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ela primeira vez desde que chegou ao Planalto, o presidente Lula é avaliado como
ruim ou péssimo pela maioria dos jornalistas brasileiros. Pesquisa IMPRENSA/MAXPRESS/
ABERJE 2005 – a primeira a aferir a popularidade
do presidente nas redações desde o começo da
crise – ouviu 400 jornalistas de todos os estados.
A nota do presidente também ﬁcou abaixo de 5
pela primeira vez desde a posse: 4,8. Para completar o inferno astral de Lula, 92% dos entrevistados
acreditam que ele sabia dos empréstimos irregulares para as campanhas eleitorais do PT e 88%
acham que ele sabia do “mensalão”

Ensinam as lições de Física que quando uma pedra é atirada no lago, ela agita a superfície da água na forma de ondas. Essas ondas, em forma de círculos, levam a energia do
ponto onde caiu a pedra até a beira do lago. As pesquisas de
opinião pública demonstram que fenômeno semelhante
ocorre com a popularidade dos políticos. As camadas mais
baixas da pirâmide social são as últimas a sentir os abalos
da pedra no lago. A pesquisa IMPRENSA/MAXPRESS/
ABERJE 2005, realizada entre os dias 10 e 12 de agosto,
ouviu 400 jornalistas de todas as capitais brasileiras. O resultado demonstra que a cúpula palaciana tem motivos de
sobra para se preocupar. "Os dados são até homogêneos de
uma forma geral. A avaliação do Lula como abaixo do regular é a pior avaliação das últimas feitas", examina Adélia
Franceschini, diretora do Instituto Franceschini de Análises de Mercado, que assina a produção da enquete. Em
linhas gerais, pode-se dizer que a pedra no meio do lago
gerou uma tsunami que avança a passos rápidos. Em 2003,
IMPRENSA fez as mesmas perguntas. No auge da lua de
mel com a opinião pública, apenas 6,97% dos profissionais
das redações responderam que o desempenho do governo
era “ruim ou péssimo”. Em 2004 (veja box ao lado) esse
número subiu espantosamente: 34%. Em 2005, a mesma
pesquisa, mostra que a fervura da crise política atingiu seu
ápice: 42% dos jornalistas reprovam o governo. “Eu acho
que esse número vai crescer, até porque não há mais tempo
para o governo melhorar. Nós estamos há 12 meses da eleição”, avalia o cientista político Gaudêncio Torquato.
Em 2003, segundo o IBOPE, Lula foi julgado ótimo e bom
por 41% dos brasileiros, uma marca que só não era superior à obtida por FHC no final de 1995. Em 2004, mantiveram-se os 41%. Agora, o IBOPE, projetando um cenário para 2006, já indica que, num eventual segundo turno,
José Serra vence Lula, num placar de 44% a 35%. Também
pela primeira vez numa pesquisa do IBOPE, a reprovação
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PESQUISA IMPRENSA/MAXPRESS/ABERJE 2005

LUA DE MEL

2003

BOM/ÓTIMO
REGULAR
RUIM/PÉSSIMO

7%
56%

37%

O que aconteceu?
Sob o slogan “A esperança venceu o medo”, Lula venceu as
eleições com 53 milhões de
votos e estava num agradável
namoro com a opinião pública. O Governo acenava
com promessas grandiosas, como o Programa Fome
Zero, e, durante a transição, conseguiu manter a calma do mercado ﬁnanceiro. Também não rompeu os
contratos com o sistema ﬁnanceiro internacional.

