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Funcionamento do Governo

Dezembro promete ser um mês morno no Palácio do Planalto. Os resultados do segundo turno das
eleições municipais forçam, necessariamente, um “freio de arrumação”. O Presidente, lembremos, não
tem partido, e atualmente conta com o chamado “Centrão” para lhe dar apoio no Congresso Nacional, e
este consórcio de partidos foi o que mais cresceu nas eleições municipais. O Planalto também tem que
avaliar suas ações na arena internacional, tendo como interlocutor o presidente eleito Joe Biden. No plano
doméstico, Bolsonaro precisa se mostrar um candidato viável para 2022 para continuar a ser apoiado pelo
Centrão (que continuaria a apoiá-lo SE ele for um candidato viável; mas se sentir que ele não será viável
para 2022, procurará outro candidato; está no DNA do grupo). Uma reforma ministerial não está fora de
cogitação e é justamente neste assunto que se verá a força da coalizão. Hoje há 3 ministérios ocupados
por parlamentares das legendas que dão sustentação ao governo, mas nenhum dos ministros é visto como
representante do seu partido, mas como da cota pessoal do presidente. Eles querem mais, e querem
ministérios importantes, com orçamentos polpudos, como os da Saúde e o da Educação. Bolsonaro, que se
elegeu contra o toma-lá-dá-cá da política tradicional, terá que sucumbir a ela (na verdade, já sucumbiu, só
que em doses homeopáticas) e compor com os partidos que o apoiam. Se esta reforma de fato ocorrer,
ministros que causam incômodo internacional também poderão ser mudados, como os do Meio Ambiente
e das Relações Exteriores, por exemplo. Este seria um aceno bem-vindo à nova administração da Casa
Branca e aos demais parceiros internacionais, já que até agora Bolsonaro se recusa a parabenizar Biden
pela vitória, sustentando e fazendo eco ao presidente Trump de que as eleições nos EUA teriam sido
fraudadas, segundo suas fontes. Entretanto, nenhuma dessas mudanças deve ocorrer em dezembro, um
mês sem grandes acontecimentos.

Relação entre os poderes

A novela sucessória nas Mesas Diretoras da Câmara e do Senado tende a ocupar grande destaque no mês
que se inicia. Os mandatos de Rodrigo Maia (DEM-RJ) e de Davi Alcolumbre (DEM-AP) estão no final e,
objetivamente, a reeleição de ambos é vedada pela Constituição. Caberá ao STF determinar já nas
próximas semanas se a vedação constitucional pode ser contornada por uma simples mudança no
regimento interno do Congresso ou se somente através de uma improvável emenda constitucional. Os
dois presidentes demonstram ter apego ao cargo, especialmente no caso de Alcolumbre. De fato, no
Senado sequer existem outros nomes lançados publicamente ao comando da Casa. Mas um candidato
favorito não deve demorar a surgir caso a possibilidade de reeleição seja barrada pelo Supremo. Se Maia
não puder mesmo continuar onde está, a sucessão na Câmara certamente ganhará contornos mais
estratégicos. O Palácio do Planalto tem interesse em eleger o deputado Arthur Lira (PP-AL), um dos líderes
do Centrão. Mas o grupo de Maia já trabalha para emplacar nomes como os dos deputados Baleia Rossi
(MDB-SP), Aguinaldo Ribeiro (PP-PB) e Marcos Pereira (Republicanos-SP). Se Maia conseguir fechar um
acordo com os partidos de oposição ao governo, dificilmente deixará de fazer o seu sucessor, contrariando
o presidente Bolsonaro. O processo é complexo, e envolve as primeiras alianças para a sucessão
presidencial de 2022.
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Opinião pública

