
A popularidade da presidente 
Dilma cresceu no segundo semes-
tre de 2014, mas não o suficien-
te para retomar as perdas após 
as manifestações populares de 
2013. Entre setembro e dezembro 
de 2014, o percentual da popula-
ção que aprova a maneira de go-
vernar da presidente aumentou 4 
pontos percentuais (p.p.) e o dos 
que confiam na presidente 6 p.p. 
O aumento da popularidade foi 
mais sensível entre os residentes 
da região Sudeste, embora ela 
continue maior no Nordeste.

Aprovação da maneira de governar 
da presidente Dilma

O percentual da população que aprova 
as ações do governo com relação a 
impostos aumentou de 20% para 24%. 
Apesar desse aumento, a área desponta 
como a pior avaliada pela população, 
junto com saúde e segurança pública. 
O percentual dos entrevistados que 
desaprovam as ações referentes a 
impostos é de 72%, praticamente igual 
no que diz respeito às políticas em saúde 
(71%) e em segurança pública (71%).

Popularidade cresce no segundo semestre
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Percentual dos que aprovam

O primeiro mandato da presi-
dente Dilma se encerra com um 
percentual de aprovação de 52%, 
abaixo dos percentuais apura-
dos nos dois primeiros anos de 
governo, superiores a 70%. De 
acordo com a população brasi-
leira, os pontos positivos do go-
verno foram o combate à fome 
e à pobreza e os investimentos 
em programas sociais. Os pontos 
negativos foram os poucos in-
vestimentos na área de saúde e 
o não combate à corrupção.

Avaliação da ação do governo 
com relação a impostos

72%desaprovação

24%aprovação

IMPOSTOS

$

$
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Mas presidente Dilma encerra primeiro mandato com popularidade menor que no seu início
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Residentes nas periferias das 
capitais confiam mais na 
presidente Dilma Rousseff  

Avaliação positiva cresce mais na 
região Sudeste

Cai aprovação entre os residentes dos 
municípios pequenos

Avaliação do governo Dilma

Aprovação da maneira de governar

Confiança na presidente Dilma

A confiança na presidente Dilma Rousseff 
cresceu 15 p.p. entre os residentes nas 
periferias, elevando o percentual dos que 
confiam na presidente a 56%, contra 39% 
que não confiam. Nas capitais, o percentual 
dos que confiam subiu 8 p.p., alcançando 
45%,  abaixo dos que não confiam (48%), 
ainda que dentro da margem de erro.

O percentual de ótimo ou bom da região 
Sudeste cresceu 8 p.p., o maior entre as 
regiões. Na região Sul o percentual da 
população que considerava o governo 
regular caiu 10 p.p. resultando no aumento 
tanto do percentual de ótimo ou bom (+4 
p.p.) como de ruim ou péssimo (+ 8 p.p.).

A aprovação da maneira de governar da 
presidente caiu 13 p.p. nos municípios 
pequenos (até 20 mil habitantes) e subiu 
9 p.p. nos grandes (mais de 100 mil 
habitantes). Desse modo, os municípios 
grandes passaram a ter um percentual de 
aprovação (51%) praticamente igual ao dos 
municípios pequenos (50%).

Percentual (%) de respostas

Percentual (%) de respostas

Percentual (%) de respostas

AVA L I A Ç Ã O  D O  G OV E R N O

Não há mudança significativa 
na avaliação do governo. O 

percentual de ótimo ou bom 
oscila dentro da margem de 

erro de 38% para 40%.

Percentual de 
aprovação volta a 

superar os 50%.

Percentual da população que 
confia na presidente Dilma 
sobre 6 p.p. e alcança 51%

Avaliação do governo por 
perfil de respondentes
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Aprovação do governo por área de atuação

Aprova                  Desaprova

Houve poucas mudanças significativas na avaliação da população por áreas de atuação do governo. 
Com relação a setembro, o percentual da população que aprova as ações relativas a impostos 
aumentou de 20% para 24%, mas esta continua sendo a área com o menor percentual de aprovação. 

Outra área que registra mudança significativa é o combate à fome e à pobreza: aumento de 4 p.p. no 
percentual de aprovação que alcança 54%, o único superior a 50% entre as nove áreas consideradas. 
Meio ambiente registra um crescimento no percentual de desaprovação de 48% para 54%.

As áreas piores avaliadas continuam sendo impostos, saúde, segurança pública, inflação e juros.

