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Funcionamento do Governo

Os ministros mais próximos do presidente Bolsonaro, o próprio presidente e seus filhos, além do general
Eduardo Pazuello (novo chefe da Secretaria de Estudos Estratégicos), estão ocupadíssimos em criar uma
narrativa que blinde o presidente na atual crise deflagrada pela CPI da Pandemia no Senado Federal. Os
fatos recentemente descortinados pela CPI sobre corrupção no Ministério da Saúde, e o provável
envolvimento do líder do governo na Câmara dos Deputados, colocam o presidente em uma saia justa,
pois cai por terra o mantra de que em seu governo não há corrupção. Muitos arriscam dizer que o
impedimento do presidente está cada dia mais perto. Esta não é a opinião da Empower, pelo menos no
futuro próximo. Cremos que Bolsonaro seguirá sofrendo desgaste político, mas não o suficiente para
haver disposição da Câmara dos Deputados em apreciar um dos vários pedidos de impeachment já
protocolados. A meta do presidente é ser reeleito em 2022, e todas as suas ações e declarações visam
fidelizar ainda mais o seu eleitorado cativo para garantir, ao menos, que tenha condições para concorrer à
reeleição. Devemos também observar as movimentações que o presidente faz com relação à sua filiação a
algum partido para concorrer às eleições – se não se filiar a nenhum, não poderá ser candidato. O
mercado continua reagindo bem às recentes medidas propostas pela área econômica do governo e que
vem sendo aprovadas no Congresso Nacional. O dólar segue estável e com ligeira queda, e a Bolsa estável
com ligeira alta, provando que o mercado está confiante. O ministério de Bolsonaro sofreu uma baixa
significativa, a do ex-ministro Ricardo Salles, mas nada mudou, pois, seu sucessor, Joaquim Pereira Leite,
era homem de confiança do ex-ministro e continuará a implementar a política determinada pelo
Presidente da República. Os ministérios mais ideológicos continuam fortes e intocados – da educação, da
mulher, da família e dos direitos humanos e o do meio ambiente. Não cremos em mudanças expressivas
para o próximo mês, mas antecipamos muito ruído na mídia, ameaças de impeachment com muitos
pedidos protocolados na Câmara e petições no STF, principalmente decorrente de fatos revelados na CPI
da pandemia.

Relação entre os poderes

A CPI da Pandemia seguirá concentrando as atenções do noticiário político. O fato de os senadores aliados
do Planalto estarem em nítida minoria na comissão determina previamente o curso dos depoimentos e
das quebras de sigilo aprovados pela Julhoria anti-Bolsonaro lá existente. Os trabalhos da CPI (previstos
para se encerrar em agosto) certamente serão prorrogados por mais 90 dias, restando somente a dúvida
se a comissão funcionará no “recesso branco” da segunda quinzena de julho. Mas também é importante
registrar que o governo Bolsonaro não se encontra isolado no Congresso, e tem conseguido êxito
considerável, por exemplo na aprovação de medidas provisórias.
Após passar dois anos seguidos convertendo em lei menos de 50% das MPs que editou, em 2021 essa
mesma taxa de êxito tem sistematicamente superado (até para nossa surpresa) o patamar de 80%. A
aprovação definitiva da medida provisória que permite a capitalização da Eletrobras foi a Julhor vitória
política do Planalto no mês de junho. Para o mês que se inicia, estão previstas as votações finais de outras
duas MPs estratégicas para o governo: a que instituiu o novo auxílio emergencial e a que desregulamenta
o ambiente de negócios no país. A falta de notícias sobre a instalação da Comissão Mista de Orçamento e
sobre a votação da LDO 2022 segue sendo uma fonte de risco político no médio prazo.
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Opinião pública

Os índices de popularidade do governo Bolsonaro seguiram andando de lado nas pesquisas, e grandes
mudanças não são esperadas neste mês que se inicia. Por um lado, fatores como o gradual aumento da
vacinação e a consequente reabertura das atividades econômicas tendem a favorecer a popularidade do
governo. Por outro lado, produzem efeito contrário o noticiário negativo gerado pela CPI e a aceleração da
inflação e do desemprego. Como parâmetro, nas cinco pesquisas divulgadas em junho, as taxas médias de
avaliação positiva e negativa do governo foram, respectivamente, de 27,9% e de 49,3%. As pesquisas de
intenção de voto para a eleição presidencial do ano que vem também devem continuar apontando para
uma polarização entre Bolsonaro e Lula, com nítida vantagem para o ex-presidente.