POLÍTICA ECONÔMICA

A NOTA DE LULA CAIU:

-26,04%

DESDE A
PRIMEIRA
PESQUISA EM
SET/2003

do presidente ultrapassou a aprovação. 47% dos entrevistados pelo IBOPE não aprovam o governo e 45% dão sinal
verde para ele. Além disso, a reeleição do presidente não é
mais favas contadas, abrindo brechas para a cogitação de
outros nomes de presidenciáveis nos arraiais do PT.
A pesquisa IMPRENSA/MAXPRESS/ABERJE 2005 também
levantou que os jornalistas atribuem a nota 4,8 ao presidente.
Essa nota, que garantiria uma reprovação em boletim escolar, já foi maior nos três anos passados: em 2003, foi de 6,49 (a
melhor avaliação) e, em 2004, caiu para 5,28. Divididos por
status profissional, os jornalistas que estão em cargos de direção são menos tolerantes com o Governo do que os que estão
na reportagem: os chefes atribuíram nota 4,62%, e os repórteres, 5,04%. 64% dizem que as provas que pesam contra o
ex-ministro José Dirceu comprovam, total ou parcialmente,
sua responsabilidade nos fatos que geraram a crise.

SINAL AMARELO

2004
1%
34%

36%

REPROVADO
BOM/ÓTIMO
REGULAR
RUIM/PÉSSIMO
NÃO RESPONDEU

29%

2005

BOM/ÓTIMO
REGULAR
RUIM/PÉSSIMO

22%
42%
37%

O que aconteceu?

O que aconteceu?

As denúncias da revista Época, em
fevereiro de 2004, contra o subchefe da Casa Civil, Waldomiro
Diniz, mostrando gravações em
que é ﬂagrado cobrando propina de empresário de loterias, provocam estremecimentos na credibilidade do
Governo. O projeto de criar o Conselho Federal de Jornalismo também é muito mal recebido pelos jornalistas.
Também repercute mal a tentativa de expulsão do correspondente do jornal The New York Times, Larry Rother.

Governo vive seu pior momento. Em junho, o deputado Roberto Jeﬀerson, em entrevista à
Folha de S.Paulo, denuncia que
o Governo pagava mesadas a parlamentares em troca
de apoio no Congresso. Depois, ﬁca comprovado que
o empresário Marcos Valério, acusado de ser o operador do esquema do mensalão, fez empréstimos ao PT.
Dirigentes do PT admitem que havia caixa dois para
ﬁnanciar campanhas do partido.
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Lula Sabia
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2%
Não sei

Já a mídia em que trabalham os jornalistas que responderam à pesquisa parece
criar zonas mais críticas ou menos críticas a Lula. Os jornalistas de revista são os
que acumularam a maior parte das respostas “sabia de tudo” (41%), enquanto
apenas 27% dos jornalistas de jornal
pensam dessa maneira. A mídia que concentrou a maior parte de “não sabia” foi
a web, com 17% dos jornalistas respondendo que Lula não sabia do mensalão.

A força dos fatos

Quais acontecimentos políticos você está
acompanhando?

CPI dos
Bingos

0%

Perguntados se acreditam que o
presidente sabia do mensalão, repórteres foram mais condescendentes com Lula que editores: 33% das
chefias afirmam que Lula “sabia de
tudo”, enquanto 29% dos repórteres
pensam dessa maneira. O sexo dos
entrevistados, contudo, não alterou a
média: 32% das mulheres e 31% dos
homens pensam que o presidente conhecia o que se passava no Congresso.

egundo Roberto Jefferson, Lula
não só sabia do mensalão, como
derramou algumas lágrimas
quando foi informado da prática pela
qual o Congresso tem sido acusado.
Mais da metade dos jornalistas (52%)
acredita nessa afirmação do deputado;
36% deles, no entanto, acreditam que
ele sabia parcialmente e 10% pensam
como os líderes governistas: Lula desconhecia o pagamento das mesadas.

