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Apresentação 

 

Rodrigo Duarte Fernandes dos Passos1 

 

 O número do Boletim de Conjuntura do Instituto de Estudos Econômicos e 

Internacionais que o leitor acessa propõe uma avaliação dos primeiros meses do governo 

Bolsonaro. 

 O texto de Gabriel Sandino de Castro analisa o novo teor da política externa 

brasileira, mostrando a sua lógica pautada nas diretrizes de continuar as iniciativas 

neoliberais do mandatário anterior e de colocar o país como mero figurante no cenário 

internacional. Ademais o texto mostra, entre outros pontos, como a política exterior se 

coaduna com preceitos idealizados por Olavo de Carvalho. 

 Por sua vez, a análise de Friedrich Maier argumenta em torno da incapacidade do 

novo mandatário em concretizar o tão esperado crescimento econômico num cenário de 

estagnação da atividade produtiva no país. 

 Por fim, mas não menos importante, o artigo de Felipe Ramos Garcia tece 

importante linha de raciocínio versando sobre as enormes dificuldades institucionais no 

contexto da crise em curso, mostrando a incapacidade de o atual governo lidar com as 

mesmas. 

 Boa leitura! 

  

 
1 Professor Associado-Livre Docente da FFC-Unesp de Marília. 
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Teoria, discurso e prática da política externa do governo Bolsonaro: breves 

considerações 

 

Gabriel Sandino de Castro2 

 

Introdução 

 

Desde o fim das eleições de 2014, o Brasil permanece mergulhado em múltiplas 

tensões, sejam elas políticas, econômicas, sociais e institucionais. Há quem diga que o 

começo desse tempo histórico se inicia com os protestos de 2013, permeados por diversas 

reivindicações, mas que deixavam claro o esgotamento da capacidade de melhorar a vida 

social por parte do modelo político-econômico brasileiro. O impeachment da então 

presidente Dilma Rousseff culminou na vitória do campo político vinculado à direita e a 

institucionalização clara do caminho neoliberal para o Brasil. Não obstante, as eleições 

de 2018 reforçaram a vitória do discurso neoliberal-reacionário, ao emergir como 

Presidente da República, o então deputado de extrema-direita, Jair Bolsonaro. Assim, o 

ano de 2019 inaugura um novo período da história do Brasil. 

Passados pouco mais de seis meses desde que Bolsonaro assumiu o poder, é 

possível delinear o projeto de política externa do novo governo e o papel do Brasil no 

cenário internacional? Acreditamos que sim. Para isso, compreenderemos esse texto em 

três dimensões de análise: a fundamentação teórica por trás do projeto; os discursos 

oficiais; as concretudes forjadas pela diplomacia do governo Bolsonaro. É oportuno 

destacar que nosso intuito não é estabelecer uma análise detalhada a respeito dessas 

dimensões, mas estabelecer diretrizes gerais da política exterior de Bolsonaro. 

 

A teoria, ou narrativa, da política externa bolsonarista 

 

Em primeiro lugar, a ideia de “teoria” desmiuçada aqui não pode se referir à teoria 

de viés científico, mas, sobretudo como sinônimo de narrativa, ou seja, em um sentido 

coloquial. Dito de outra forma, advogamos que não existe qualquer evidência científica 

ou reconhecimento acadêmico que confere à narrativa bolsonarista alguma sustentação 

de teoria política. 

 
2 Doutorando em Ciências Sociais pela Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” – 

Campus Marília. 
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A concepção das relações internacionais na política externa do Brasil atual é uma 

ruptura da história diplomática do país e, mais ainda, se difere de qualquer concepção de 

política global vista na comunidade internacional. Para entendermos, portanto, o 

relacionamento do Brasil com o restante do mundo hoje, devemos recorrer aos escritos 

de Olavo de Carvalho, mentor de parte expressiva do governo Bolsonaro. 

