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Aprovação do governo Dilma diminui para 48%,
aponta pesquisa Ibope
André de Souza (andre.renato@bsb.oglobo.com.br)
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BRASÍLIA - Pesquisa CNI/Ibope divulgada

nesta terça-feira mostra que a avaliação

favorável ao governo Dilma Rousseff caiu

para 48%, ante os 56% do último

levantamento, realizado em março. A

aprovação da maneira como a presidente

governa o país também diminuiu, de 73%

em março para 67% em julho, assim como a

confiança na presente: saiu de 74% para

65%.

PESQUISA DE MARÇO: Aprovação a Dilma era de 73%

DOCUMENTO: Confira a íntegra da avaliação do governo divulgada pelo Ibope

Embora a maioria dos entrevistados continue considerando o governo Dilma igual ou melhor ao

governo Lula, também cresceu o número dos que acham o novo governo pior que o de seu

antecessor, saltando de 13% em março para 28% em julho. Apesar dos recentes escândalos de

corrupção que atingiram figuras importantes do governo federal, o gerente-executivo de

política econômica da Confederação Nacional da Indústria (CNI), Flávio Castelo Branco, diz que

a avaliação positiva continua alta e que a queda se deve a outro fator.

- A avaliação permanece bastante elevada. Houve um pequeno recuo em relação a março.

Março é um momento de início de governo, que tem avaliações mais favoráveis. Isso é comum.

Houve agora uma acomodação - diz ele, acrescentando:

- Não há ligação direta entre as notícias de corrupção e a queda na avaliação.

Castelo Branco chama atenção ainda para o índice de 55% nas expectativas de que o restante

do governo Dilma será bom ou ótimo:

- O interessante é que a expectativa de ótimo (55%) e bom é maior que a avaliação corrente

(48%).

Castelo Branco destaca ainda que houve uma grande redução entre os que não têm opinião

formada - eram 11% em março e são 4% agora - o que ajuda a explicar o aumento de 5% para

12% entre os que avaliam o governo como ruim ou péssimo. Já os que consideram o governo

regular são 36% - eram 27% em março.
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Já no quesito aprovação à presidente Dilma, o crescimento da desaprovação foi superior à

queda dos que não têm opinião ou não responderam. Os que desaprovam subiram de 12% em

março para 25% em julho, enquanto os que não responderam caíram de 14% para 8%. Na

questão "confiança na presidente Dilma", ocorreu o mesmo: os que não confiam subiram de 16%

para 29%, enquanto os que não responderam caíram de 10% para 6%.

Quando se comparam os governos Dilma e Lula, 11% consideram o atual melhor (eram 12% em

março), 57% julgam que os dois são iguais (contra 64% em março), 28% o acham pior (eram 13%)

e 3% não responderam ou não quiseram opinar (ante 3% em março deste ano)

A pesquisa ouviu 2.002 pessoas com 16 anos ou mais em 141 municípios entre 28 e 31 de julho,

portanto antes dos dois mais recentes escândalos, envolvendo a atuação de um lobista no

Ministério da Agricultura e a prisão de funcionários do Ministério do Turismo, mas já depois da

crise no Ministério dos Transportes. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou

para menos e o grau de confiança é de 95%.

De nove áreas avaliadas no governo Dilma, desaprovação é maior que a aprovação em seis

Ainda segundo o Ibope, das nove áreas de atuação, o governo Dilma tem um índice de

desaprovação maior que o de aprovação em seis. A situação é pior no quesito impostos: 69%

desaprovam o governo, enquanto 25% aprovam e 6% não responderam. Em março, esses índices

eram, respectivamente, de 53%, 36% e 11%. A saúde é a segunda área com pior avaliação: os

mesmo 69% desaprovam, mas o índice de aprovação é um pouco maior: 28%. Completam a lista

das áreas desaprovadas: segurança pública, taxa de juros, combate à inflação e educação. As

áreas com aprovação maior são combate à fome e à pobreza e meio ambiente. No combate ao

desemprego, há empate técnico (a diferença está dentro da margem de erro de dois pontos

percentuais para mais ou para menos): 49% aprovam e 47% desaprovam. No entanto, na

comparação com o último levantamento, feito em março, a desaprovação cresceu em todos os

nove pontos.

O gerente-executivo de política econômica da Confederação Nacional da Indústria (CNI), Flávio

Castelo Branco, destaca que o aumento da desaprovação não significa necessariamente uma

piora nas áreas que foram avaliadas.

