encaminhar ao Congresso projeto ...

-- 'Dança das cadeiras' opõe Câmara a STF

-- Cooperativa ligada ao PT paga dívida com ...

-- Centrais preparam manifestação pelo mínimo ...

-- 'Existia em Brasília uma cultura de não ...

TV ESTADÃO

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

São Paulo Brasil Internacional Saúde Ciência Educação Planeta Cultura Paladar

NOTÍCIAS POLÍTICA ECONOMIA ESPORTES TECNOLOGIA Opinião Limão JT Eldorado Piauí iLocal

Blogs Vídeos Fotos Infográficos Tópicos Horóscopo

FLICKR

/Brasil BUSCAR

EGITO

Egito não será
mais o mesmo
país, diz Barack
Obama

ECONOMIA

Contas de ex-
presidente do
Panamericano
são bloqueadas

CIDADES

Incêndio atinge
barracão das
escolas de
samba no RJ

JOVENS VICIADOS EM ÁLCOOL

40% começam a
beber antes dos
11 anos, aponta
estudo

FUTEBOL

'Foi muito
emocionante
marcar', diz
Ronaldinho

Veja a
edição SÃO PAULO BRASIL WEBMAIL12:44  •  7 FEVEREIRO DE 2011

ZAPClassificados do Estadão

HÁ 556 DIAS
SOB CENSURA

javascript:void(0)
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fwww.estadao.com.br%2Festadaodehoje%2F20110207%2Fnot_imp676136%2C0.php&t=A%20CEO%20e%20a%20presidente%20-%20brasil%20-%20Estadao.com.br&src=sp
http://www.estadao.com.br/
http://www.estadao.com.br/brasil/

http://rm.estadao.com.br/RealMedia/ads/click_lx.ads/estadao/noticias/brasil/1370079452/x08/default/empty.gif/63393533326235373464333564343830
http://www.estadao.com.br/brasil/ultimas/
http://www.estadao.com.br/noticias/cidades,incendio-destroi-barracao-das-escolas-de-samba-do-rio-ha-risco-de-desabamento,676176,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/cidades,incendio-destroi-barracao-das-escolas-de-samba-do-rio-ha-risco-de-desabamento,676176,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/cidades,incendio-destroi-barracao-das-escolas-de-samba-do-rio-ha-risco-de-desabamento,676176,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/nacional,kassab-diz-que-tera-boa-relacao-com-alckmin-independente-de-partido,676293,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/nacional,governo-vai-encaminhar-ao-congresso-projeto-de-reajuste-do-minimo-ate-2014,676283,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/nacional,danca-das-cadeiras-opoe-camara-a-stf,676278,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/nacional,cooperativa-ligada-ao-pt-paga-divida-com-computadores,676268,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/nacional,centrais-preparam-manifestacao-pelo-minimo-a-r-580,676267,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/nacional,existia-em-brasilia-uma-cultura-de-nao-investigar-politicos,676266,0.htm
http://tv.estadao.com.br/

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/
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/
http://revistapiaui.estadao.com.br/
http://www.ilocal.com.br/
http://www.estadao.com.br/blogs/
http://tv.estadao.com.br/
http://fotos.estadao.com.br/
http://www.estadao.com.br/especiais
http://topicos.estadao.com.br/
http://www.estadao.com.br/horoscopo
http://www.flickr.com/photos/estadaocombr/
http://www.estadao.com.br/
http://www.estadao.com.br/brasil


http://www.estadao.com.br/noticias/internacional,egito-nao-sera-mais-o-mesmo-pais-diz-obama,676020,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/internacional,egito-nao-sera-mais-o-mesmo-pais-diz-obama,676020,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/internacional,egito-nao-sera-mais-o-mesmo-pais-diz-obama,676020,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/internacional,egito-nao-sera-mais-o-mesmo-pais-diz-obama,676020,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/internacional,egito-nao-sera-mais-o-mesmo-pais-diz-obama,676020,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/internacional,egito-nao-sera-mais-o-mesmo-pais-diz-obama,676020,0.htm
http://economia.estadao.com.br/noticias/negocios+setor-financeiro,justica-bloqueia-contas-de-empresas-de-ex-presidente-do-panamericano,not_53915,0.htm
http://economia.estadao.com.br/noticias/negocios+setor-financeiro,justica-bloqueia-contas-de-empresas-de-ex-presidente-do-panamericano,not_53915,0.htm
http://economia.estadao.com.br/noticias/negocios+setor-financeiro,justica-bloqueia-contas-de-empresas-de-ex-presidente-do-panamericano,not_53915,0.htm
http://economia.estadao.com.br/noticias/negocios+setor-financeiro,justica-bloqueia-contas-de-empresas-de-ex-presidente-do-panamericano,not_53915,0.htm
http://economia.estadao.com.br/noticias/negocios+setor-financeiro,justica-bloqueia-contas-de-empresas-de-ex-presidente-do-panamericano,not_53915,0.htm
http://economia.estadao.com.br/noticias/negocios+setor-financeiro,justica-bloqueia-contas-de-empresas-de-ex-presidente-do-panamericano,not_53915,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/cidades,incendio-atinge-barracao-das-escolas-de-samba-do-rio-de-janeiro,676176,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/cidades,incendio-atinge-barracao-das-escolas-de-samba-do-rio-de-janeiro,676176,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/cidades,incendio-atinge-barracao-das-escolas-de-samba-do-rio-de-janeiro,676176,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/cidades,incendio-atinge-barracao-das-escolas-de-samba-do-rio-de-janeiro,676176,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/cidades,incendio-atinge-barracao-das-escolas-de-samba-do-rio-de-janeiro,676176,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/cidades,incendio-atinge-barracao-das-escolas-de-samba-do-rio-de-janeiro,676176,0.htm
http://www.estadao.com.br/estadaodehoje/20110207/not_imp676104,0.php
http://www.estadao.com.br/estadaodehoje/20110207/not_imp676104,0.php
http://www.estadao.com.br/estadaodehoje/20110207/not_imp676104,0.php
http://www.estadao.com.br/estadaodehoje/20110207/not_imp676104,0.php
http://www.estadao.com.br/estadaodehoje/20110207/not_imp676104,0.php
http://www.estadao.com.br/estadaodehoje/20110207/not_imp676104,0.php
http://www.estadao.com.br/noticias/esportes,foi-muito-emocionante-marcar-diz-ronaldinho-no-fla,676238,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/esportes,foi-muito-emocionante-marcar-diz-ronaldinho-no-fla,676238,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/esportes,foi-muito-emocionante-marcar-diz-ronaldinho-no-fla,676238,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/esportes,foi-muito-emocionante-marcar-diz-ronaldinho-no-fla,676238,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/esportes,foi-muito-emocionante-marcar-diz-ronaldinho-no-fla,676238,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/esportes,foi-muito-emocionante-marcar-diz-ronaldinho-no-fla,676238,0.htm
http://webmail.estadao.com.br/
http://cadastro.estadao.com.br/login

