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Funcionamento do Governo

As recentes trocas de ministros na Esplanada dos Ministérios surpreenderam em parte – as demissões de
Eduardo Pazuello e de Ernesto Araújo já eram dadas como certas, mas as outras trocas não. Elas
demonstram, entretanto, um claro cálculo político que, de acordo com o pensamento de Bolsonaro, o
fortalecerão para a disputa das eleições de 2022. Assim, eventuais trocas futuras não surpreenderão mais:
o governo tem cada vez mais a “cara” do presidente – enquanto por um lado ele cede ao chamado
“Centrão”, por outro ele se cerca de militares leais a ele, em parte porque tem encontrado dificuldades de
encontrar civis que aceitem trabalhar no governo. Apesar de continuar a negar a eficácia das
recomendações da OMS, Bolsonaro agora autoriza a compra de vacinas de vários laboratórios para
acelerar a vacinação no país. O conflito com os governadores por causa de medidas restritivas deve
continuar, apesar da decisão do STF de garantir a autonomia dos estados.

Relação entre os poderes

O governo e a maioria do Congresso conseguiram unir esforços na aprovação da PEC Emergencial,
promulgada em 15 de março após votações confortáveis no Senado e na Câmara. Mas a qualidade do
relacionamento entre os poderes ainda está distante do ideal. O Planalto segue sem contar com um bloco
de apoio legislativo consistente, capaz de evitar surpresas desagradáveis para o governo. Em abril, vetos
presidenciais continuarão sendo derrubados, e medidas provisórias continuarão caducando por decurso
de prazo. A recente criação, por decreto presidencial, de um comitê de crise contra a covid-19 pode,
porém, abrir espaço para uma maior coordenação de iniciativas entre o presidente Jair Bolsonaro e os
presidentes Rodrigo Pacheco e Arthur Lira. A nomeação da deputada Flávia Arruda (PL-DF) para o cargo
de ministra da Secretaria de Governo também indica um potencial fortalecimento do apoio ao Planalto
pelos partidos do chamado Centrão. O mês que começa será um campo de testes para determinar o
alcance político real destas duas últimas iniciativas.

Opinião pública

O grande enigma para o mês de abril será a evolução do desempenho do governo Bolsonaro nas
pesquisas. Em março, os números foram particularmente ruins para o presidente. As taxas médias de
avaliação positiva e negativa da atual administração estiveram em torno de 30% e de 45%,
respectivamente. A retomada dos pagamentos do auxílio emergencial tem potencial para deter a queda
de popularidade de Bolsonaro nas pesquisas. Por outro lado, os efeitos mortais da pandemia e o ritmo
lento de vacinação atuam na direção contrária. A aposta mais segura parece ser a contínua redução da
avaliação regular (atualmente, na casa dos 25%), o que pode levar a avaliação negativa do governo para
mais de 50%. A promessa na opinião pública é de polarização crescente entre o bolsonarismo e o lulismo
redivivo.
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Reformas econômicas

As Mesas Diretoras da Câmara e do Senado, em acordo com as lideranças partidárias, têm preferido
pautar em plenário os projetos com maior impacto sobre as medidas de combate à pandemia do
coronavírus. Portanto, em abril, a agenda de reformas macroeconômicas deve permanecer em segundo
plano, pois deixou de ser vista como prioritária neste momento. A reforma administrativa ao menos
ganhou um relator na CCJ da Câmara: o deputado Darci de Matos (PSD-SC). Mas a reforma tributária,
relatada pelo deputado Aguinaldo Ribeiro (PP-PB), segue sem perspectiva de avanço na Comissão Mista
do Congresso. A boa surpresa pode vir a ser a aprovação definitiva do novo marco regulatório para a
navegação de cabotagem.
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Hot Topics

O maior fator de risco político no mês de abril provavelmente serão as negociações
em torno do Orçamento da União para o ano corrente. Aprovada pelo Congresso em
25 de março, após uma tramitação apressada, a lei orçamentária anual precisa ser
sancionada (ou vetada) pelo Planalto até a última semana de abril. A equipe
econômica alega que o Orçamento subestimou fortemente as despesas federais,
enquanto que analistas independentes alegam que a peça orçamentária não
utilizaria parâmetros macroeconômicos realistas. O ministro Paulo Guedes chegou
ao ponto de alertar o presidente Bolsonaro para o fato de que, em sua forma atual,
a lei orçamentária violaria as leis do teto de gastos e de responsabilidade fiscal, com
risco até de abertura de um processo de impeachment. O Planalto terá que
encontrar uma solução que evite o reinício do zero do processo orçamentário no
Congresso, mas que, ao mesmo tempo, evite também o risco de contradição com a
legislação fiscal já em vigor. Enquanto isso, já veremos também em abril o início da
discussão orçamentária para 2022, pois o envio pelo governo ao Congresso do
projeto da nova Lei de Diretrizes Orçamentárias se esgota no próximo dia 15.

