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Avaliação do Governo
Custo político de colocar a economia 
nos trilhos

Entre dezembro de 2016 e março de 2017, o 
percentual da população que avalia o governo do 
presidente Michel Temer como ótimo ou bom oscila 
dentro da margem de erro, de 13% para 10%. No 
entanto, o percentual dos que avaliam o governo 
como ruim ou péssimo sobe de 46% para 55%. A 
parcela da população que confia no presidente cai 
de 23% para 17% e a dos que aprovam sua maneira 
de governar cai de 26% para 20%.

A queda na popularidade ocorre em praticamente 
todos os estratos da pesquisa. A região Sul 
registra a maior queda frente às demais regiões, 
porém permanece com os maiores percentuais 
de aprovação da maneira de governar (27%), de 
confiança no presidente (22%) e daqueles que 
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consideram o governo como ótimo ou bom (17%). 
A popularidade do presidente Temer é menor na 
região Nordeste, onde também se encontram os 
mais pessimistas com relação ao restante do 
governo. 

O forte ajuste fiscal – remédio necessário – e as 
propostas de reformas, utilizados pelo governo 
para levar a economia de volta aos trilhos, 
podem explicar a piora na avaliação.  Dentre 
as notícias mais lembradas pela população, 
destacam-se as relacionadas à reforma da 
previdência. O tema é bastante complexo, ainda 
não está suficientemente explicado e atinge, 
individualmente, toda a população.
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Brasileiros com menor grau de 
instrução estão menos pessimistas

Entre os que possuem até a 4º série do ensino 
fundamental, 19% acreditam que o restante 
do governo será ótimo ou bom, percentual 
que cai com o aumento do grau de instrução 
e chega a 11% entre os que possuem 
educação superior. Além disso, os brasileiros 
com menor grau de instrução também são 
os que mais confiam no presidente Michel 
Temer (25%) e os que menos desaprovam a 
maneira de governar do presidente (65%). 

Região Nordeste permanece com 
pior avaliação do governo

A região Nordeste apresenta o maior 
percentual dos que avaliam o governo 
como ruim ou péssimo (67%), mais de 10 
pontos percentuais acima da segunda região 
com pior avaliação (Sudeste, com 52%). A 
região também é a que apresenta menores 
percentuais de confiança no presidente 
(13%) e de aprovação da maneira de 
governar (13%).

A piora da avaliação foi mais intensa na 
região Sul, com retração de 10 pontos nos 
percentuais dos que confiam no presidente 
Michel Temer e dos que aprovam sua maneira 
de governar, entre dezembro de 2016 e 
março de 2017. Apesar da queda, a região 
permanece aquela em que o presidente é 
melhor avaliado no país.

Popularidade é maior entre os 
entrevistados com 55 anos idade 
ou mais

Entre os brasileiros que possuem 55 anos de 
idade ou mais, 14% avaliam o governo como 
ótimo ou bom, enquanto entre as demais 
faixas de idade o percentual fica em torno 
de 10%. Esse grupo também apresenta os 
maiores percentuais dos que confiam no 
presidente Michel Temer (23%) e dos que 
aprovam sua maneira de governar (23%). 

Avaliação do governo Michel Temer

Aprovação da maneira de governar

Confiança no presidente Michel Temer

Percentual de respostas (%)

Percentual de respostas (%)

Percentual de respostas (%)
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Comparação com o governo Dilma
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Aprovação do governo por área de atuação

Em relação a dezembro de 2016, a aprovação do governo 
por área de atuação oscilou dentro da margem de erro da 
pesquisa para a maioria das áreas. Os únicos destaques 
são o aumento de 80% para 85% no percentual dos que 
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desaprovam as ações e políticas do governo em relação 
aos impostos e a queda no percentual dos que aprovam 
as políticas e ações de combate à fome e à pobreza de 
26% para 22%. 

Percepção sobre o governo Temer por área de atuação
Percentual de respostas em março/2017 (%)

 Aprova  

 Desaprova    

 Não sabe/ 

Enquanto 22% dos homens consideram 
o governo Temer melhor que o 
governo Dilma, entre as mulheres esse 
percentual cai para 15%.

A região Nordeste é a que apresenta 
maior pessimismo: apenas 9% acreditam 
que o restante do governo Temer será 
ótimo ou bom.
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Percepção do noticiário sobre o governo