Grosso modo, Olavo defende que há uma decadência da civilização ocidental e 

um projeto de destruir a cultura judaico-cristã. Dessa forma, é necessário se contrapor a 

essas forças obscuras que visam a esses objetivos. Todas elas aglutinam-se no 

denominado “marxismo cultural” (Abdenur, 2019). Com o fim da URSS, a disputa de 

poder torna-se, antes de tudo, uma guerra de narrativas, na qual os 

conservadores/reacionários devem construí-las, de modo a eliminar qualquer perspectiva 

antagônica a eles. Nas palavras do próprio: 

 

Se esbarrasse na rua com algum dos nossos políticos ditos ‘de direita’, 

eu lhe perguntaria o seguinte: ‘Você quer destruir a esquerda, destruí-

la politicamente, socialmente, culturalmente, de modo que nunca mais 

se levante e que ser esquerdista se torne uma vergonha que ninguém 

ouse confessar em público? (Carvalho apud Guimarães, 2019) 

 

Carvalho enxerga e aponta qualquer antagonismo ao seu pensamento como parte 

do marxismo cultural. Em suma, com a derrocada da URSS, os marxistas passaram a 

utilizar ferramentas de dominação cultural, inspirados principalmente em Antonio 

Gramsci, para forjar o comunismo em escala mundial (Carvalho, 1994).  

No caso do Brasil, os reacionários – apontado por ele também como 

conservadores, apesar das diferenças conceituais – foram vitoriosos na derrubada de João 

Goulart, porém cometeram um erro fundamental: ganharam o campo institucional, porém 

perderam no campo cultural. Nessa concepção, a esquerda pôde se reinventar, nas décadas 

seguintes, introduzindo-se nas estruturas do Estado pela via eleitoral. Para Carvalho, a 

polarização política forjada no pós-ditadura é um efeito da falta de combate no campo 

cultural por parte da direita. 

Essa polarização seria obra da esquerda brasileira, que criou um ambiente político 

unicamente de forças de esquerda. Uma esquerda mais extremista, na figura do PT, e 

outra mais moderada, na figura do PSDB. Para o dito escritor, tal polarização colocou a 
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direita à margem dos processos políticos. Por conseguinte, essa correlação de forças se 

altera com a vitória de Bolsonaro. 

No âmbito global, o marxismo cultural operaria em múltiplas frentes, que 

podemos compreender, como resposta, nas bandeiras levantadas por Olavo de Carvalho 

e seus seguidores. 1) Rejeição ao cientificismo: tudo relacionado à modernidade, ao 

Iluminismo e à ciência vão em contraponto à visão bíblica cristã das sociedades humanas. 

Dessa forma, seria necessário recuperar os valores cristãos que a modernidade vem 

destruindo. Os marxistas, por sua vez, além de anticapitalistas, são anticristãos, portanto, 

pretendem modelar a humanidade sem a influência de Jesus Cristo. 2) Globalismo 

multilateralista e alarmismo ambiental: no âmbito da ONU, as defesas por políticas 

públicas de combate à homofobia e apoio à diversidade de gênero são, na verdade, 

iniciativas para destruir a família e operacionalizar a revolução comunista (Carvalho, 

2004). O combate à xenofobia seria, nessa leitura, uma tentativa de limitar as soberanias 

nacionais.  

Resumindo os conceitos da narrativa: com os Estados nacionais mais frágeis, a 

disseminação do marxismo cultural por todo o planeta seria mais fácil, fazendo com que 

a revolução comunista tivesse o sucesso que não teve no passado. No caso do meio 

ambiente, políticas de defesa ambiental e o aquecimento global seriam meros pretextos 

cientificistas para impedir o desenvolvimento econômico (Almeida, 2019). Destarte, os 

Estados que fazem parte da civilização judaico-cristã deveriam endurecer o nacionalismo, 

rejeitar o mundo não- ocidental e se aproximarem enquanto sociedades ocidentais. Não 

obstante, o grande defensor da civilização judaico-cristã, nessa visão, são os EUA, e o 

grande personagem, o presidente Donald Trump (Araújo, 2017). 

Qual seria, em vista dessa conjuntura, o papel do Brasil? Em linhas gerais, ir em 

direção oposta a tudo que o escritor Olavo de Carvalho julga ser parte do marxismo 

cultural. Nos pontos que levantamos aqui, o governo Bolsonaro deve: 1) aproximar-se 

dos EUA como parceiro nessa cruzada ideológica 2) posicionar-se contra as políticas 

liberais de educação sexual, diversidade de gênero, acordos ambientais dentre outros. 3) 

tangenciar as relações com os países do Oriente, especialmente aqueles considerados fora 

do mundo cristão.  

