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Funcionamento do Governo

O Ministério do Presidente Bolsonaro está completo, com a efetivação do Ministro Pazuello, na
saúde. Guedes continua sendo enfraquecido pelo Planalto, agora com o lançamento do Renda
Cidadã – programa que vem substituir e aumentar o “Bolsa Família”, lançado pelo governo do PT.
O Presidente ouviu Ministros e parlamentares aliados, e decidiu por lançar o programa a despeito
de possíveis problemas com o teto de gastos. O Renda Cidadã dificilmente será aprovado pelo
Congresso Nacional como proposto mas, para o Presidente Bolsonaro, isso importa pouco – ele
jogará no colo do Congresso a eventual não aprovação ou a descaracterização do plano,
semelhante ao que faz com o Supremo Tribunal Federal quanto ao combate à pandemia do novo
coronavírus. O mercado financeiro tinha em Guedes o avalista do governo de que reformas
liberais, pró-mercado, seriam implementadas. Os índices divulgados logo após o anúncio do
“Renda Cidadã” mostram que seu prestígio caiu – o dólar subiu e a bolsa despencou, mostrando
a desconfiança e o mau humor do mercado. Esta situação o enfraquece dentro do governo,
mostrando que sua utilidade para Bolsonaro não é mais muito grande. Ricardo Salles, Ministro do
Meio Ambiente, está cada vez mais forte, tendo revogado importantes regulamentações da
pasta. Estas decisões são polêmicas, mas não exigem aprovação pelo Congresso Nacional, já que
são tomadas pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), portanto entram em vigor
imediatamente. Entretanto uma liminar do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro suspendeu todas
as decisões do CONAMA em caráter liminar. Depois de longo silêncio, o Ministério da Educação
(MEC) volta a ficar em evidência por causa de declarações polêmicas do ministro Milton Ribeiro,
que se subsequentemente se desculpou. O MEC ainda não apresentou um plano para a volta às
aulas, nem quanto à acessibilidade dos alunos de escolas públicas à Internet, hoje ferramenta
essencial para o acesso às aulas online.

Relação entre os poderes

O poder de agenda do governo Bolsonaro no Congresso continua, na prática, extremamente
limitado. Em setembro, mais uma vez, o Planalto conseguiu converter em lei somente metade (na
verdade, um pouco menos) das medidas provisórias que encerraram o seu prazo de tramitação.
Desde o começo da pandemia, o governo viu caducar, sem esboçar reação, pouco mais de 50%
das MPs editadas pelo presidente. No último dia de setembro, numa pequena vitória para o
governo, o Congresso ao menos adiou a votação de 22 vetos presidenciais que estão pendentes,
dentre eles o veto à prorrogação da desoneração da folha de pagamento das empresas dos 17
setores que mais empregam no país. Na mesma data, o governo também formalizou a escolha
dos 10 novos vice-líderes do governo na Câmara dos Deputados. Os deputados bolsonaristas
foram todos substituídos por parlamentares de perfil mais pragmático, a maioria deles de
partidos integrantes do Centrão. Em outubro, o maior teste de fidelidade desta possível nova
base aliada será a votação de ao menos 8 medidas provisórias que perderão validade ao longo do
mês. Algum ceticismo ainda é recomendável, pois o governo segue sem contar com uma coalizão
majoritária formal de apoio nas duas casas do Congresso.

CENÁRIO POLÍTICO DOMÉSTICO
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Opinião pública

Os índices de aprovação de Jair Bolsonaro nas pesquisas de opinião pública voltaram a subir em
setembro, ainda que dentro da margem de erro. Na média entre as pesquisas XP/Ipespe e
CNI/Ibope, a avaliação positiva do governo aumentou de 37% para 39,5%, enquanto que a média
de avaliação negativa caiu de 35,5% para 32,5%. Esses números são extremamente confortáveis
para o presidente, que já surge como grande favorito à própria sucessão. As pesquisas são
também um incentivo potencial para atrair mais parlamentares à instável base do governo no
Congresso. O prolongamento do auxílio emergencial até o fim do ano não autoriza expectativas
de que a popularidade do governo possa sofrer abalos nos próximos meses. Ao contrário, parece
razoável afirmar que ainda haja espaço para um novo crescimento vegetativo da avaliação
positiva de Bolsonaro durante o mês de outubro.

