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José Roberto de Toledo - O Estado de S.Paulo

A popularidade da presidente Dilma Rousseff está no mesmo nível a que chegou a de
Luiz Inácio Lula da Silva aos 15 meses do seu segundo mandato. Foi nesse estágio, em
março de 2008, que a aprovação do ex-presidente começou a decolar e a se descolar dos
patamares históricos das avaliações presidenciais, elevando-o ao status de mito -
merecido ou não.

Não há como afirmar - nem negar - que a história vá se repetir. A aprovação de Lula
estava acelerando mais rapidamente em 2008, por exemplo, mas há indícios de que
Dilma esteja desenvolvendo poderes "Teflon", como seu antecessor. Na pesquisa
CNI/Ibope divulgada ontem, fica claro que a percepção sobre o noticiário é cada vez
mais positiva para a presidente. Não que haja menos notícias de "malfeitos" envolvendo
o governo, apenas elas não estão colando na imagem presidencial.

O dobro de brasileiros vê um noticiário mais favorável (28%) do que desfavorável ao
governo (14%). A taxa de percepção de notícias negativas já foi de 25% em julho do ano
passado, quando começou a crise ministerial. Mas a troca de ministros virou "faxina" e,
hoje, a agenda de Dilma, aos olhos da população, tem mais boas notícias do que
problemas: "programas sociais para as mulheres", "viagens da presidente", "Dilma
recebe prêmio". Mesmo as notícias potencialmente negativas, como prisões e demissões,
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são lidas como sinais de limpeza e não de sujeira.

Isso ajuda a explicar por que Dilma chegou a este patamar com "um mandato" de
antecedência em comparação a Lula, mas não explica as razões desse "efeito Teflon". As
causas fundamentais estão ligadas à situação econômica do País e, mais especificamente,
à capacidade de consumo do eleitor.

A taxa líquida de popularidade da presidente ("ótimo"+"bom" subtraído o porcentual de
"ruim"+"péssimo") medida pela pesquisa CNI/Ibope está colada à situação financeira do
brasileiro, aferida pela mesma sondagem. A superposição das duas curvas ocorre
praticamente desde o começo do governo Dilma. Para onde uma vai, a outra vai atrás.
Estatisticamente, seu coeficiente de correlação é muito alto: 0,88 num máximo de 1,00.

Basicamente, quando cresce o número de brasileiros que avaliam que seu bolso está mais
cheio agora do que estava três meses antes e, ao mesmo tempo, preveem que ele vai
continuar estufando nos próximos meses, cresce também a quantidade de brasileiros que
dizem que o governo Dilma é "bom" ou "ótimo". Por essa correlação, a popularidade
presidencial é uma função direta do poder de compra e da capacidade de consumo do
eleitor.

Essa percepção não depende apenas da renda, mas de outros fatores indiretos, como
facilidade de o brasileiro obter crédito, de sua estabilidade no emprego ou facilidade de
conseguir uma ocupação remunerada e, em menor grau, do medo de descontrole
inflacionário.

Em outras palavras, enquanto a economia continuar se expandindo, o emprego seguir
em alta e os consumidores continuarem comprando e se endividando, Dilma deverá
permanecer com uma avaliação positiva de seu governo. E se essas tendências se
intensificarem, a boa vontade da população com sua gestão pode crescer ainda mais.

Essa correlação entre consumo e popularidade não é um fenômeno jabuticaba, que
ocorre só no Brasil. Ela acontece nos EUA também. Barack Obama tem se beneficiado
dela. O presidente norte-americano só voltou a melhorar sua posição nas pesquisas de
intenção de voto depois que o índice de confiança do consumidor cresceu, refletindo o
aquecimento do mercado de trabalho e a retomada do consumo.

Não é por acaso que, tanto nos EUA quanto no Brasil, os presidentes dedicam muito
mais atenção à economia do que às rusgas com o Congresso. Quanto melhor o emprego e
o consumo, mais populares eles ficam e mais poder eles têm para negociar o que lhes
convém, tanto com sua base de apoio quanto com a oposição. Lá como cá, a avaliação do
trabalho dos parlamentares é muito pior do que a do Executivo federal. E quando o
presidente se populariza, a balança de força entre os Poderes se desequilibra, sempre em
detrimento do Legislativo.

Se aparece um escândalo envolvendo um dos principais porta-vozes da oposição, menor
ainda o poder de barganha dos parlamentares. Aos olhos da população, quando um
crítico do governo é pego praticando o que condenava, reforça-se a ideia de que "político
é tudo igual". E se a percepção de que a conduta ética é a mesma para todos, melhor
salvar pelo menos o bolso.

Presidentes que perderam sua base de apoio e a chamada "governabilidade" perderam
antes o controle da economia. Foram os casos de José Sarney e Fernando Collor. O
primeiro acabou tutelado pelo PMDB de Ulysses Guimarães e o segundo sofreu o
impeachment. Desde Fernando Henrique Cardoso, o bom desempenho econômico tem
precedido a estabilidade política. Foi assim com Lula, é assim com Dilma.
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