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Funcionamento do Governo

O governo do presidente Bolsonaro trabalha com dois objetivos. A meta imediata é blindar as atitudes de
Bolsonaro durante a pandemia da Covid-19 na CPI do Senado. Até o presente momento, todas as figuras
ligadas ao Planalto chamadas a depor (menos os ex-ministros da saúde Mandetta e Teich) tiveram o
mesmo comportamento: o de mentir para livrar o presidente. O outro objetivo tem prazo mais longo, mas
data definida: 2022. A intenção é melhorar a popularidade de Bolsonaro para que ele possa ter chances
reais de ser reeleito. Para isso, vale até trazer a Copa América (rejeitada pela Colômbia e pela Argentina)
para o Brasil. Também vale entrar com ações no Supremo Tribunal Federal contra lockdowns decretados
por governadores de estados onde a pandemia está mais ativa, como São Paulo, por exemplo. As ações do
governo não levam em consideração os problemas legais que envolvem o ministro do Meio Ambiente
Ricardo Salles, caracterizado por Bolsonaro como um ministro excepcional, bem como o próprio ministério
que ele dirige. Bolsonaro é leal aos amigos como Ricardo Salles e Eduardo Pazuello e por eles quebra
regras: normalmente o ministro do Meio Ambiente seria chamado pelo presidente para se explicar e seria
forçado a se licenciar do cargo até esclarecer todos os problemas, ou seria sumariamente demitido. Já
Pazuello, um general da ativa e ex-ministro da Saúde, teria sido punido pelo Exército por infringir normas
há muito estabelecidas justamente para coibir indisciplina. Bolsonaro, no entanto, ordenou que o ministro
da Defesa, o general da reserva Braga Netto, e o comandante do Exército, general Paulo Sérgio Nogueira
de Oliveira, silenciassem sobre a participação de Pazuello na “motocada” com o presidente no Rio de
Janeiro, e sobre a sua fala no carro de som no mesmo evento. O presidente finge ignorar, na verdade finge
desprezar, que uma semana após reunir apoiadores no Rio de Janeiro, houve manifestações contra ele e
seu governo em todas as capitais, sendo as mais volumosas no Rio de Janeiro e em São Paulo.

Relação entre os poderes

A CPI do Senado se transformou, sem dúvida, no ponto privilegiado de observação do relacionamento
entre os poderes. Os aliados do governo na comissão são minoria, e isso não mudará. Apesar do interesse
e da repercussão dos depoimentos poderem variar de semana para semana, a tendência clara é que a CPI
prossiga em seu papel de deixar o governo Bolsonaro na defensiva, até chegar a um relatório final
extremamente crítico em relação ao modo pelo qual o presidente Bolsonaro conduziu as ações de saúde
pública no enfrentamento à pandemia do coronavírus. Em junho, será anunciado o nome indicado pelo
Planalto para suceder o ministro Marco Aurélio no STF. E a aprovação desse nome no plenário do Senado
provavelmente não será tão rápida e folgada como na ocasião da nomeação do ministro Nunes Marques,
no ano passado. Por outro lado, alguns sinais de melhora no relacionamento entre o Planalto e o
Congresso também puderam ser observados no mês que passou. Das 9 medidas provisórias que
perderiam validade em maio, nada menos que 6 foram convertidas em lei. Em junho, no entanto, irão
caducar outras 15 MPs, e nossa expectativa é que essa taxa de conversão caia novamente, se
aproximando da média histórica de 50% observada no atual governo. Entretanto, ainda não foi instalada a
Comissão Mista de Orçamento, sem a qual permanece o risco de futuros atrasos na apreciação das
propostas do futuro ciclo orçamentário (a começar pela LDO 2022, enviada pelo Ministério da Economia
há um mês e meio).
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Opinião pública

Aconteceu como prevíamos no relatório anterior. Na média das pesquisas realizadas por diferentes
institutos no mês de maio, permaneceram estáveis as avaliações positiva e negativa do governo
Bolsonaro. E na mesma razão adversa de 2 contra 1: 27,3% de ótimo/bom contra 50,0% de ruim/péssimo.
São números ainda interessantes para o Planalto, pois eles excluem o cenário de um segundo turno sem
Bolsonaro em 2022. Por outro lado, se acumulam cada vez mais as simulações de intenção de voto
mostrando derrota (ou viés de derrota) do presidente no segundo turno. Além do ex-presidente Lula, o
ex-ministro Ciro Gomes também aparece agora bem à frente de Bolsonaro. Até mesmo o governador João
Doria já aparece em empate técnico frente a Bolsonaro. Para junho, não são esperadas mudanças
expressivas (fora das margens de erro das pesquisas) nos indicadores de opinião pública. Mas, caso elas
aconteçam, dificilmente serão favoráveis ao governo.

.

Reformas econômicas

Em maio, houve um avanço na reforma administrativa e um retrocesso na reforma tributária. Na média,
portanto, a agenda das reformas continuou andando de lado, exatamente como apostávamos no relatório
anterior. Por um lado, a CCJ da Câmara aprovou a admissibilidade da proposta do governo que institui um
novo modelo para o serviço público. Por outro lado, foram extintas a Comissão Mista do Congresso e a
Comissão Especial da Câmara que analisavam as diferentes propostas de simplificação da estrutura
tributária. Em junho, as novidades esperadas são: a) a criação da Comissão Especial da Câmara que
discutirá o mérito da reforma administrativa; e b) a possível definição de qual projeto de reforma
tributária continuará tramitando (e de seu respectivo caminho legislativo). Outro destaque do mês de
junho deverá ser a votação no Senado da medida provisória que autoriza a privatização da Eletrobras, e
cujo prazo de validade expirará no próximo dia 22. A nossa expectativa é que ela seja aprovada sem
grandes dificuldades. Vale também mencionar, no Congresso, o projeto que institui um novo marco legal
para o licenciamento ambiental. Apesar da sua recente e tranquila aprovação na Câmara, a tramitação da
proposta no Senado deve ser extremamente lenta.
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Hot Topics

A polêmica sobre sediar a Copa América no Brasil, conforme decidiu o

presidente Bolsonaro, promete render polêmicas por algum tempo. Os

depoimentos na CPI da Pandemia também mobilizarão a atenção da

população enquanto ela durar, com inevitável insatisfação com seu desfecho,

qualquer que seja ele. As manifestações pelo Brasil contra Bolsonaro

parecem ter despertado a oposição a ele, e outras manifestações devem

ocorrer. Vale lembrar que a intensidade das manifestações populares é um

dos fatores que compõem o que se costuma chamar de “tempestades

perfeitas”, as quais podem levar, no limite, à abreviação prematura dos

governos. Porém, não custa recordar também que as manifestações

populares de 2013 não impediram a reeleição da ex-presidente Dilma

Rousseff no ano seguinte.

Excepcionalmente neste mês não publicaremos a seção “O Brasil e o Mundo”.
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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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