Reformas econômicas

A Comissão Mista de Orçamento do Congresso Nacional deve ser finalmente instalada no começo
de outubro. A expectativa será pela designação dos relatores dos projetos da Lei de Diretrizes
Orçamentárias (LDO - PLN 9/2020) e da Lei Orçamentária Anual (LOA - PLN 28/2020), os quais
ainda aguardam a retomada das atividades do colegiado. A LDO e a LOA fixarão os parâmetros
orçamentários e macroeconômicos para 2021, fundamentais para determinar as margens de
manobra do governo na discussão de toda a agenda legislativa do Ministério da Economia. As
novidades em setembro foram a retirada do pedido de urgência do projeto de reforma tributária
e a apresentação de um projeto de reforma administrativa. No entanto, não se deve esperar por
nenhum avanço significativo na tramitação desses projetos em outubro. O número de
parlamentares candidatos nas eleições municipais (67 deputados federais e 2 senadores) é muito
baixo esse ano, mas a campanha eleitoral deve dificultar a obtenção de quórum nas votações em
plenário. As atenções dos agentes econômicos provavelmente estarão voltadas para a PEC
Emergencial e para a PEC do Pacto Federativo, cujo relator é o senador Marcio Bittar (MDB-AC).
Estas duas propostas de emenda constitucional podem servir de instrumento para a criação do
programa de transferência de renda que supostamente substituirá o Bolsa Família. Além disso,
elas também serão o campo de batalha que poderá flexibilizar a regra constitucional do teto para
o crescimento dos gastos públicos.

Eleições 2020

As eleições municipais também estão no radar do Planalto. Até hoje Bolsonaro só se manifestou
publicamente em favor da reeleição de seu filho Carlos à Câmara Municipal do Rio de Janeiro.
Outros candidatos, como Crivella à prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, usam a imagem de
Bolsonaro em suas campanhas, sem o envolvimento direto do presidente nelas. A falta de
envolvimento do presidente não é real, pois as eleições são importantes pois têm o poder de
fortalecer possíveis candidatos às eleições presidenciais em 2022 que farão oposição à
candidatura de Bolsonaro à reeleição. Nesse sentido Bolsonaro deverá declarar apoio a Celso
Russomano à prefeitura de São Paulo, pois faz oposição a Bruno Covas e, consequentemente, a
João Dória. O presidente deverá declarar apoio a outros candidatos, mas o cálculo será sempre o
de possível apoio à sua candidatura à reeleição em 2022.
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Hot Topics

No Supremo Tribunal Federal, a antecipação da aposentadoria do Ministro
Celso de Mello para o dia 13 de outubro (seria dia 1 de novembro, data do
seu aniversário de 75 anos) precipitou o debate sobre a nomeação de seu
substituto. Bolsonaro já disse que gostaria de nomear um ministro
“terrivelmente evangélico” para a vaga, mas não deverá ser este o caso, ao
menos para esta vaga. Ele está descobrindo que é preciso ser pragmático –
agradar aos ministros do STF (que, afinal, serão seus colegas), aos juristas de
maneira geral, ao próprio governo e à Comissão de Constituição e Justiça do
Senado, que sabatinará o candidato (não se cogita em nomear uma mulher,
portanto o artigo masculino). A imprensa divulgou a escolha
do Desembargador Kassio Nunes para a vaga e a presidência não
desmentiu. A cogitada indicação do desembargador Kassio Nunes Marques
(vice-presidente do TRF1), considerado um “azarão”, parece ter sido feita
propositadamente para reduzir a resistência política aos nomes do entorno
do presidente Jair Bolsonaro, anteriormente considerados favoritos. A
eventual confirmação dessa nomeação pelos senadores ainda no mês de
outubro poderia representar uma trégua na relação entre o Planalto e o
Senado, onde as movimentações pela sucessão de Davi Alcolumbre também
ganharão destaque crescente. Historicamente, o tempo médio entre a
indicação de novos ministros do STF pelo Palácio do Planalto e a sua
aprovação no Senado Federal é de somente 20 dias. Em 2017, o ministro
Alexandre de Moraes foi indicado pelo presidente Michel Temer em 6 de
fevereiro, e aprovado pela CCJ (com 19 votos favoráveis e 6 contrários) e pelo
plenário (com 55 votos favoráveis e 13 contrários), respectivamente, nos dias
21 e 22 do mesmo mês.