Há grande expectativa sobre o estágio em que se encontra a popularidade, nas pesquisas, do governo
Bolsonaro no cenário pós-eleições municipais. Como é sabido, o desempenho nas urnas dos candidatos
apoiados pelo presidente deixou muito a desejar. Além disso, nenhum instituto divulgou pesquisas de
aprovação ao governo durante o mês de novembro, já que todas as atenções estiveram voltadas para as
eleições de prefeito e vereador. No final de outubro, a pesquisa CNT/MDA dava 41,2% de avaliação
positiva ao governo federal, contra 27,2% de avaliação negativa. Em dezembro, espera-se pelo menos a
divulgação da tradicional pesquisa trimestral CNI/Ibope, cuja rodada de setembro trouxera números muito
parecidos com os da CNT/MDA de outubro. A manutenção de um saldo razoável de popularidade para
Bolsonaro e seu governo ainda parece ser o cenário mais provável, já que os fatores estruturais que a
sustentam (a pandemia e o auxílio emergencial) seguem no radar da maior parte da opinião pública. Uma
queda significativa das taxas de aprovação ao governo seria uma surpresa.

Reformas econômicas

A pauta econômica entrou em hibernação durante a campanha eleitoral nos municípios. A única exceção foi o
projeto da nova Lei de Falências, aprovado no Senado no final de novembro e que deve ser sancionado pelo
Planalto nos próximos dias. Há uma lista grande de marcos regulatórios setoriais tramitando no Congresso, mas
as chances de aprovação de qualquer um deles antes do recesso parlamentar não soam muito promissoras.
Este mesmo prognóstico vale para as propostas de emenda constitucional do Ministério da Economia (como a
do pacto federativo, por exemplo). A boa notícia em dezembro pode ser a votação em primeiro turno, na
Câmara, de uma parte da reforma tributária (incluindo ou não as mudanças propostas pelo governo). Tudo
indica também que o país começará 2021 sem um Orçamento aprovado, mas já surge a possibilidade (a ser
confirmada) de que a LDO seja votada diretamente no plenário do Congresso em meados de dezembro, o que
ao menos daria ao Planalto alguns instrumentos mínimos de execução orçamentária a partir de janeiro. Ainda
nessa área, o Congresso já parece ter descartado a prorrogação, para o próximo ano, seja do chamado
Orçamento de Guerra, seja do estado de calamidade pública decorrente da pandemia do coronavírus. Se
confirmado este cenário, o governo voltaria a ficar mais amarrado pelas regras fiscais anteriores à pandemia,
praticamente sepultando a criação do novo e mais amplo programa de transferência de renda cogitado pelo
ministro Paulo Guedes.

Eleições 2020

Deu a lógica nas eleições para prefeitos e vereadores nas cidades brasileiras. Os maiores vencedores
foram os partidos de centro e de centro-direita (especialmente MDB, PP, PSD, DEM e PSDB). Por sua vez,
os maiores derrotados foram os partidos mais à direita (e os candidatos ligados ao governo Bolsonaro) e
os partidos de esquerda (apesar de alguns sucessos pontuais). Os partidos de centro-esquerda (PDT e PSB)
andaram de lado, mas tiveram bom desempenho no segundo turno. Foi a vitória da moderação sobre o
radicalismo, ou do pragmatismo sobre as ideologias. Nomes como os dos prefeitos eleitos Bruno Covas e
Eduardo Paes poderão ganhar projeção nacional nos próximos anos. Mas as eleições municipais não
costumam ser boas preditoras das eleições presidenciais subsequentes. O bolsonarismo não emplacou,
mas Bolsonaro está longe de ser um "pato manco". Há um descolamento entre os processos eleitorais nos
municípios e a conjuntura política nacional (ou mesmo estadual). Os principais personagens das eleições
de 2022 serão a economia e a popularidade de Bolsonaro, ambas dependentes das respostas que vierem a
ser dadas pelo governo no pós-pandemia.
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Hot Topics

Todos os olhos agora se voltaram para a Anvisa, já que são várias as empresas que
estão solicitando licença para a vacinação contra o novo coronavírus. O presidente
Bolsonaro e o ministro Pazuello não consideram a vacina produzida pela
Sinovac/Butantan, pois ela seria a “vacina do Dória” (seu adversário político e
provável oponente em 2022). Já o governador de São Paulo aposta suas fichas nessa
vacina e na possibilidade de iniciar a vacinação mesmo sem a autorização da Anvisa.
Merece atenção.

