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Popularidade do presidente Michel Temer 
mantém-se estável

A segunda pesquisa CNI-Ibope sobre o governo Michel Temer não 
apresenta muitas diferenças com relação à primeira. A indecisão, 
refletida no percentual de “não sabe / não respondeu”, continua alta 
e a avaliação da população praticamente não muda com relação 
à pesquisa de junho de 2016, com a exceção da comparação com 
o governo Dilma Rousseff.

A popularidade do presidente Michel Temer se mantém baixa, 
ainda que superior à da presidente Dilma Rousseff em março 
de 2016. O percentual da população que avalia o governo como 
ótimo ou bom oscila dentro da margem de erro de 13% para 
14%, enquanto o percentual que o avalia como ruim ou péssimo 
manteve-se em 39%. 
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Os percentuais dos que 
aprovam e desaprovam a 
maneira do presidente Michel 
Temer governar também 
oscilam dentro da margem de 
erro. A aprovação vai de 31% 
para 28% e a desaprovação vai 
de 53% para 55%. Movimento 
similar ocorreu nos percentuais 
dos brasileiros que confiam e 
não confiam no presidente: de 
27% para 26% e de 66% para 
68%, respectivamente. 

Na comparação com o governo 
Dilma, o percentual que 
considera que o governo Temer 
está sendo melhor oscila de 
23% para 24%. No entanto, 
o percentual que avalia o 
governo Temer como pior 
cresceu de 25% para 31%. 

Quase metade dos residentes 
na região Nordeste, região 
onde o presidente Michel 
Temer tem os menores índices 
de popularidade, considera que 
o governo Temer está sendo 
pior que o governo Dilma. 
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Popularidade cai mais entre os 
mais jovens

Jovens de 16 a 24 anos de idade registram 
a maior piora na avaliação do governo 
Temer. Nesse grupo etário, o percentual que 
avalia o governo como ruim ou péssimo, 
sobe de 33% para 38% e o percentual dos 
que desaprovam a maneira de governar 
do presidente Temer sobe de 54% para 
60%. Não obstante, o grupo tem o menor 
percentual de entrevistados que considera 
que o governo Temer está sendo pior que 
o governo Dilma (26%). Quase metade dos 
jovens, 49%, considera que está sendo igual.

Popularidade é maior na região Sul 

A popularidade do presidente Temer 
sobe entre os residentes na região Sul. O 
percentual do que avaliam o governo como 
ótimo ou bom passa de 12% para 21%. Para 
36% dos residentes na região o governo 
Temer está sendo melhor que o governo 
Dilma, em oposição a 24% que avaliam 
que está sendo pior. A região Nordeste 
reúne o maior percentual de entrevistados 
que avaliam o governo Temer como ruim 
ou péssimo (50%). Percentual similar, 48%, 
consideram que o governo Temer está sendo 
pior que o governo Dilma, enquanto para 
14% está sendo melhor.

Avaliação do governo Temer é 
melhor entre os entrevistados 
com maior renda

Entre os entrevistados com renda familiar 
acima de cinco salários mínimos, 20% 
avaliam o governo como ótimo ou bom, 
35% aprovam a maneira de governar 
do presidente Temer e 32% confiam no 
presidente. Esses são os maiores percentuais 
de popularidade, ainda que os percentuais 
de ruim ou péssimo (33%), desaprovação 
(49%) e que não confiam no presidente 
(64%) sejam superiores. 