Conselho de Ética

Sabia
de tudo
ou de
muitas
coisas

100%

As CPIs do Mensalão e dos Correios estão roubando as atenções
dos repórteres que cobrem política e economia. A do Mensalão,
criada para investigar o pagamento pelo Governo de mesadas
para parlamentares do PTB, PL e PP, foi citada por 94% dos pesquisados como o acontecimento político que mais estão acompanhando. A dos Correios, instalada para apurar denúncias de
desvio de verbas na estatal, também não foi esquecida: 85% dos
jornalistas estão assistindo o seu desenrolar. Para 33% dos pesquisados, o Conselho de Ética também está atraindo o interesse, enquanto 14% mencionam a CPI dos Bingos. Outros casos,
como o assassinato do prefeito de Santo André, Celso Daniel, e
a apreensão das malas de dinheiro do bispo da Igreja Universal
não foram citados. Tendo a região como critério de corte, vê-se
que no Norte, no Centro-Oeste e no Distrito Federal 100% dos
pesquisados acompanham a CPI do Mensalão, enquanto no
Nordeste o número cai para 98%.

PESQUISAECONÔMICA
POLÍTICA
EXCLUSIVA

Você tem acompanhado os depoimentos das investigações no Congresso
através de transmissão ao vivo ou da repercussão nos telejornais?
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Acompanha ou tem acompanhado
os depoimentos das CPMIs pelas TVs
Câmara ou Senado?

76%

80%
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30%
20%
10%
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SIM
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As TVs Câmara e Senado vêm alcançando seu
pico de popularidade com a crise política. E isso é
comprovado pelos números. A pesquisa realizada
pela revista IMPRENSA aponta que do montante dos jornalistas entrevistados, 76% disseram
acompanhar os depoimentos e notícias através
das TVs Câmara e Senado.
Uma outra pesquisa, do Instituto QualiBest de
Pesquisa, que verificou o interesse da população
em relação às CPIs e à divulgação do assunto na
mídia, mostra que a audiência da TV Senado tem
ultrapassado a de alguns telejornais de emissoras
abertas. “Nós não temos uma medida exata de
nosso pico de audiência,mas temos certeza de que,
neste momento de crise, ele é enorme e maior que
o de muitas emissoras do Brasil”,salienta Armando
Rollemberg. E ele tem razão. Em um universo de
mil pessoas entrevistadas, 13% do público interessado na CPI declarou preferir a TV Senado.
Já a TV Câmara – que nasceu da idéia do assessor de comunicação do então presidente da
casa, Michel Temer (PMDB) – também passa por
um excelente momento. Sem uma ferramenta
específica que meça sua audiência, o aumento
do número de telespectadores acaba sendo verificado de maneira indireta, segundo Antônio
Vital Medeiros de Moraes, assessor de imprensa
da Câmara dos Deputados. “No depoimento do
Roberto Jefferson, por exemplo, nosso site esteve
congestionado durante todo o dia”, conclui. Segundo dados do IBOPE, o depoimento de maior
audiência foi o de Renilda Santiago, esposa de
Marcos Valério, seguido por Roberto Jefferson,
fazendo com que a TV Senado superasse a forte
Globonews em audiência.

Metodologia
g
A cobertura que a mídia tem feito da
crise tem sido isenta?

50%

19%
40%

31%
30%
20%
10%
0%

41%
Totalmente isenta

Parcialmente
isenta

Total- 6%
mente Parcialmente
tenden- tendenciosa
3%
ciosa
Não sabe

A metodologia foi aplicada pelo Instituto Franceschini de Análises de Mercado, através de sorteio, a partir do cadastro de jornalistas do MAXPRESS,
o mais completo mailing do Brasil. O
universo pesquisado foi de jornalistas
da área de política e economia. As entrevistas foram feitas aleatoriamente
por telefone, a partir de um questionário estruturado. Foram realizadas
400 entrevistas, com uma margem de
erro de 5%. As respostas foram organizadas por categorias, como região
geográfica, cargo ocupado, idade e sexo.