Passos e Santana (2018) destacam os pontos levantados no programa de governo 

do então candidato para a política externa brasileira. Em síntese:  
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a) Medidas completamente favoráveis aos Estados Unidos, à gestão 

Trump e ao capital financeiro. Os grandes do norte são mencionados e 

louvados junto com Itália e Israel, por oposição a “ditaduras assassinas” 

e à política exterior motivada por “razões ideológicas”. b) Ruptura de 

relações com Cuba. c) Transferência da embaixada brasileira para 

Jerusalém. d) Denúncia do Acordo de Paris, que contém cláusulas e 

metas ambientais. e) Levantamento de cláusulas e barreiras econômicas 

e comerciais. As consequências evidentes são a maior abertura e 

vulnerabilidade perante às empresas estrangeiras. f) Políticas contrárias 

às minorias, indígenas e à maioria negra. g) Facilidade e ausência de 

obstáculos para o capital financeiro em todas as áreas, inclusive com 

um banco central independente. h) Ênfase nas relações e acordos 

bilaterais e não nas iniciativas multilaterais. i) Abandono da prioridade 

da diplomacia de diversificação de relações com o Terceiro Mundo, 

Mercosul e Unasul. j) Retirada do país da ONU (Organização das 

Nações Unidas) e da OEA (Organização dos Estados Americanos), 

organizações apontadas como “inúteis” para o país. (p. 6-8) 

 

Passados pouco mais de duzentos dias do início do novo governo, houve algumas 

iniciativas na maioria dos pontos destacados por Passos e Santana a partir do programa 

de governo do então candidato à Presidência da República. Assim, veremos a seguir como 

a nova política externa brasileira interage com essas questões. 

 

O discurso e a prática da nova política externa 

 

Logo em seu primeiro discurso como ministro das Relações Exteriores, Ernesto 

Araújo deixa clara a visão mística que possui o novo governo. Com passagens bíblicas e 

associações à ideia de messianismo/heroísmo do novo governo, Araújo confere um 

caráter religioso à diplomacia do país (Lafer, 2019) e sugere que o Brasil é uma espécie 

de guerreiro em uma cruzada global e, até então, um prisioneiro de si mesmo. A 

importância da noção de “verdade” é destacada a maior parte do tempo em seu discurso. 

Ou seja, Araújo (2019) tenta argumentar que a vitória de Bolsonaro representa o encontro 

do Brasil, um país tomado pelas sombras, com a luz e a verdade, sem aprofundar sobre o 

que seria a tal “verdade”. Nas palavras do próprio (2019), “O presidente Bolsonaro está 

libertando o Brasil, por meio da verdade. Nós vamos também libertar a política externa 
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brasileira, vamos libertar o Itamaraty, como o presidente Bolsonaro prometeu que 

faríamos, em seu discurso de vitória”. 

Entretanto, o suposto nacionalismo do Brasil, e a sua independência no cenário 

mundial, não é circunscrito a uma tentativa paulatina de autonomia e sim às limitações 

impostas pelos EUA (G1, 2019). Logo no primeiro grande encontro com os investidores 

estrangeiros, no Fórum de Davos, o presidente reiterou toda a cartilha neoliberal de “[...] 

diminuir a carga tributária, simplificar as normas [...]. Trabalharemos pela estabilidade 

macroeconômica, respeitando os contratos, privatizando e equilibrando as contas 

públicas.” (Bolsonaro, 2019). No âmbito externo, o presidente afirmou que: 

 

[...] buscaremos integrar o Brasil ao mundo, por meio da incorporação 

das melhores práticas internacionais, como aquelas que são adotadas e 

promovidas pela OCDE. Buscaremos integrar o Brasil ao mundo 

também por meio de uma defesa ativa da reforma da OMC, com a 

finalidade de eliminar práticas desleais de comércio e garantir 

segurança jurídica das trocas comerciais internacionais (Bolsonaro, 

2019). 

