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Política Novos caças
Brasil fará parte da cadeia
mundial da Saab, diz
executivo. Pág. A10

Avaliação. Veja o
que Vavá acha do
momento atual

estadao.com.br/e/vavafala

Ricardo Chapola

Baiano radicado em São Paulo
há 35 anos, Durval Dias, conhe-
cido como Vavá no prédio on-
de trabalha como porteiro, na
zona norte da capital, é uma

amostra do universo dos brasi-
leiros que não se dizem mais
otimistas com o País.

A estabilidade financeira
que o porteiro de 59 anos expe-
rimentou nos últimos anos foi
abalada e ele alega dificuldades
de conseguir manter a qualida-
de de vida conquistada.

Casado há 18 anos, pai de
duas filhas, dono de uma casa
própria e de um carro, Vavá
afirma que sua receita não
acompanha proporcionalmen-
te os aumentos de suas despe-

sas. “O salário da gente não es-
tá lá essas coisas. Diziam que
isso ia melhorar. E as contas só
aumentaram”, afirmou o por-
teiro, cujo discurso traduz o re-

sultado da pesquisa do Ibope,
que indica queda de otimismo
do Brasil motivada pela des-
crença do brasileiro na prospe-
ridade econômica em 2014.

Segundo Vavá, outro motivo
de insatisfação é o preço eleva-
do de determinados produtos.
O porteiro afirma que hoje está
gastando mais para abastecer o
carro e também se queixou do
valor da cesta básica. “(O preço
da) Cesta básica está numa al-
tura fora do comum. O feijão o
arroz...”, reclama.

Preferência eleitoral. O portei-
ro afirma que não votou na pre-
sidente Dilma Rousseff em
2010, mas admite ter gostado
da primeira metade do governo
da petista. “No começo ela foi
uma boa presidente para o País.
Mas depois a gente ficou muito
decepcionado com ela”, disse.
“Pensava que ela fosse fazer o

mesmo que o Lula fez. Mas com
o passar do tempo não foi nada
disso”, avalia Vavá.

Depoisde fazer uma compara-
ção breve sobre os dois últimos
governos do PT à frente da Pre-
sidência da República, o portei-
ro faz elogios mais ao ex-presi-
dente Luiz Inácio Lula da Silva:
“Do governo Lula eu gostei. Fez
um bom governo. Dilma não es-
tá nem perto.”

A pesquisa também revelou
que 41% dos brasileiros acredi-
tam que o mundo seria um lu-
gar melhor se as mulheres fos-
sem maioria no mundo políti-
co. Essa proporção é quatro ve-
zes maior do que os que acham
o contrário – ou seja, que seria
pior caso houvesse maior parti-
cipação do sexo feminino
(9%). A média brasileira é

maior que a de todos os 65 paí-
ses participantes da pesquisa
do WIN (34%).

Apesar da eleição da presi-
dente Dilma Rousseff em 2010,
a primeira mulher a governar o
País desde a Proclamação da Re-
pública, o gênero feminino ain-
da é sub-representado na maio-
ria dos cargos elegíveis brasilei-
ros. Na Câmara dos Deputa-

dos, por exemplo, em 2010 fo-
ram eleitas apenas 45 mulheres
para as 513 cadeiras disputadas
– ou seja, 8,7% do total.

Essa é uma das taxas mais bai-
xas do mundo – o Brasil está em
119.º entre os 146 países analisa-
dos pela União Interparlamen-
tar (IPU). Nas prefeituras, a
proporção é um pouco maior:
12% são comandadas por mu-

lheres, um recorde histórico,
mas longe de representar a
composição feminina na popu-
lação adulta brasileira, de 53%.

A esperança de um mundo
melhor em que as mulheres do-
minassem a política varia de
acordo com o perfil do brasilei-
ro. Apenas 33% dos homens
concordam com essa frase, con-
tra 48% entre as mulheres. Pes-

soas de maior renda e escolari-
dade também tendem a ser
mais céticas e a achar que tudo
seria igual nesse cenário (54%
entre os que têm curso supe-
rior ou os que ganham mais de
10 salários mínimos por mês).

Mundo. A proporção de brasi-
leiros que gostaria de mais mu-
lheres na política é similar à
dos moradores de países com a
maior taxa de representação fe-
minina nos seus parlamentos,
segundo o IPU. Na África do

Sul e na Suécia, 3.º e 4.º no ran-
king, 55% e 48%, respectiva-
mente, acham que o mundo se-
ria melhor se as mulheres fos-
sem maioria no poder.