Combate à fome e à pobreza*

*Percentual (%) de respostas

Combate ao desemprego* Saúde*

Educação* Combate à inflação* Segurança pública*

Meio Ambiente* Taxa de juros* Impostos*
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O “Combate à fome e à pobreza” é considerado, 
espontaneamente, o principal aspecto positivo do 
primeiro mandato do governo Dilma, citado como 
um dos três principais por 24% da população. 
Em segundo lugar aparece “Investimento 
em programas sociais, com 17%, seguido por 
“Investimento na área da educação” (15%) e a 
“Priorização da população mais carente” (13%).

Para 19% da população não houve ponto 
positivo no primeiro mandato da presidente 
Dilma e 21% não souberam ou não quiseram 
responder.

Aspectos positivos do primeiro governo Dilma

Principais aspectos positivos do 
primeiro governo Dilma
Cinco aspectos mais citados (%)

“Poucos investimentos na área da saúde” foi 
citado, espontaneamente, como um dos três 
principais aspectos negativos do primeiro 
governo Dilma por 30% dos entrevistados. 
Em segundo lugar tem-se o “Não combate à 
corrupção”, citado por 26%, seguido por “Pouco 
investimento na segurança pública” (21%). 
Em terceiro e quarto lugares têm-se “Poucos 
investimentos na área da educação” e “Baixo 
crescimento econômico”, com respectivamente, 
13% e 12%.

Para 13% da população não houve ponto 
negativo no primeiro governo Dilma e 21% não 
souberam ou não quiseram responder.

Aspectos negativos do primeiro governo Dilma

Principais aspectos negativos do 
primeiro governo Dilma
Cinco aspectos mais citados (%)

Resposta espontânea. A soma dos percentuais supera 100% devido a possibilidade de 
citação de até 3 aspectos.

Resposta espontânea. A soma dos percentuais supera 100% devido a possibilidade de 
citação de até 3 aspectos.

Quando se separa os entrevistados entre os que votaram 
no senador Aécio no segundo turno e os que votaram na 
presidente Dilma, tanto os cinco aspectos positivos mais 
citados como os cinco negativos são os mesmos. 

A diferença é no percentual de respostas, 
pois entre os eleitores da Dilma, 22% 
responderam que não há aspectos 
negativos, percentual que cai para 3% 
entre os que votaram no Aécio. Ao serem 
perguntados sobre os aspectos positivos, 
37% dos que votaram no Aécio afirmaram 
que não tem, enquanto entre os que 
votaram na Dilma o percentual é de 5%.
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Percepção do noticiário sobre o governo

Notícias lembradas pela população
Percentual de entrevistados que citaram a notícia ou similar (%)

31
Operação Lava Jato/ Investigação da Polícia Federal sobre 
irregularidades na Petrobras

19 Prisão de diretores da Petrobras na operação Lava Jato

8 Inflação/ aumento dos preços

6 Prisão de diretores das empreiteiras na operação Lava Jato

6 Notícias sobre manifestações contra a corrupção

4 Falta de água em São Paulo

4 Notícias sobre manifestações pelo Brasil (sem especificar)

4 Reeleição da presidente Dilma

3 Aumento no preço da gasolina

2 Diminuição dos preços/ inflação recua

2 Dilma participa de reunião do G20

2 Dilma anuncia realização da reforma política

2 Dilma nomeia Joaquim Levy como novo Ministro da Fazenda

2 Reforma ministerial/ Troca de ministros

2 Viagens da presidente Dilma

1 Aumento da taxa Selic/ aumento dos juros

1 PSDB pede impugnação dos gastos de campanha de Dilma

1
Mudança da meta fiscal/ votação no Congresso sobre a mudança da 
meta fiscal/ protesto no Congresso sobre a mudança

1 Redução do emprego/aumento do desemprego

1 Notícias sobre manifestações contraa  presidente Dilma/ impeachment

1
Notícia sobre manifestações pedindo intervenção militar/ volta dos 
militares

1
Dilma nomeia Armando Monteiro para assumir o Ministério do 
Desenvolvimento

1 Cresce a expectativa de vida dos brasileiros, segundo o IBGE

1 Queda do PIB/ Desaceleração da economia

6 Outras notícias

9 Nenhuma

26 Não sabe/ Não respondeu

Percepção do 
noticiário do governo
Percentual (%) de respostas

Mais favoráveis

Nem favoráveis nem desfavoráveis

Mais desfavoráveis

As notícias sobre corrupção na Petrobrás 
dominaram a lembrança da população. Esse 
tema foi citado espontaneamente por 45% 
dos entrevistados, sendo que 31% lembram de 
notícias referentes à operação lava jato, 19% das 
relativas às prisões de diretores da Petrobrás e 
6% das prisões de diretores de empreiteiras. 

