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Funcionamento do Governo

O presidente Bolsonaro parece já ter feito todos os ajustes que gostaria de fazer na composição
do primeiro escalão da Esplanada dos Ministérios. Uma nova mexida de grandes proporções deve
ocorrer somente no final de março de 2022, quando deverão se desincompatibilizar os ministros
que serão candidatos nas eleições de outubro. Até lá, no entanto, devemos continuar esperando
pequenas crises, provocadas por boatos pontuais de renúncias e demissões de ministros (alguns
dos quais eventualmente se confirmarão, ao passo que outros não). A aliança recente de
Bolsonaro com os partidos do chamado Centrão (especificamente o PP, o Republicanos, o PL e o
PTB) reduziu ainda mais drasticamente a probabilidade de abertura de um processo de
impeachment. Uma incerteza crítica continua sendo o partido político ao qual o presidente se
filiará para concorrer à reeleição, mas devemos aguardar até o fim de setembro para que sejam
conhecidas as leis que efetivamente regularão o processo eleitoral vindouro. Algumas fusões e
incorporações partidárias podem acontecer até o fim de março, e dificilmente Bolsonaro baterá o
martelo antes deste prazo. .

Relação entre os poderes

Não há sinais de reversão da tendência de desgaste do presidente Bolsonaro frente aos poderes
legislativo e judiciário. Senão vejamos. Apesar de êxitos pontuais em algumas votações na
Câmara dos Deputados, o governo tem sofrido sucessivas derrotas no Senado Federal. A casa tem
levado em banho maria a nomeação de André Mendonça (ex-ministro de Bolsonaro) para o
Supremo Tribunal Federal. Outro indício importante foi a recente derrota no Senado da medida
provisória que promovia uma minirreforma trabalhista. E não podemos nos esquecer da CPI da
Pandemia, cujo relatório final pode ser divulgado no final de setembro – mais uma vez expondo a
fragilidade política do governo no Senado. Por outro lado, as provocações retóricas de Bolsonaro
ao Supremo Tribunal Federal são quase diárias, especialmente para os ministros Alexandre
Morais e Luís Roberto Barroso. O pedido de impeachment de Bolsonaro contra Morais foi
rapidamente arquivado pelo Senado, mas os dois ministros devem ser os principais alvos das
manifestações bolsonaristas previstas para o feriado de 7 de setembro. Tudo indica que o
próximo pretexto retórico de Bolsonaro para atacar os demais poderes e mobilizar seus eleitores
cativos nas ruas e nas redes sociais será a mais do que previsível derrubada, pelo Congresso, do
recente veto presidencial à criminalização das fake news. Mas já se disseminou a percepção de
que Bolsonaro pode ser comparado a um cão que ladra, mas não morde. De fato, suas investidas
retóricas contra os demais poderes se limitam a surgir em ambientes previamente selecionados
(lives de internet, entrevistas a jornalistas amigos, cercadinho do Alvorada, etc.). Nem mesmo a
cúpula das Forças Armadas parece levar muito a sério as ameaças golpistas do presidente.
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Opinião pública

Como esperávamos, prosseguiu em agosto o processo de desidratação do saldo já negativo de
popularidade do presidente Bolsonaro perante a opinião pública. Na média das pesquisas, a
avaliação negativa do governo aumentou de 52,4% para 55,0%. A avaliação positiva até teve um
pequeno crescimento também, mas passando de 25,7% para 26,3%. Em outras palavras, a
rejeição ao governo cresceu quase cinco vezes mais do que cresceu o apoio, em termos
absolutos. Para setembro, a nossa aposta é que o desgaste de Bolsonaro terá continuidade,
especialmente devido à crescente perda do poder aquisitivo das camadas mais numerosas da
população, e também diante das perspectivas de racionamento da energia elétrica. Na verdade,
esta também é a nossa aposta para todo o restante do ano em curso. O quadro ficará
particularmente preocupante para o presidente caso as taxas de popularidade do seu governo
cheguem a dezembro nas imediações dos 60% de avaliação negativa e dos 20% de avaliação
positiva. Neste cenário, entraríamos em 2022 com probabilidade crescente de consolidação
precoce de uma terceira via competitiva na eleição presidencial.

Reformas econômicas

Quando tudo indicava que o projeto de reforma do imposto de renda já havia subido no telhado,
eis que a primeira etapa da reforma tributária do governo (PL 2337/21) foi definitivamente
aprovada no plenário da Câmara dos Deputados agora no comecinho de setembro. Mas não
parece haver ainda no Senado a mesma pressa em aprovar este projeto, já que começou a
avançar na casa uma proposta mais ampla de reforma (PEC 110/19), a qual unificaria tributos
federais, estaduais e municipais. A nossa expectativa para as próximas semanas é que este último
item avance pelas comissões do Senado, enquanto a Câmara se dedique ao segundo item da
agenda tributária do Planalto: o projeto que institui uma contribuição social unificada em
substituição ao PIS e à Cofins (PL 3887/20). Vale lembrar que, para vigorar já em 2022, qualquer
mudança nas regras tributárias precisaria concluir a tramitação no Congresso até o final de 2021.
Outro avanço esperado para o mês de setembro no cardápio de reformas econômicas propostas
pelo governo Bolsonaro deve ser o projeto da reforma administrativa (PEC 32/20), que se
encontra numa comissão especial da Câmara. A proposta foi consideravelmente reformulada pelo
relator (que manteve, por exemplo, e ao contrário do que foi originalmente proposto pelo
governo, a estabilidade para os futuros ingressantes no serviço público). As mudanças na redação
devem diminuir às resistências políticas à sua aprovação. Há boas chances de que a reforma
administrativa seja enviada ao plenário do Senado ainda em setembro, onde precisaria passar por
duas votações com maioria qualificada de 3/5.
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Setembro certamente será um mês estratégico para a resolução da equação
entre as políticas fiscal e social. Na verdade, devido aos prazos constitucionais,
o mês de agosto já foi decisivo para a construção de expectativas. No campo
orçamentário, tivemos a sanção presidencial da LDO e o envio ao Congresso
da LOA para 2022. Além disso, como já era esperado, o Palácio do Planalto
também encaminhou à Câmara uma proposta de emenda constitucional que
regulamenta o pagamento de precatórios pela União a partir do ano que vem.
Essa nova PEC saída das gavetas do Ministério da Economia vem sendo
apontada por muitos economistas de mercado como um calote informal nas
contas públicas. Um possível desenlace alternativo para a questão dos
precatórios talvez seja vislumbrado em setembro como resultado das
negociações que estão sendo conduzidas pelos presidentes do STF, do Senado e
da Câmara no âmbito do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Todos estes
projetos na legislação fiscal terão impacto direto sobre as chances de
aprovação do programa social Auxílio Brasil, que o governo Bolsonaro
pretende implantar no lugar do Bolsa Família. A medida provisória do Auxílio
Brasil também começou a tramitar no Congresso em agosto, e deve ganhar
muita visibilidade política nos últimos meses do ano. Mas ainda há muitas
incertezas sobre o alcance e o valor dos benefícios do novo programa, de cujo
sucesso dependem as chances de reeleição do presidente Bolsonaro.