 

Para os poucos familiarizados, a seleção de parte do discurso de Bolsonaro 

destacada aqui não se contrapõe ao viés nacionalista que o novo governo sugere. É 

importante deixar claro que esse discurso é, na verdade, uma declaração de que o Estado 

brasileiro trabalhará a favor do capital financeiro, operacionalizando o país de acordo com 

os interesses de tais investidores. Em suma, o nacionalismo em Bolsonaro mostra-se mais 

como um ufanismo ideológico do que, necessariamente, um valor inerente ao seu projeto 

de economia política. A entrada do Brasil na OCDE, exemplifica tal argumento, ao 

adequar a estrutura jurídica do país às normas internacionais da organização.  

No caso da relação com os EUA, a proximidade de Bolsonaro com Trump não 

significa que o Brasil maximizará seu poder dissuasório na esfera internacional. Pelo 

contrário, o que se tem até agora é uma crescente dilapidação das relações exteriores do 

Brasil com os demais atores internacionais. É, no mínimo, ingenuidade desconsiderar a 

relação de condicionalidade da ampliação do poder dissuasório do Brasil com os 

interesses dos EUA. Ou seja, o crescimento da influência brasileira, tanto na região 

quanto nas decisões internacionais, estaria condicionado à agenda norte-americana.  Em 

suma, essa leitura desdenha dos antagonismos dos interesses do Brasil com os interesses 
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estadunidenses. Assim, as supostas vantagens da posição de apoiador dos EUA não 

trariam qualquer projeção autônoma ao Brasil no cenário mundial. 

Se, no período Temer, o governo brasileiro adotou a subordinação consentida 

como forma de relacionamento com os EUA, agora vivemos em um momento de 

subordinação absoluta, um grau ainda mais elevado de dependência com o governo norte-

americano. 

Como exemplo, podemos citar o caso da Venezuela, país vizinho e parceiro 

estratégico do Brasil. Conforme aponta Marigoni (2019), o governo brasileiro abdica da 

posição de liderança regional para mediar os conflitos na região por causa da posição 

divergente dos EUA sobre essa questão. Além disso, houve clara disposição de Araújo, 

em alinhamento com o governo Trump, de conflito armado com os venezuelanos, posição 

essa indeferida pela ala militar do governo (Soares de Lima; Albuquerque, 2019). 

Outros episódios marcam essa subordinação, como o de transferir a embaixada 

brasileira de Israel para Jerusalém3, em uma clara tentativa de imitar o governo Trump, 

mesmo que isso custasse a ruptura das exportações do Brasil para os países árabes. Tal 

medida, vale dizer, não obteve avanço em razão da pressão de parte do agronegócio 

brasileiro e de segmentos não olavistas do governo. A tentativa de ingressar o Brasil na 

OCDE e a abdicação de vantagens na OMC, a pedido de Trump (G1, 2019); as tensões 

com os navios iranianos; a indicação do filho Eduardo Bolsonaro como embaixador nos 

EUA, quando o mesmo é claramente um grande defensor do presidente norte-americano. 

Episódios para exemplificar a relação de submissão absoluta com os EUA não faltam. 

Eleito presidente do Brasil, Bolsonaro bateu continência à bandeira norte-americana 

(Terra, 2019) deixando o episódio do aeroporto com o então ministro Celso Lafer como 

algo irrisório4. Arrisca-se a dizer o mesmo em comparação ao também ex-ministro Guido 

di Tella5. 

 
3 Parte do apoio evangélico ao governo do presidente era adepta a essa medida. 
4 Certa vez, em visita aos EUA, o então ministro das Relações Exteriores Celso Lafer foi obrigado, por 

funcionários do aeroporto de Washington, a retirar os sapatos como forma de segurança. Tal 

constrangimento ocorreria mais duas vezes durante a passagem de Lafer pelos EUA naquela época. Lafer 

e o então embaixador Rubens Barbosa reclamaram com o secretário de Estado Colin Powell, que pediu 

desculpas e afirmou que pensaria no constrangimento vivenciado pelo ministro. O episódio em questão 

ficou lembrado como forma de passividade do Brasil em relação aos EUA, ao colocar um ministro 

brasileiro, e o mesmo aceitar, em situação vexatória.  Por sua vez, o pedido de desculpas de Powell foi 

interpretado mais como uma formalidade do que, necessariamente, um reconhecimento real de equívoco 

por parte do governo norte-americano. 
5 Guido di Tella, ex-ministro das Relações Exteriores da Argentina, defendia que as relações dos EUA e da 