Em países muçulmanos co-
mo a Tunísia, essa taxa é de
apenas 21%, enquanto 59% di-
zem que o mundo ficaria pior
nessa situação. Na Arábia Sau-
dita, em que as mulheres nem
sequer podem votar ou serem
votadas, essa pergunta nem
chegou a ser feita aos entrevis-
tados. / RODRIGO BURGARELLI

41% acham que mulheres melhoram a política

Alta menor da renda é usada
para justificar o pessimismo

NA WEB

ROBSON FERNANDJES/ESTADÃO

Taxa de otimismo do brasileiro cai pela
primeira vez desde 2009, revela Ibope

● Antipessimismo

Opinião pública. No Brasil, os que acham que o ano de 2014 será melhor que 2013 são 57%, índice 15 pontos porcentuais menor em
relação à pesquisa anterior; diminuição reflete pessimismo com a economia; levantamento foi feito em 65 países e média mundial é de 48%

Opinião. Vavá aprova só a primeira metade da gestão Dilma

José Roberto de Toledo

No ano que a presidente Dil-
ma Rousseff tentará se reele-
ger, o otimismo do brasileiro
está 17 pontos menor do que
quando a petista assumiu a
Presidência da República. Se-
gundo pesquisa do Ibope,
57% esperam que 2014 seja
melhor do que 2013. Apesar
de elevada, a taxa caiu pela pri-
meira vez em anos. Na pesqui-
sa anterior, os otimistas eram
72% – mesmo patamar de 2011
(74%), 2010 (73%) e 2009
(74%), pela margem de erro.

O pessimismo praticamente
dobrou nos últimos 12 meses.
Agora, 14% acham que 2014 será
pior do que 2013. Um ano antes,
só 8% achavam que 2013 seria
pior do que 2012. Os restantes
24% apostam que este ano será
igual ao anterior (eram 17%).

Há diferenças regionais im-
portantes no otimismo dos bra-

sileiros. Ele é muito maior no
Norte/Centro-Oeste (69%) e
Nordeste (67%) do que no Su-
deste (47%). Destaca-se nas ca-
pitais (61%) e murcha nas cida-
des das periferias das metrópo-
les (52%). É a marca dos jovens
com menos de 25 anos (64%) e
dos mais ricos (72%).

Levantamento. A pesquisa do
Ibope faz parte de um levanta-
mento global de opinião públi-
ca realizado em 65 países pela
rede WIN, que reúne alguns
dos maiores institutos de pes-
quisa do mundo.

Apesar da diminuição das ex-
pectativas de melhora, o Brasil
ainda aparece em 7.º lugar no
ranking das nações mais otimis-
tas. À frente do Brasil aparecem
outros dois Brics: Índia, com
67% apostando num 2014 me-
lhor do que 2013, e China, com
59% de otimistas. Os demais
emergentes dos Brics, África do

Sul (com 50%) e Rússia (26%),
ficam bem atrás em suas taxas.

O otimismo dobrasileiro tam-
bém é maior do que o dos norte-
americanos. Nos EUA, só 35%
acham que 2014 será melhor que
2013, contra 30% que acham que
será pior, e 28%, que será igual.

O Brasil também se manteve
nove pontos acima da percep-
ção global. Na média dos 65 paí-
ses pesquisados, 48% apostam
que 2014 será melhor que 2013,
ante 57% no caso dos brasileiros.
Os países mais otimistas são
Geórgia(73%achamque2014 se-
rá melhor do que 2013), Arábia
Saudita (72%) e Fiji (70%).

Os pessimistas são 20% da po-
pulação global. Eles se concen-
tram em países como Portugal
(57% apostam quem 2014 será
pior que 2013), Grécia (56%) e
Bósnia (50%). O “mais do mes-
mo” se destaca na Coreia do Sul
(61% acham que 2014 será igual
a 2013), Filipinas (60%) e Islân-
dia (59%). A taxa também é alta
na Argentina: 45%.

Explicação. A diminuição do
otimismo no Brasil se explica
principalmente pelo bolso. Em
comparação ao ano passado,
caiu o otimismo com a econo-

mia. Só 49% dos brasileiros acre-
ditam que 2014 terá maior pros-
peridade econômica. Em 2011 e
2012 as taxas foram 60% e 57%.

À queda da proporção de
quem aposta na melhora corres-
pondeu um crescimento dos
pessimistas: 21% acham que se-
rá um ano de maior dificuldade
econômica. Essa taxa era de
12% no ano anterior.

