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Funcionamento do Governo

As eleições municipais de 15 de novembro têm diminuído o ritmo de ações no nível federal: tanto
o Congresso como o executivo estão envolvidos nas campanhas. Para o governo federal, os
resultados podem significar mudanças em alguns ministérios importantes por conta de
concessões aos partidos que compõem o dito “Centrão” para garantir a reeleição do presidente
Bolsonaro. O ministro Paulo Guedes segue fragilizado no governo, tendo cada vez mais
dificuldade para aprovar medidas importantes para a estabilização da economia. Além das
eleições municipais, as eleições presidenciais nos EUA são preocupação no governo. A ala mais
conservadora sairá fortalecida caso o presidente Donald Trump seja reeleito, e Bolsonaro poderá
usar o mesmo discurso nacionalista/conservador que usou na campanha de 2017. Caso Joseph
Biden seja eleito presidente, vencerá a minoria do governo que deseja o fortalecimento das
relações multilaterais que o Brasil vem abandonando durante os dois anos de governo Bolsonaro.
As diferenças de posição entre o presidente Bolsonaro e o vice-presidente Hamilton Mourão
estão cada vez mais públicas, com o vice-presidente externando opiniões diferentes das do
presidente com crescente desenvoltura, sem ser contestado. Essa pode ser uma estratégia
combinada para oferecer uma saída para a compra da vacina produzida em parceria com a China
e também para possibilidade de contrato com a também chinesa Huawei.

Relação entre os poderes

Os mandatos de Rodrigo Maia (DEM-RJ) e de Davi Alcolumbre (DEM-AP) como presidentes da
Câmara e do Senado vão chegando ao fim. Parecem ser cada vez menores as chances de ocorrer
manobras políticas que os reconduzam aos respectivos postos, ao arrepio do que determina a
própria Constituição. Ambos ainda têm, entretanto, força política para influenciar a escolha dos
respectivos sucessores, particularmente no caso de Alcolumbre. A Câmara está sem realizar
votações em plenário há mais de um mês devido à obstrução tanto dos partidos de oposição ao
governo como também de partidos do Centrão interessados no enfraquecimento de Maia. A
sucessão nas duas casas também explica o prolongado impasse na instalação da Comissão Mista
de Orçamento. Enquanto isso, o poder de agenda do Palácio do Planalto permanece severamente
limitado no Congresso como um todo, com o governo sem conseguir sequer converter em lei
metade das medidas provisórias que edita. Em novembro, há riscos de que venha a caducar, por
exemplo, a MP que criou incentivos para que os bancos financiem as micro, pequenas e médias
empresas. O Congresso deve também derrubar o veto do presidente Bolsonaro à prorrogação da
desoneração da folha de pagamentos das empresas dos 17 setores que mais criam empregos no
país.
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Opinião pública

Em outubro, a evolução dos índices de popularidade do governo Bolsonaro nas pesquisas voltou
a confirmar as nossas expectativas de crescimento vegetativo. Na média entre as pesquisas
XP/Ipespe e CNT/MDA, a avaliação positiva do governo atingiu 40,1%. Por seu turno, a média de
avaliação negativa foi de 29,1% (uma queda expressiva, de mais de três pontos percentuais, em
relação ao mês anterior). O fato é que este já se tornou o principal indicador político favorável ao
Palácio do Planalto. A expectativa para novembro é que as pesquisas de opinião pública
continuem trazendo resultados animadores para o governo, pois a renovada popularidade de
Bolsonaro encontrou sustentação estrutural no arrefecimento da primeira onda do coronavírus e
na continuidade do auxílio emergencial. As imprevisíveis declarações polêmicas do presidente
fazem barulho na imprensa, mas não atingem a avaliação popular.

Reformas econômicas

O mês de novembro começou com a aprovação no plenário do Senado Federal, por ampla
maioria (56 votos contra 12), do projeto de lei que concede autonomia para o Banco Central,
uma antiga demanda do mercado financeiro. A matéria será agora votada pela Câmara dos
Deputados, mas isto dificilmente acontecerá antes do final do ano. Outros importantes marcos
regulatórios setoriais (por exemplo: a lei de falências e as novas leis para os setores do gás
natural e da navegação de cabotagem) também estão tramitando no Congresso, mas uma nova
janela de oportunidades para votações desse porte só deverá se abrir em dezembro, após as
eleições municipais. O mesmo diagnóstico vale para a PEC Emergencial e para a PEC do Pacto
Federativo. Nos casos da reforma tributária e da reforma administrativa, o panorama de curto
prazo é ainda mais desolador. Ao contrário do esperado, a Comissão de Orçamento ainda não foi
instalada, e a votação da LDO e da LOA poderá ser transferida diretamente para o plenário do
Congresso.