Reformas econômicas

O mês de junho foi de avanços pontuais na agenda de reformas estruturantes. O governo cumpriu a antiga
promessa de enviar à Câmara um segundo projeto de reforma tributária (o qual reduz o IR das pessoas
físicas, mas que também passa a taxar dividendos das pessoas jurídicas). E a Câmara elegeu retomar o
projeto tributário original do governo, o qual quer unificar o PIS e a Cofins numa única contribuição
(CBS). Em julho, a bola estará agora com os respectivos relatores, os deputados Celso Sabino (PSDB-PA) e
Luiz Carlos Motta (PL-SP). Mas não devemos esperar novidades concretas antes de agosto. A reforma
administrativa, por sua vez, está agora tramitando numa comissão especial da Câmara, na qual a base
governista tem ao menos 20 dos 34 votos. No mês de julho, o colegiado deve seguir realizando audiências
públicas, enquanto ao relator Arthur Maia (DEM-BA) caberá avaliar o mérito das emendas apresentadas
pelos demais parlamentares. O líder do governo na Câmara, o deputado Ricardo Barros (PP-PR), tem
conduzido pessoalmente as negociações com as lideranças partidárias. Se o parlamentar vier a ser
substituído de sua função atual no bojo das acusações que pesam contra ele na CPI da pandemia, a
votação da reforma administrativa na comissão especial (prevista para agosto/setembro) tende a ser
adiada.
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Hot Topics

O ministro Marco Aurélio Mello, do Supremo Tribunal Federal, se aposentará
compulsoriamente no próximo dia 12 de julho, e Bolsonaro alegadamente gostaria de
nomear para a vaga o atual Advogado Geral da União, o ministro André Mendonça. O
nome dele preenche o requisito do presidente de nomear alguém “terrivelmente
evangélico”, mas não conta com apoio irrestrito do Senado, que aprovará ou não o
nome do nomeado. Mas Bolsonaro também pode adiar a escolha do substituto de
Mello. Há duas possibilidades mais plausíveis: ou ele nomeia o seu preferido, ou busca
um nome sem muita visibilidade política, mas que seja seu aliado (assim como fez
com Nunes Marques). Seja como for, a aprovação do indicado em um Senado
conturbado pela CPI não será algo trivial.
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Governança Global

A celebração dos cem anos do Partido Comunista Chinês neste dia 1 de julho ilumina a reflexão sobre as
mudanças econômicas, políticas, sociais e culturais observadas na China desde a fundação do mesmo. O
papel de liderança global da agora potência China é inegável, assim como as pretensões da mesma de se
tornar hegemônica nas próximas décadas. Para isso, reformas políticas e econômicas ainda são
necessárias para modernização da China em busca do objetivo declarado de Xi Jinping: uma China
socialista moderna, próspera, forte, democrática, culturalmente avançada e harmônica até 2049. O
sistema internacional, no entanto, segue exercendo críticas e pressões sobre a China, em especial no que
tange a suas práticas comerciais e tratamento de questões relacionadas aos direitos humanos. Os
comportamentos da União Europeia, do Reino Unido e especialmente dos Estados Unidos após o G7
devem ser observados com atenção, pois serão indicativos do comprometimento dos mesmos aos
discursos e promessas feitos em Cornwall. O controle da pandemia em regiões menos desenvolvidas
também segue sendo foco de atenção, assim como as questões envolvendo o clima e os objetivos do
desenvolvimento sustentável. Por fim, a geopolítica do esporte ganha destaque em virtude da Olimpíada
de Tóquio, que acontecerá entre 23 de julho e 8 de agosto.
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