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


A CEO e a presidente - brasil - Estadao.com.br

http://www.estadao.com.br/estadaodehoje/20110207/not_imp676136,0.php[07/02/2011 12:45:09]

Cadastre-se no PeixeUrbano e Receba

São todas, obviamente, comparações com seu antecessor e patrono. Nessas descrições,
Dilma faz um contraponto à imagem percebida de Luiz Inácio Lula da Silva pelo
establishment financeiro, burocrático e midiático.

No estilo, é "sóbria" e "pontual". Não improvisa. No discurso, é econômica, objetiva e
fala de temas que Lula ignorava, como cortar gastos e sobre direitos humanos no Irã.
Essa é a percepção sobre Dilma projetada em balanços de um mês de governo.

Tem tudo para virar o novo clichê presidencial.

Se Lula chegou a ser pintado como gastador, boquirroto e ignorante, a imagem em
construção de Dilma parece mais a de uma CEO do que a de uma presidente
("presidenta" só se o governo flexionar também o gênero de gerentes e serventes).

A definição é de um operador anônimo dos mercados, citado pelo FT. Não deixa de ser
curiosa a identificação do executivo financeiro com a nova presidente. É como se ela
estivesse de um lado do balcão diferente do que onde Lula parecia estar.

Antes de assumir o figurino, Dilma deve lembrar que: 1) o mercado oscila e muda de
ponta com mais rapidez do que o Corinthians sai da Libertadores; 2) Lula cultiva a
imagem esnobada pela elite porque ela o aproxima da maioria do eleitorado.

A cada "gafe" presidencial apontada pela imprensa, o ex-presidente somava um pontinho
na sua curva de popularidade. A manobra é ancestral, anterior à caspa falsa de Jânio
Quadros. Mas o politicamente correto insiste em ignorar seus efeitos.

Dilma não é Jânio nem Lula. Não vai sacar um sanduíche de mortadela da bolsa nem
disparar metáforas futebolísticas. Defronta-se com o desafio de projetar uma imagem
popular sem ser populista. Ainda não conseguiu.

Na disputa do reajuste do salário mínimo, tem dado a impressão de preferir uma regra
estável ao que poderia eventualmente render mais votos. Diferentemente do antecessor,
corre o risco de deixar a bandeira popular (e populista) com a oposição.

Durante a tragédia na região serrana do Rio de Janeiro, Dilma foi precisa no timing e
correta no discurso. Resta saber se causou empatia às vítimas e a quem estava
assistindo.

Se tudo correr bem com a economia até 2014, ela poderá optar por apenas devolver o
bastão ao antecessor na corrida pela Presidência, ou forjar uma liderança que a capacite
a concorrer à reeleição com as próprias pernas.

Tudo passa pela imagem presidencial a ser construída por Dilma nesses quatro anos. O
eleitor não elegeu o melhor CEO em 2010. Nem deve votar nele em 2014.

O que diz Dilma?

Desde empossada, a presidente fez 12 discursos e pronunciamentos, proferiu 16 mil
palavras e adotou um discurso supostamente diferente do de Lula, a quem mencionou 24
vezes. O resumo pode ser visualizado na imagem que ilustra esta coluna.

Se fosse para resumir em uma frase curta, com base nos termos mais repetidos por
Dilma, o discurso dela poderia ser "Brasil, país de todos". Não por coincidência, esse é o
slogan do governo Lula.

Para ler mais sobre a fala de Dilma e comparar as nuvens de palavras ditas pela atual
ocupante do Palácio do Planalto com as do antecessor, pronunciadas no mesmo período
de governo, acesse o blog: http://voxpublica.com.br. 
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