Eleições 2020

O primeiro e o segundo turno das eleições municipais acontecerão, respectivamente, nos
próximos dias 15 e 29 de novembro. A proporção de eleitores indecisos se reduzirá
drasticamente a partir desta semana, e muitas oscilações nas pesquisas de intenção de voto para
prefeito ainda deverão acontecer. Ao contrário do que se costuma dizer, a política nacional não é
determinante para os resultados das eleições nas cidades brasileiras. No nível micro, a avaliação
dos prefeitos que estão em fim de mandato pela opinião pública local é um fator muito mais
significativo para determinar as chances de reeleição ou de alternância no poder em cada
município. No nível macro, historicamente há uma forte correlação entre o número de eleitos por
cada partido no país como um todo e o número de candidatos a prefeito e a vereador lançados
por cada sigla. Portanto, as nossas expectativas são de que legendas como o MDB, o PSD e o PP
se credenciem como os maiores vencedores das eleições municipais do ponto de vista agregado.
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Hot Topics

A compra da vacina desenvolvida pelo laboratório Sinovac e o Butantã é o
tema da mais recente polêmica no governo. Ela deverá ser adquirida a
despeito do que diz o presidente Bolsonaro. É importante lembrar que o
Brasil já compra vacinas do laboratório Sinovac contra várias doenças há
muitos anos, com excelentes resultados.

Comércio Internacional

A tendência é de volatilidade nos mercados internacionais, especialmente na primeira quinzena
do mês de novembro, em virtude das incertezas resultantes do processo eleitoral nos Estados
Unidos e nova(s) onda(s) de coronavírus nos EUA e em diversos países da Europa e ao redor do
globo. O início do ano fiscal em alguns países e o fim do ano fiscal em outros, todos abalados
pela pandemia de coronavírus, gera um momento de fortes pressões acerca da conciliação de
políticas fiscais com novos pacotes econômicos de auxílio a pessoas e negócios. A Organização
Mundial do Comércio (OMC) segue paralisada, embora tenha previsão para definir sua nova
Diretora Geral neste mês na tentativa de retomada de papel relevante das negociações
internacionais e promoção do multilateralismo. Pragmaticamente, a OMC dificilmente amenizará
as tensões entre os EUA e a China que permanecem influenciando a economia global.
Independente da candidata vitoriosa na OMC ou do candidato vitorioso nos EUA, a probabilidade
é baixa de observarmos mudanças significativas no comércio internacional neste mês de
novembro.

Governança Global

O Chile terá pela primeira vez em sua história uma Constituição redigida por cidadãos eleitos. O
resultado do plebicito realizado no fim de outubro deverá nortear a política chilena nos próximos
dois anos e tende a deixar ainda mais enfraquecido o atual presidente Sebastian Piñera. Na
Bolívia, Luis Arce assumirá a presidência e será importante observar a dinâmica nas relações de
poder no continente, em especial no que diz respeito ao Brasil, Argentina, Venezuela, China e
Estados Unidos. Movimentos populares majoritariamente liderados por mulheres na Polônia,
seguindo os observados nos últimos meses na vizinha Bielorússia, ligam o alerta do governo
polonês e líderes europeus. Mesmo sendo um dos países da região que mais sofre com a
pandemia de coronavírus e com todos os problemas estruturais, sociais e políticos, Mianmar
deverá realizar eleições neste mês.

O BRASIL E O MUNDO



Segurança Internacional

Diálogos mediados pelas Nações Unidas na Líbia apontam para um período de negociações
objetivando o fim do conflito de quase uma década, aumentando, assim, a estabilidade na região
e favorecendo a cooperação e comércio. A região do Cáucaso continua imersa em tensões, com
destaque para o conflito entre a Armênia e o Azerbaijão e a posição geoestratégica dos dutos de
gás e óleo entre a Rússia e a Europa. Assim como na Líbia, na Síria e outras regiões afetadas por
conflito, preocupações com a escalada na crise humanitária em Nargony-Karabakh ganham
relevância no contexto político internacional. As relações entre a Rússia e a Turquia, despertam
atenção. A relevância da Turquia nos teatros de operações aumentou nos últimos anos, porém
recentes confrontos políticos e estratégicos quanto à compra de materiais bélicos e as constantes
denúncias contra o governo Edorgan começam a ameaçar o ingresso do país na União Europeia.
A postura do governo turco sobre a compra de mísseis russos e a militarização de zonas de
refugiados será um destaque no mês de novembro.
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Hot Topics

As eleições nos EUA prometem se arrastar por algum tempo pois, como
previram todos os analistas, ela foi judicializada. Para o Brasil a vitória de
qualquer um dos dois candidatos, Trump ou Biden, trará impactos comerciais
– principalmente no comércio do Brasil com a China. Trump aumentará a
pressão com relação à implementação da rede 5G, ao mesmo tempo em que
continuará a pressionar por mais vantagens nas importações de bens dos EUA
sem tarifas, a exemplo da recente isenção tarifária para a importação de
etanol americano. Também continuará a tarifar produtos brasileiros, como
recentemente fez com o alumínio, mostrando que está pouco disposto a fazer
concessões ao país. Com a vitória de Biden, haverá mais ênfase nos temas
sociais como direitos humanos, meio ambiente e racismo. Poderá haver uma
mudança de tom, mas essencialmente a posição quanto ao relacionamento
do Brasil com a China e a importação de produtos brasileiros continuará a
mesma do governo Trump.
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Expediente

A Empower oferece a seus clientes serviços aprofundados de análise de risco 
político, de planejamentos estratégico e de gestão e gerenciamento de crise 

visando consolidar negócios no Brasil e no exterior.
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