Argentina eram como “relações carnais”. A expressão usada pelo então ministro na época causou surpresa 

e gerou muita polêmica entre os interessados em política internacional. 
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Repetiu o gesto para o assessor de segurança de Trump, John Bolton (Estadão, 

2019). O contrário seria inimaginável, ou seja, o presidente norte-americano bater 

continência a alguma bandeira que não fosse à do seu país. Mais ainda, continência a um 

mero assessor.  Do ponto de vista geopolítico, o Brasil também não desempenha o papel 

que outrora representara. Atualmente, a agenda da política externa dos EUA visa impedir 

a supremacia tecnológica da China, conter a influência política da Rússia e travar o 

desenvolvimento de países adversários, como por exemplo, o Irã. Nesses três pontos, o 

Brasil vem abdicando de qualquer interesse nacional, apoiando incondicionalmente a 

agenda norte-americana (IstoÉ, 2019; Exame, 2019; O Globo, 2019). 

Apesar do pouco tempo de mandato, é visível a inconsistência da política externa 

brasileira, repercutindo na imprensa internacional (Deutsche Welle, 2019; Washington 

Post, 2019; Le Monde, 2019). O custo dos problemas forjados por essa diplomacia vem 

aumentando a cada dia. A corrosão da imagem do país no exterior, bem como a do 

Itamaraty, instituição de excelência do Estado brasileiro, tornou-se um fato consumado. 

A insatisfação dos diplomatas de carreira com os rumos da inserção internacional do 

Brasil vem ganhando as páginas da imprensa (The Guardian, 2019). 

A indicação de Eduardo Bolsonaro agravou ainda mais essa percepção, 

possibilitando tensões futuras cada vez mais expressivas com o governo. Uma das 

justificativas do presidente para tal indicação seria o bom relacionamento de Eduardo 

com os filhos de Trump. Sugere, assim, que a suposta amizade dos filhos do presidente 

dos EUA com o seu confere maior eficiência à diplomacia brasileira com o governo 

estadunidense. Para o senso comum, a ideia de amizade pode até fortalecer alguma 

relação pessoal, porém, tal ingenuidade ou cinismo não cabe na diplomacia brasileira. A 

simplificação das relações internacionais, no estilo olavista, produz, também, um papel 

simplificado do Brasil no mundo. Conforme apontam Soares de Lima e Albuquerque 

(2019, p.16): 

 

O problema com esta distinção binária é que ela parte da premissa de 

variações apenas de grau nas orientações da política externa em uma 

mesma dimensão, simplificando um processo com uma topografia de 

agentes, interações e dinâmicas mais complexas, impossibilitando a 

percepção das descontinuidades, variações de sentido, e flutuações nas 

próprias orientações da política, como se toda a política externa se 

resumisse ao eixo alinhamento/não alinhamento (A/NA). 
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Considerações finais 

 

Por mais que essa narrativa política das relações internacionais seja uma novidade 

na diplomacia brasileira, do ponto de vista daquilo que vem se concretizando, a política 

externa do governo Bolsonaro mantém parte importante das diretrizes gerais de política 

externa vista no Brasil de Temer (Velasco e Cruz, 2019), pelo menos do ponto de vista 

econômico. Ou seja, a inserção internacional do país dentro do receituário neoliberal e o 

gradual papel de mero figurante das decisões internacionais. Houve, na verdade, uma 

radicalização desse receituário e o incremento da ótica olavista das relações 

internacionais e sociais.  Existe um discurso que a política externa do governo Bolsonaro 

é, em parte, pulverizada pela institucionalidade brasileira, a exemplo do Congresso 

Nacional, ala militar do governo, estrutura diplomática do Itamaraty, dentre outros. No 

entanto, o governo Bolsonaro, após a aprovação da reforma da Previdência, vem 

caminhando ainda mais para a radicalização, tanto nas práticas governamentais quanto 

em discurso para a sua base social mais extremista.  Nesse sentido, caso tais setores, por 

ventura, curvarem-se às iniciativas de Ernesto Araújo, provavelmente a política externa 

sob narrativa olavista se realizaria, de forma expressiva, na concretude das decisões 

políticas. 

