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Resumo: Esse trabalho investigou como variáveis econômicas são capazes de afetar percepções 

dos cidadãos acerca da performance de um chefe de estado. A abordagem assumiu a forma de um 

modelo econométrico para servir como uma função popularidade para o Brasil, cobrindo o 

período de 1995 a 2019. Os resultados desta análise empírica substanciam que a aprovação de um 

governo pela população é sensível a variações da taxa de desemprego e da taxa de inflação. O 

presente artigo contribuiu para a literatura em razão de ter compreendido o período mais longo já 

analisado em estudos do gênero para o Brasil. Ademais, foi também a primeira vez em que o 

impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff foi incluído na estimação da função popularidade 

para o Brasil. Os resultados obtidos a partir do modelo revelaram que o evento exerceu impacto 

significativo na taxa de aprovação de Dilma entre os cidadãos brasileiros. 
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Abstract: This work intended to investigate how economic variables can affect citizens' 

perceptions of a chief of state's performance. The chosen approach assumed the form of an 

econometric model designed to serve as a popularity function for Brazil covering the period 

extending from 1995 to 2019. The results of this empirical analysis substantiate that people's 

approval of a government are sensitive to variations of the unemployment and inflation rates. This 

work provided contribution to the literature by virtue of comprising the longest period ever 

analysed in works of this kind for Brazil. Moreover, it was also the first time that the impeachment 

of ex-president Dilma Rousseff was included in an estimation of a popularity function for Brazil. 

The results obtained revealed that the event exerted a significant impact on Dilma's rate of 

approval among Brazilian citizens. 

Keywords: Popularity Function; Presidential Popularity; Macroeconomic Performance; 

Unemployment Rate; Inflation Rate. 

 
1 Economista pela Universidade de Brasília (UnB), mestranda em Economia pela PUC/RJ. E-mail: 

corado.natalia@gmail.com  
2 Doutora em Economia pela Universidade de Brasília (UnB), professora Associada do Departamento de 

Economia da UnB. E-mail: geovanalorena@unb.br  
3 Mestre em Desenvolvimento Econômico pela Universidade Federal do Paraná (UFPR), professor 

Substituto do Departamento de Estatística da UnB. E-mail: lgabatista@gmail.com  

mailto:corado.natalia@gmail.com
mailto:lgabatista@gmail.com


Resumen: Este trabajo investigó cómo las variables económicas son afectan la percepción de los 

ciudadanos sobre el desempeño de un jefe de Estado. El enfoque adoptó un modelo econométrico 

diseñado para servir como una función de popularidad para Brasil, abarcando el período de 1995 

a 2019. Los resultados indican que la aprobación de un gobierno por parte de la población es 

sensible a las variaciones en la tasa de desempleo y la tasa de inflación. El presente artículo 

contribuyó a la literatura porque comprendía el período más largo jamás analizado en estudios de 

este tipo para Brasil. Además, también fue la primera vez que se incluyó el impeachment de la 

expresidenta Dilma Rousseff en la estimación de la función de popularidad para Brasil. Los 

resultados obtenidos del modelo revelaron que el evento tuvo un impacto significativo en la tasa 

de aprobación de Dilma entre los ciudadanos brasileños. 

Palabras clave: Función de popularidad; Aprobación presidencial; Resultado macroeconómico; 

Tasa de desempleo; Tasa de inflación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