Tímida e
equivocada
ANTONIO CRUZ/ABR

Audiência do tamanho da crise

Nem Palocci foi poupado
pelos jornalistas

Opinião sobre a política
econômica do Governo Lula
• Indo muito bem

11%

• É a possível no momento

26%

• Tímida

35%

• Equivocada

28%

Se antes os jornalistas davam um crédito de confiança à política econômica comandada pelo ministro Antônio Palocci, hoje essa boa vontade
encolheu um pouco. Para 35% dos
entrevistados, essa política é tímida.
28% a consideram equivocada. Tudo
indica que as taxas de juros continuarão onde estão. O rigor fiscal e a ortodoxia são os mesmos dos primórdios
do governo. Todos esses ingredientes
provavelmente influenciaram 26%
dos jornalistas a reconhecerem que
a política econômica do Governo é a
possível no momento. Para 11%, esse
programa econômico está indo muito
bem, obrigado.
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Augusto Nunes, titular da coluna “Coisas da Política”, do Jornal do Brasil
“É muito saudável ver a cabeça dos jornalistas afinada com a reação popular. A
curva de popularidade demonstra que
ou os jornalistas apoiavam o Lula abertamente ou esperavam muito do governo.
É o reflexo da decepção com o não-cumprimento das promessas principalmente
em relação à política econômica. A partir
de 2004, as más companhias do governo
começaram a provocar efeito negativo,

Jefferson, Janene, essa turma que ainda
seria notícia... As CPIs parecem uma novela jornalística, tem de tudo. De repente,
tem até uma cafetina. Você tem os canastrões, as perguntas, a platéia fica falando
o tempo todo no celular... Toda essa geléia geral é a cara do Brasil. Eu passo horas ouvindo. É muito divertido. Você tem
vários núcleos, como numa novela, o núcleo de Belo Horizonte...”

DIVULGAÇÃO

REPERCUSSÃO

Carlos Brickmann, jornalista e diretor da Brickmann Associados
“É preciso levar em conta, primeiro,
o desgaste natural de um Governo.
E falta muito ainda para as eleições.
Estamos no meio de uma tempestade de denúncias, que influencia
a opinião pública. Daqui a uma semana, um mês, tudo pode ter mudado. Lembremos apenas de um fato:
Getúlio Vargas era o homem mais
impopular do Brasil em 23 de agosto de 1954, e seus adversários foram
caçados pelo povo no dia seguinte.

A situação atual faz parte dos levantamentos futuros. Isso não significa
que não haja uma mudança profunda na posição dos jornalistas. Um
fato dramático mexe em tudo.
Daqui a algum tempo, só os jornalistas diretamente interessados estarão
acompanhando as CPIs. Política é
bom – eu, pessoalmente, gosto muito – mas não podemos viver só de
política, principalmente quando se
confunde com o noticiário policial.”

Diogo Mainardi, colunista da revista Veja
“A evolução de 2003 a 2005 demorou demais. Os jornalistas chegaram depois do
populacho. E dizem que os jornalistas se
antecipam aos fatos... Eu estou com os
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92% que acreditam que o Lula sabia. E ele
ainda recebe 4,8...Os dois dados estão em
contradição. 4,8 foi a nota que eu recebi a
vida inteira para passar de ano e passei.”

DIVULGAÇÃO

as denúncias da avaliação objetiva do governo. O Lula tem conquistas objetivas, a
economia tem um patamar de estabilidade que há muitas gerações não chegou
nesse pé, tem uma política social que tem
sido bem implementada. Talvez ele não
tivesse nenhuma convicção formada de
desconfiar de quem ele confiava. Qualquer um denuncia qualquer coisa e tem
respaldo. Você ficar dando espaço para
batedor de carteira... Acho muito bonito
ter um presidente operário, acho de uma
radicalidade linda”

DIVULGAÇÃO

“Eu acho que a evolução de 2003 para
cá não poderia ser diferente em função
dessa avalanche de denúncias. Mas o
Lula não tinha conhecimento dessa trama toda. Não sei se um gestor público da
magnitude de um presidente da República vai ter cabeça para saber de tudo. Eu
acredito mesmo que ele não sabia, porque ele delegava tudo.
Essas avaliações são muito perniciosas
porque tem que se avaliar objetivamente um governo, independentemente de
você ter parti pris... É impossível separar

LUIS TRIPOLI

Consuelo de Castro, dramaturga