Comércio Internacional

O comércio internacional deverá seguir a tendência de crescimento moderado no mês de 
outubro, mas ainda sem indicações de recuperação para níveis pré-pandemia. As negociações 
entre o Reino Unido e a União Europeia sobre os acordos comerciais pós-BREXIT despertam 
atenção, especialmente porque as duas partes seguem divergindo em questões fundamentais. A 
volatilidade dos mercados permanecerá dadas as incertezas das eleições nos EUA e o conflito 
comercial com a China. A disputa pela rede 5G seguirá em destaque, colocando pró-EUA e pró-
China em lados opostos da pretensão de influencia de ambos países. Enquanto o acordo 
comercial entre o Mercosul e a União Europeia segue sob ameaça pelo descontentamento 
europeu com as políticas ambientais brasileiras, a tendência é o comércio entre os países do 
Mercosul seguir aumentando.

Governança Global

As trocas de acusações entre representantes dos EUA e da China no debate geral da Assembleia
Geral das Nações Unidas sugerem que medidas de fortalecimento do multilaterismo seguirão no
papel e em discursos públicos, mas não na prática. As declarações chinesas sobre os planos de
reduzir suas emissões de dióxido de carbono e aumentar o cuidado com questões climáticas
aumentam as pressões sob o governo dos EUA e o candidato Donald Trump na seara ambiental. A
retomada econômica em diversos países enfraquece o apoio político, e financiamento, para
projetos de cooperação internacional em busca de uma vacina ao novo coronavírus, o que deverá
aumentar a preocupação de países menos desenvolvidos e que ainda sofrem com as
consequências da pandemia.

Segurança Internacional

Recente manobra militar envolvendo milhares de militares da Rússia, China, Irã e Paquistão em 
território bielo-russo ligaram o alerta da Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN). Na 
mesma região, Armênia e Azerbaijão intensificam o conflito que deverá ser foco de atenção 
internacional tanto por questões humanitárias quanto comerciais, pois passam pelos dois países 
importantes dutos de transmissão de gás e óleo. O aumento de exercícios militares da China nos 
mares próximos ao seu território e as tensões com Taiwan seguirão em destaque.

É importante notar o silêncio do Ministério das Relações Exteriores diante de todos esses fatos –
não há pronunciamentos ou indícios de disposição de ocupar espaços que se apresentam.

O BRASIL E O MUNDO
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Hot Topics

O cenário das eleições presidenciais nos EUA continua indefinido, com Biden
mantendo uma liderança apertada. É preciso lembrar que as eleições
efetivamente já começaram – vários estados já abriram votação presencial e
o voto pelo correio também já está liberado em muitos estados. Os votos,
entretanto, só serão contados a partir do dia 3 de novembro, o dia da eleição,
propriamente. Bolsonaro já manifestou descontentamento pela declaração
de Joe Biden no primeiro debate presidencial com relação às queimadas na
Amazônia. O tom, caso Biden seja eleito, já começará elevado.
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