Comércio Internacional

As perspectivas para o segundo trimestre de 2021 são positivas para o comércio internacional, com
previsões de aumento no volume de transações e continuidade nos processos de recuperação das
economias mais desenvolvidas. Regiões e países menos desenvolvidos seguirão sofrendo mais dos efeitos
da crise sanitária de COVID-19, retardando, assim, o retorno aos níveis pré-pandemia. As reformas
necessárias na Organização Mundial do Comércio (OMC) seguirão sendo destaque nos discursos e
iniciativas mais diretamente relacionadas ao comércio internacional, principalmente por parte dos países
do G7. Críticas às políticas de subsídios e práticas que levam a uma maior distorção do mercado
internacional continuarão a fazer parte do ambiente político internacional ao longo do mês de abril,
principalmente em resposta às práticas comerciais coercitivas da China. Com destaque para o interesse da
União Europeia e dos EUA, a aproximação de temas comerciais e temas ambientais é tendência. Este nexo
continuará a ganhar destaque nos fóruns multilaterais e, juntamente com questões relacionadas ao
comércio digital, poderá gerar novas demandas para reformas em políticas públicas e práticas domésticas
e internacionais.

O BRASIL E O MUNDO
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Governança Global

A geopolítica da vacina segue em destaque, especialmente no que envolve o acesso de países menos
desenvolvidos a quantidades suficientes de vacinas. A América Latina e o Caribe, a África Subsaariana e o
Sudeste Asiático tendem a ser as regiões mais afetadas pelo acesso desigual às vacinas. As aceleradas
campanhas de vacinação nos Estados Unidos e China favorecem a retomada da confiança para
investimentos e retomada da produção industrial, auxiliando na manutenção do status quo de lideranças
globais. A administração Biden-Harris continua a retomada da inserção dos EUA nos fóruns multilaterais,
com especial atenção ao meio-ambiente e aos direitos humanos. As eleições presidenciais no Equador e
no Peru merecem atenção, especialmente quanto ao equilíbrio na balança de poder na política regional. A
recente retomada da esquerda latino americana, com Obrador no México, Fernández na Argentina, Arce
na Bolívia pode sair fortalecida ou enfraquecida a depender dos resultados dos pleitos nos países andinos.
A recém aprovada reforma no sistema eleitoral de Hong Kong poderá aumentar a pressão internacional
sob a China, que continua a enrijecer seus mecanismos de controle no território.

Segurança Internacional

As tensões entre os Estados Unidos e a Rússia seguem elevadas. A Rússia segue realizando manobras com
suas tropas em regiões próximas à Ucrânia e Crimeia, deixando em constante alerta a comunidade
internacional. Os Estados Unidos seguem reafirmando apoio a Kiev e movimentando a Organização do
Tratado do Atlântico Norte (OTAN), especialmente França e Alemanha, para manutenção do cessar-fogo
vigente no leste ucraniano. Comparativamente, o presidente Joe Biden adota uma postura mais dura
quanto à China e Rússia do que o candidato Biden. Enquanto busca reposicionar os Estados Unidos como
líder global e valorizar os fóruns multilaterais para questões de comércio, meio-ambiente e direitos
humanos, o governo dos EUA adota uma postura mais pragmática e linha dura em questões de segurança
internacional. Ainda, as conversas entre os EUA e o Irã para restabelecimento do acordo nuclear de 2015
serão destaque ao longo do mês de abril.

Hot Topics

Nesse próximo mês deverá haver decisão do governo dos EUA de aceitar ou não a
proposta do Brasil de adiantamento de vacinas da Pfizer para o Brasil. Este será um
teste para o novo Ministro das Relações Exteriores.
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