Comércio Internacional

Previsões mais recentes apontam para um encolhimento aproximado de 5% no PIB global em 2020,
reflexo da pandemia de coronavírus e das tensões comerciais entre EUA e China. A redução das atividades
econômicas no Japão e na Europa acende um sinal alerta, especialmente com previsões de uma
recuperação ainda mais lenta em 2021. A tendência de volatilidade nos mercados, padrão em quase todo
2020, tende a ser mantida neste último mês do ano. Há interesse da comunidade internacional sobre a
postura a ser adotada pelo presidente eleito Joe Biden em relação ao veto do governo Trump à indicação
da nigeriana Ngozi Okonjo-Iweala para chefiar a Organização Mundial do Comércio (OMC). É baixa a
probabilidade de observarmos mudanças significativas no comércio internacional neste mês de dezembro.

Governança Global

Dezembro será um mês intenso para a definição do governo Biden e, consequentemente, de indicações
dos rumos a serem adotados pela nova administração a partir de 2021. O coronavírus deverá assumir um
papel fundamental nas primeiras ações do novo governo, especialmente em relação à coordenação de
ações para o enfrentamento da pandemia com o Congresso e os governadores. Devemos observar as
manifestações de Joe Biden, Kamala Harris, Antony Blinken (nomeado para assumir o Departamento de
Estado), e Linda Thomas-Greenfield (nomeada para ser a embaixadora dos EUA na ONU) para melhor
compreendermos os rumos da política externa dos EUA a partir de 2021. No entanto, as próprias
nomeações de internacionalistas experientes indicam um retorno ao multilateralismo e maior inserção
internacional dos EUA, ainda que inicialmente de forma modesta em comparação a governos anteriores
ao de Trump. Isso porque a prioridade do governo Biden-Harris deverá se concentrar nos problemas
internos de um país assolado pelo coronavírus e enfrentando dificuldades econômicas e sociais. A
Venezuela realizará eleições parlamentares no início deste mês que podem impactar a dinâmica das
relações regionais. Altamente contestadas e possivelmente não reconhecidas pela maioria da comunidade
internacional, as previsões indicam para o retorno do controle da Assembléia Nacional por grupos
chavistas. O caos institucional, político, econômico e social mantém a Venezuela como foco de atenção e
cuidado.

O BRASIL E O MUNDO



Segurança Internacional

Na região do Cáucaso, um cessar-fogo intermediado pela Rússia colocou fim - temporariamente - ao
conflito em Nagorno-Karabakh. A crise humanitária na região, no entanto, aumenta rapidamente e deixa
em alerta as autoridades locais e organizações internacionais, em especial as ligadas aos direitos humanos.
A tensões étnicas permanecerão e a crescente influência turca no quintal geopolítico de Moscou deverá
ganhar evidência. Em uma manobra política interna e externa, o Reino Unido anunciou um aumento
significativo - o maior desde o fim da Guerra Fria - no orçamento de Defesa. Em parte, o governo de Boris
Johnson agrada setores internos preocupados com a perda relativa de poder bélico do país e fortalece as
indústrias locais em um momento de tensão Brexit, mas em parte é também uma resposta para a
Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN), que começava a questionar a credibilidade do Reino
Unido especialmente frente aos investimentos recentes feitos por Suécia, Austrália e Polônia.
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Hot Topics

A demora do Presidente Bolsonaro em reconhecer a vitória do presidente eleito Joe
Biden pode custar muito caro ao Brasil, pelo menos no início da nova administração
dos EUA. Os posicionamentos do Brasil em fóruns multilaterais, de alinhamento
automático com o presidente Trump, também não ajudam muito. Dezembro trará a
confirmação da eleição de Biden pelo Colégio Eleitoral dos EUA, e quase certamente
um reconhecimento de sua vitória pelo Brasil. Entretanto existe a possibilidade de o
Brasil aguardar até 6 de janeiro de 2021, quando o Senado ratificará os votos do
Colégio Eleitoral.
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