Notícias lembradas pela população

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

26 Discussões sobre a reforma da previdência

9 Notícias sobre operação Lava Jato/ Investigação de corrupção na Petrobras/ Petrolão

5 Notícias sobre corrupção no governo (sem especificar)

4 Notícias sobre manifestações pelo Brasil (sem especificar)

3 Notícias sobre greves e paralisações pelo Brasil (sem especificar)

3 Discussões sobre reforma trabalhista

2 Governo autoriza saques das contas inativas do FGTS para pagamento de dívidas e 
aquecimento do mercado

2 Outras notícias sobre economia

2 Notícias sobre o aumento do desemprego

2 Outras notícias relacionadas à política

2 Discurso do presidente Michel Temer no Dia Internacional da Mulher é alvo de 
protestos nas redes sociais

1 Reforma do ensino médio/Reforma do ensino médio é sancionada pelo presidente 
Michel Temer

1 Notícias sobre o envolvimento do Presidente Michel Temer na Lava Jato

1 TSE analisa cassação da chapa Dilma-Temer, por causa das contas apresentadas na 
campanha presidencial de 2014

1 Crise financeira dos estados

1 Lista de Rodrigo Janot com nomes de políticos envolvidos na Lava Jato

1 Notícias sobre o ajuste de contas públicas no governo Temer/ Limitação dos gastos 
do governo

1 Ministro da Fazenda afirma que o governo vai aumentar impostos caso seja necessário

1 Inflação diminui e fechará o ano dentro da meta/ IPCA de fevereiro é o segundo 
mais baixo da série histórica

1 Notícias sobre a diminuição do desemprego

1 Notícias sobre a transposição do rio São Francisco

1 Notícias sobre a crise econômica/ PIB cai 3,6% e Brasil vive a pior recessão da história

1 Notícias sobre a segurança pública

1 Governo anuncia redução de juros do cartão de crédito no 1º trimestre de 2017

1 Notícias negativas sobre a saúde pública no Brasil

1 Insatisfação com o governo Temer

1 Outras notícias sobre o governo do presidente Michel Temer

2 Outras notícias com menos de 1%

15 Nenhuma

36 Não sabe/ Não respondeu

Percepção do noticiário sobre o governo
Percentual de respostas em março/2017 (%)

O percentual dos que consideram que as notícias 
mais recentes são desfavoráveis ao governo do 
presidente Michel Temer aumentou sete pontos 
percentuais entre dezembro de 2016 e março de 
2017, passando de 47% para 54%.

A medidas e reformas propostas pelo governo 
ganharam destaque na lembrança dos 
entrevistados, sobretudo as discussões sobre a 
reforma previdenciária, que foram lembradas por 
26% dos entrevistados. Em dezembro de 2016, 
apenas 2% lembraram alguma notícia sobre 
a reforma, evidenciando maior exposição da 
população ao tema nos primeiros meses de 2017.

As discussões sobre mudanças na legislação 
trabalhista (3%), a autorização de saques das 
contas inativas do FTGS (2%) e a reforma do 
ensino médio (1%), também se destacam na 
memória da população, no que concerne o tema 
medidas do governo.

O segundo tema do noticiário recente mais 
lembrado pela população é a corrupção,  
sobretudo a Operação Lava Jato. Dentre os 
entrevistados, 10% citaram pelo menos um dos 
três assuntos sobre a Operação destacados no 
noticiário. 

 Mais favoráveis       
 Nem favoráveis, nem desfavoráveis     
 Mais desfavoráveis    

54 21

12
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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

Percentual de respostas (%) mar/17

Avaliação do Governo

Ótimo/Bom 10

Regular 31

Ruim/Péssimo 55

Não sabe/Não respondeu 4

Perspectivas com relação ao restante do governo

Ótimo/Bom 14

Regular 28

Ruim/Péssimo 52

Não sabe/Não respondeu 6

Aprovação da maneira de governar do presidente

Aprova 20

Desaprova 73

Não sabe/Não respondeu 7

Confiança no presidente

Confia 17

Não confia 79

Não sabe/Não respondeu 3

Aprovação por área de atuação do governo

Taxa de juros

Aprova 15

Desaprova 80

Não sabe/Não respondeu 5

Combate ao desemprego

Aprova 20

Desaprova 77

Não sabe/Não respondeu 3

Segurança pública

Aprova 18

Desaprova 79

Não sabe/Não respondeu 3

Combate à inflação

Aprova 23

Desaprova 72

Não sabe/Não respondeu 5

Combate à fome e à pobreza

Aprova 22

Desaprova 73

Não sabe/Não respondeu 5

Impostos

Aprova 11

Desaprova 85

Não sabe/Não respondeu 4

Percentual de respostas (%) mar/17

Meio ambiente

Aprova 26

Desaprova 63

Não sabe/Não respondeu 11

Saúde

Aprova 19

Desaprova 79

Não sabe/Não respondeu 2

Educação

Aprova 26

Desaprova 70

Não sabe/Não respondeu 3

Percepção do noticiário sobre o governo

Mais favoráveis 12

Nem favoráveis nem desfavoráveis 21

Mais desfavoráveis 54

Não sabe/Não respondeu 12

Comparação com Dilma Rousseff

Melhor 18

Igual 38

Pior 41

Não sabe/Não respondeu 3

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

TABELAS DE RESULTADOS

Perfil da amostra: 2.000 entrevistas em 
126 municípios.
Período de campo: 16 a 19 de março 
de 2017. 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
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