Falta de otimismo é um tema
que incomoda a presidente. Em
pronunciamento no fim de
2013, Dilma criticou os pessi-
mistas: “Se mergulharmos em
pessimismo e ficarmos presos a
disputas e interesses mesqui-
nhos, teremos um país menor”.

Não foi a primeira vez. Em ou-
tras 11 vezes, a partir de 2012, a
crítica ao pessimismo e sua atri-
buição à imprensa se incorpo-
rou ao discurso presidencial.

Em abril daquele ano, durante
cerimônia de lançamento da re-
tomada da produção nacional de

insulina no Brasil, a presidente
criticou o que chamou de “pessi-
mismo de plantão”. “É um pessi-
mismo especializado, um pessi-
mismo de plantão, que nunca
olhao quenós já conquistamos”,
disse Dilma na ocasião. E, três
meses mais tarde: “A informa-
ção parcial (...) confunde a opi-
nião pública. Visa a criar um am-
bientedepessimismoquenãoin-
teressaa nenhumde nós– gover-
no, sociedade, empresários, tra-
balhadores. Não é bom para o
Brasil”, afirmou. Em dezembro
de 2013, novas cargas. “É impor-
tante também lembrar nosso
presidente Juscelino Kubits-
chek, quando dizia: ‘O otimista
pode errar, pode até errar, mas o
pessimista já começou errado’”.

Talvez a causa do aumento do
pessimismo seja o fato de que
menos pessoas estão satisfeitas
com sua vida. Na pesquisa ante-
rior, eram 81% os brasileiros sa-
tisfeitos. Agora são 71%.

Depois de ver poder de
compra crescer, porteiro
sente que salário já
não acompanha elevação
do custo de vida atual

“É um pessimismo
especializado, pessimismo
de plantão, que nunca olha
o que nós já conquistamos”
Dilma Rousseff
EM ABRIL DE 2012, EM EVENTO OFICIAL,

SOBRE CRÍTICAS DA OPOSIÇÃO

“Juscelino Kubitschek dizia:
‘O otimista pode errar, pode
até errar, mas o pessimista
já começou errado’”
Idem,
EM DEZEMBRO DE 2013,

TAMBÉM EM EVENTO OFICIAL

● Menos brasileiros acreditam que o próximo ano será melhor que o anterior

CADA VEZ MAIS PESSIMISTAS

A queda do 
otimisto desde 
o início do 
governo Dilma 
foi de 16 
pontos. É a 
menor taxa 
desde 1997

Já os 
pessimistas 
quase 
dobraram sua 
proporção em 
relação ao ano 
passado

Também houve 
queda do 
otimismo em 
relação à 
economia, com 
maior 
intensidade no 
ano passado 

Expectativa geral
O ANO QUE VEM SERÁ MELHOR OU PIOR DO QUE O QUE PASSOU?

EM PORCENTAGEM

O ANO QUE VEM SERÁ MAIS PRÓSPERO ECONOMICAMENTE?

MELHOR IGUAL PIOR NÃO SABE/
NÃO RESPONDEU

Expectativa econômica

MAIOR PROSPERIDADE ECONÔMICA SERÁ IGUAL

MAIOR DIFICULDADE ECONÔMICA NÃO SABE/
NÃO RESPONDEU

Satisfação com a vida Perfil

SATISFEITO INSATISFEITO

NEM SATISFEITO
NEM INSATISFEITO

NÃO SABE/
NÃO RESPONDEU

0

10

20

30

40

50

60

70

80

0

10

20

30

40

50

60

70

80

0

10

20

30

40

50

60

70

80

57

14

73

6 8 8

74
72

2010 2014 2010 2014 2010 2014

49

21

56

9

60
57

14

9
12

71

11

76

13

7

81

INFOGRÁFICO/ESTADÃOFONTE: IBOPE

O bolso 
também explica 
o aumento do 
pessimismo. A 
proporção de 
pessoas que 
acreditam em 
piora na 
prosperidade 
mais que 
dobrou desde 
2010

OTIMISTA

57% dos brasileiros

PESSIMISTA

14% dos brasileiros

Tem renda familiar de 
mais de 10 salários 
mínimos
Ambos os sexos
Mora nas regiões 
Norte e Centro/Oeste
Vive em capitais
Tem de 16 a 24 anos

Tem renda familiar de 
2 a 5 salários mínimos 
Ambos os sexos
Mora na região 
Sudeste
Vive na periferia
das capitais
Tem entre
35 e 44 anos
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69%
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