As notícias sobre inflação estão na memória 
de 13% da população, sendo que 8% citaram 
alguma notícia relativa ao aumento dos preços 
de uma maneira geral, 3% sobre o aumento no 
preço da gasolina e 2% sobre a redução dos 
preços e/ou recuo da inflação. 

As notícias sobre corrupção na 
Petrobras dominam a memória da 
população com relação ao noticiário 
sobre o governo. 
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set/13 nov/13 mar/14 jun/14 set/14 dez/14

Avaliação do Governo

Ótimo/Bom 37 43 36 31 38 40

Regular 39 35 36 34 33 32

Ruim/Péssimo 22 20 27 33 28 27

Não sabe/Não respondeu 1 1 1 1 1 1

Aprovação do Governo

Aprova 54 56 51 44 48 52

Desaprova 40 36 43 50 46 41

Não sabe/Não respondeu 6 7 6 6 6 8

Confiança do Governo

Confia 52 52 48 41 45 51

Não confia 43 41 47 52 50 44

Não sabe/Não respondeu 5 7 5 7 5 5

Aprovação por área de atuação do governo

Taxa de juros

Aprova 23 28 21 21 23 25

Desaprova 71 65 73 70 68 68

Não sabe/Não respondeu 6 7 6 9 9 6

Combate ao desemprego

Aprova 39 47 40 37 41 42

Desaprova 57 49 57 57 53 54

Não sabe/Não respondeu 4 4 3 6 5 4

Segurança pública

Aprova 24 27 22 21 26 27

Desaprova 74 70 76 75 71 71

Não sabe/Não respondeu 2 3 2 4 4 3

Combate à inflação

Aprova 27 31 24 21 25 27

Desaprova 68 63 71 71 68 69

Não sabe/Não respondeu 5 5 5 7 6 4

Combate à fome e à pobreza

Aprova 51 53 48 41 50 54

Desaprova 47 45 49 53 46 43

Não sabe/Não respondeu 2 3 3 6 4 3

Impostos

Aprova 22 24 18 15 20 24

Desaprova 73 71 77 77 73 72

Não sabe/Não respondeu 5 5 5 8 8 4

set/13 nov/13 mar/14 jun/14 set/14 dez/14

Meio ambiente

Aprova 41 47 41 37 39 40

Desaprova 52 47 54 52 48 54

Não sabe/Não respondeu 7 6 5 11 12 6

Saúde

Aprova 21 26 21 19 23 26

Desaprova 77 72 77 78 74 71

Não sabe/Não respondeu 1 2 2 3 3 3

Educação

Aprova 33 39 32 30 39 41

Desaprova 65 58 65 67 57 56

Não sabe/Não respondeu 2 3 2 4 4 3

Percepção do noticiário sobre o governo

Mais favoráveis 12 19 15 11 15 15

Nem favoráveis nem 
desfavoráveis 43 32 34 30 33 27

Mais desfavoráveis 31 28 32 46 32 44

Não sabe/Não respondeu 14 20 19 13 20 13

Comparação do governo Dilma com o governo Lula

Melhor 13 14 11 9 13 14

Igual 44 49 46 44 44 45

Pior 42 34 42 45 40 39

Não sabe/Não respondeu 2 3 2 2 3 3
A soma dos percentuais pode não igualar 100% em decorrência de arredondamento

Avaliação do governo 

TA B E L A S  D E  R E S U LTA D O S

Veja mais
Mais informações como edições 
anteriores e metodologia da pesquisa 
em: www.cni.org.br/pesqcniibope

Perfil da amostra: 2.002 entrevistas em 
142 municípios.
Período de campo: 5 a 8 de dezembro 
de 2014.
A margem de erro estimada é de 2 
pontos percentuais para mais ou para 
menos sobre os resultados encontrados 
no total da amostra. O nível de 
confiança utilizado é de 95%.

Dados da pesquisa

i

http://www.portaldaindustria.com.br/cni/publicacoes-e-estatisticas/estatisticas/2014/09/1,42615/pesquisa-cni-ibope-avaliacao-do-governo.html