Avaliação do governo Michel Temer

Aprovação da maneira de governar

Confiança no presidente Michel Temer

Percentual de respostas (%)

Percentual de respostas (%)

Percentual de respostas (%)

AVALIAÇÃO DO GOVERNO Destaques por perfil 
do respondente
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Comparação com o governo Dilma
Percentual de respostas (%)

Perspectivas com relação ao restante do 
governo Temer
Percentual de respostas (%)

Aprovação do governo por área de atuação

Na comparação com junho de 2016, não há mudanças 
nas avaliações por área de atuação, embora, em alguns 
casos os percentuais oscilam dentro da margem de erro. 
Taxa de juros e Impostos continuam sendo as áreas 
com pior avaliação. Em ambos os casos, o percentual de 
aprovação é de 15% e o de desaprovação de 77%. 
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As áreas melhores avaliadas são meio ambiente, com 
32% de aprovação e 56% de desaprovação, e educação, 
com 31% de aprovação e 62% de desaprovação. Note-
se que meio ambiente apresenta o maior percentual de 
entrevistados que não sabem ou preferem não avaliar a 
ação do governo: 13%. 

Percepção sobre o governo Temer por área de atuação
Percentual de respostas (%)
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Educação

Combate à fome e à pobreza

Combate à inflação

Combate ao desemprego

Segurança pública

Saúde

Impostos

Taxa de juros
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7

8

6

5

13
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Percentual dos que acreditam que 
o restante do governo será ótimo 
ou bom é 10 pontos percentuais 
superior ao dos que avaliam o 
governo como ótimo ou bom.

Principalmente 
entre os residentes 
da região Sul e 
os respondentes 
com renda familiar 
superior a cinco 
salários mínimos.

Principalmente 
entre os 
residentes 
da região 
Nordeste e os 
respondentes 
com renda 
familiar até um 
salário mínimo.
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Percepção do noticiário sobre o governo

Notícias lembradas pela população

Percentual de entrevistados que citaram a notícia ou similar (%)

10 Reforma da Previdência Social/ Mudanças nas regras da aposentadoria/ Mudanças no 
fator previdenciário

7 Manifestações contra o Governo Temer

5 Viagem do presidente Temer à China, participação na reunião do G20

4 Governo discute proposta de reforma na legislação trabalhista/ Jornada de trabalho de 
até 12horas

4 Outras notícias sobre o governo do Presidente Michel Temer

3 Protestos "Fora Temer"/ Novas eleições/ Contra o “golpe” político

3 Outras notícias sobre programas sociais/ programas do governo

3 Discurso de Temer na ONU/ Delegações saem da sala durante discurso de Temer na ONU

3 Proposta de reforma do ensino médio

2 Manifestações pelo Brasil (sem especificar)

2 Manifestações contra o Governo Dilma

2 Manifestações contra a corrupção

2 Vaias para o presidente Michel Temer no desfile militar de 7 de setembro e na Olimpíada

2 Michel Temer toma posse na presidência da República

2 Operação Lava Jato/ Investigação de corrupção na Petrobras/ Petrolão

2 Aumento do desemprego

2 Outras notícias relacionadas à política

1 Manifestações a favor do Impeachment da presidente Dilma

1 Greves pelo Brasil (sem especificar)

1 Câmara cassa o mandato de Eduardo Cunha

1 Ajuste de contas públicas no Governo Temer/ Limitação dos gastos do governo

1 Corrupção no Governo (sem especificar)

1 Jogos Olímpicos/ Olimpíadas no Rio de Janeiro

1 Resultados do IDEB mostram retrocessos/ atraso na educação brasileira, especialmente 
no ensino médio

1 Crise econômica (sem especificar)

1 Aumento de impostos 

1 Inflação /Aumento dos preços 

1 Viagem de Michel Temer aos Estados Unidos/ Michel Temer quer atrair investidores 
em viagem aos EUA

1 Processo de impeachment do Presidente Temer/ Investigação sobre seu envolvimento 
com corrupção

1 Novas medidas/ propostas/ projetos/ discussões de governo políticas e econômicas

1 Notícias relacionadas à economia 

1 Notícias sobre Saúde (fraudes na saúde/ caos na saúde pública)

1 Nenhuma 

52 Não sabe/ Não respondeu 

Percepção do noticiário sobre o governo
Percentual de respostas (%)

Para 43% dos entrevistados as notícias recentes 
são mais desfavoráveis ao governo, enquanto 
para 18% são mais favoráveis. Na comparação 
com junho, não há mudança sensível, ou seja, o 
percentual dos que acreditam que as notícias 
são mais favoráveis não mudou e o dos que as 
consideram mais desfavoráveis oscila 3 pontos 
percentuais (de 40% para 43%).