- Não é um aumento da carga tributária ou da precariedade do sistema de saúde, mas da

percepção de nada mudou - avalia.

Na educação, Castelo Branco chama atenção ainda para o fato de que a desaprovação é maior

nas faixas de idade que vão de 30 a 50 anos, em que estão a maioria dos pais com filhos na

escola. Outro dado destacado por ele é que a insatisfação na segurança pública é maior nos

municípios mais populosos, variando pouco quando considerados gênero e renda. Já a

aprovação no meio ambiente é maior nas cidade menores e entre os jovens.

A desaprovação na política de juros e na saúde cresce entre os indivíduos com renda e

escolaridade mais elevada. Na saúde, a desaprovação também é maior entre os mais velhos. Em

relação aos impostos, a desaprovação é mais alta no Sudeste e menor no Nordeste. No combate

à inflação, a insatisfação é mais alta entre aqueles com maior renda e as mulheres. Já no

combate à fome e à pobreza, curiosamente, a aprovação é maior entre as pessoas com maior

renda.

Crise nos Transportes e demissão de Palocci são os assuntos mais lembrados do governo

Dilma

A crise no Ministério dos Transportes - com denúncias de corrupção envolvendo funcionários da

pasta, do Dnit e da Valec - foi o assunto mais lembrado sobre o governo Dilma. Em resposta

espontânea - quando não é oferecida uma lista com as opções a serem respondidas - 21%

lembraram do escândalo nos Transportes, à frente dos 14% que citaram a demissão de Antonio

Palocci da Casa Civil após a revelação do súbito enriquecimento pessoal. Fatos como as

denúncias da atuação de um lobista no Ministério da Agricultura e a operação da Polícia

Federal que prendeu pessoas ligadas ao Ministérios do Turismo ocorreram depois da realização

da pesquisa. Destaca-se ainda o alto número de pessoas respondendo que não houve nenhum
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assunto que as tenha marcado (20%) e os que não souberam ou não responderam (25%). Para o

gerente-executivo de política econômica da Confederação Nacional da Indústria (CNI), Flávio

Castelo Branco, esses altos percentuais podem ser explicados pela falta de informação.

- Talvez as pessoas tenham pouca informação. É um universo de 2.002 pessoas que representa

o Brasil - diz.

Já a percepção do noticiário a respeito do governo foi, para a maioria, neutra: 35%

consideraram que as notícias não foram nem favoráveis nem desfavoráveis, 23% as avaliaram

favoráveis e 25% desfavoráveis, enquanto 18% não responderam. Em março, quando foi feito o

último levantamento CNI/Ibope, os índices eram respectivamente de 41%, 33%, 7% e 19%.

Após a crise nos Transportes e a demissão de Palocci, os assuntos mais lembrados foram: a

decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) favorável à união homoafetiva (7%), a morte do ex-

presidente Itamar Franco (6%) e os atrasos no cronograma das obras da Copa de 2014,

principalmente em estádios e aeroportos (5%). O aumento da inflação, as viagens da presidente

Dilma Rousseff e a previsão de um salário mínimo de R$ 616,34 em janeiro de 2012 tiveram 4%

das respostas cada.

Castelo Branco destaca que, entre os assuntos lembrados, a pesquisa não avaliou se os

entrevistados veem esses fatos como positivos ou negativos.

Dilma tem avaliação maior no Nordeste, mas sem destoar muito da média nacional

A avaliação positiva do governo Dilma Rousseff é maior no Nordeste, onde 52% o consideram

ótimo ou bom. O índice, no entanto, é pouco superior à avaliação nacional, em que 48%

também o julgam bom ou ótimo. No Sudeste, essa taxa é de 47%, no Norte/Centro-Oeste é de

46% e no Sul de 45%. Quando o corte é feito pela renda familiar, as diferenças também são

pequenas: na faixa com mas de dez salários mínimos, a soma de ótimo e bom chega a 51%,

mesmo percentual daqueles com renda entre cinco e dez salários. Tanto entre as pessoas com

renda de um a dois mínimos quanto entre as com renda de dois a cinco salários, consideram o

governo ótimo ou bom 47%. A avaliação do governo como bom ou ótimo sobe um pouco no

universo dos que tem renda familiar de até um salário: 52%. Confira mais dados .
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