As medidas anunciadas pelo governo Temer 
se destacam na memória da população: 17% 
dos entrevistados citaram pelo menos uma 
notícia sobre alguma medida anunciada ou em 
discussão no governo. Aparece com destaque a 
reforma da previdência, tema lembrado por 10% 
da população. A discussão sobre mudanças na 
legislação trabalhista, também se destaca, sendo 
citada por 4% dos entrevistados.

As manifestações são outro tema que aparece 
com destaque, 14% dos entrevistados lembraram 
alguma manifestação. As manifestações contra 
o governo Temer foram lembradas por 9%, 
enquanto 3% citaram manifestações contra a 
presidente Dilma ou a favor do impeachment. As 
viagens do presidente (G20 e Estados Unidos) são 
citadas por 6% dos entrevistados e 4% citaram 
alguma notícia sobre a economia. 

O percentual dos entrevistados que responderam 
nenhuma, não quiseram ou não souberam 
citar nenhuma notícia relacionada ao governo 
continua elevado: 53%. Esse percentual, que 
tende a situar-se em torno de 39%, subiu para 
63% na primeira pesquisa do governo Temer.

 Mais favoráveis       

 Nem favoráveis, nem desfavoráveis     

 Mais desfavoráveis    

 Não sabe/ Não respondeu  

18

14

26

43
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Avaliação do governo: de José Sarney a Michel Temer

Percentual dos que avaliam o governo ótimo ou bom (%)

Percentual dos que avaliam o governo ruim ou péssimo (%) 
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Veja mais
Os dados completos desta pesquisa, 
edições anteriores e metodologia estão 
disponíveis em: 
www.cni.org.br/pesqcniibope

i

set/16

Avaliação do Governo

Ótimo/Bom 14

Regular 34

Ruim/Péssimo 39

Não sabe/Não respondeu 12

Perspectivas com relação ao restante do governo

Ótimo/Bom 24

Regular 30

Ruim/Péssimo 38

Não sabe/Não respondeu 8

Aprovação da maneira de governar do presidente

Aprova 28

Desaprova 55

Não sabe/Não respondeu 17

Confiança no presidente

Confia 26

Não confia 68

Não sabe/Não respondeu 6

Aprovação por área de atuação do governo

Taxa de juros

Aprova 15

Desaprova 77

Não sabe/Não respondeu 8

Combate ao desemprego

Aprova 27

Desaprova 67

Não sabe/Não respondeu 6

Segurança pública

Aprova 24

Desaprova 70

Não sabe/Não respondeu 6

Combate à inflação

Aprova 27

Desaprova 64

Não sabe/Não respondeu 8

Combate à fome e à pobreza

Aprova 29

Desaprova 64

Não sabe/Não respondeu 8

Impostos

Aprova 15

Desaprova 77

Não sabe/Não respondeu 8

set/16

Meio ambiente

Aprova 32

Desaprova 56

Não sabe/Não respondeu 13

Saúde

Aprova 23

Desaprova 72

Não sabe/Não respondeu 5

Educação

Aprova 31

Desaprova 62

Não sabe/Não respondeu 7

Percepção do noticiário sobre o governo

Mais favoráveis 18

Nem favoráveis nem desfavoráveis 26

Mais desfavoráveis 43

Não sabe/Não respondeu 14

Comparação com Dilma Rousseff

Melhor 24

Igual 38

Pior 31

Não sabe/Não respondeu 7

A soma dos percentuais pode não igualar 100% em decorrência de 
arredondamento

TABELAS DE RESULTADOS

Perfil da amostra: 2.002 entrevistas em 
143 municípios.
Período de campo: 20 a 25 de 
setembro de 2016.
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%.

Especificações técnicas

http://www.cni.org.br/pesqcniibope
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