As relações entre Brasil e EUA deixaram de ser vistas como uma subordinação 

consentida e se mostram como subordinação absoluta do governo brasileiro a Donald 

Trump, juntamente com a crescente tensão entre Brasil e países árabes, muitos deles 

importantíssimos para o comércio exterior brasileiro, sem contar com a identificação 

cultural que uma parcela da sociedade brasileira, imigrantes e descendentes, tem com 

esses Estados.  

Até a presente análise, ainda não houve nenhuma grande retaliação por parte 

desses países ao Brasil que modificasse o perfil da nossa balança de pagamentos. No 

entanto, com a somatória das declarações do governo desde o primeiro mês de mandato, 

é bem possível que o mundo árabe se distancie efetivamente do Brasil, ao ponto de trazer 

prejuízos econômicos expressivos. Rússia e China também seguem, basicamente, no 

mesmo caminho, ou seja, de tangenciar o Brasil na política internacional. 

Por fim, em vista do que foi discutido aqui, caminhamos para o nosso papel 

idealizado na narrativa olavista: de sermos uma espécie de assessor dos EUA na busca 

pela suposta restauração da civilização judaico-cristã. A questão, portanto, é compreender 

até que ponto a institucionalidade irá frear e/ou limitar essa subordinação absoluta ao 
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império estadunidense, bem como a destruição das relações internacionais do Brasil com 

o restante do mundo não-ocidental e parte do próprio Ocidente (Veja, 2019; UOL, 2019). 

Até aqui, há uma tendência do presidente em seguir o discurso bélico exposto na 

campanha, além de privilegiar aqueles considerados mais extremistas no governo 

(Financial Times, 2019). De fato, na visão dos defensores mais arguidos do presidente, 

sua suposta postura “anti- establishment” é a ideal para mudanças profundas no país. Vale 

refletir, destarte, quais tipos de mudança estamos produzindo. O Brasil não vem 

mostrando qualquer sinal de avanço civilizatório (Nature, 2019; New York Times, 2019), 

na qual a chamada “liderança pelo exemplo” de outrora, agora, encontra-se em mera 

utopia.  

Se as narrativas sobre o melhor desenvolvimento do país estão em constante 

disputa na política e na sociedade brasileira, parece existir certo consenso entre os 

estudiosos de política externa de que a inserção internacional do Brasil no governo 

Bolsonaro vem mostrando-se um fracasso. É possível perceber a validade de tal 

argumento ao observamos os autores e veículos de informação de diferentes matizes 

ideológicos destacados no decorrer do texto.  Em suma, o consenso é a incapacidade da 

diplomacia do governo como resposta aos desafios do Brasil no cenário internacional. 
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Pesquisa de Orçamentos Familiares 2017-2018 e suas indicações para a conjuntura 

atual da economia brasileira 

 

Friedrich Maier6 

 

“A novidade veio dar à praia 

Na qualidade rara de sereia  

metade o busto de uma deusa Maia 

Metade um grande rabo de baleia  

A novidade era o máximo  

Do paradoxo estendido na areia 

Alguns a desejar seus beijos de deusa  

Alguns a desejar seu rabo pra ceia” 

(A novidade – Gilberto Gil, Bi Ribeiro, Herbert Vianna e João Barone) 

 

A eleição de Jair Messias Bolsonaro como 38º presidente do Brasil trouxe grandes 

expectativas para o campo econômico. Ao lado do relativo ineditismo no discurso político 

que o elegeu, pautado na confrontação, no radicalismo e na explícita afirmação 

conservadora – que de certa forma rompeu com o padrão de moderação política dos 

últimos eleitos para o cargo (Fernando Henrique Cardoso, Lula e Dilma) – o novo 

presidente prometeu trazer consigo uma grande mudança de caráter liberal na economia. 

A “virada” estaria representada na figura de Paulo Guedes, considerado por muitos um 

dos melhores quadros do mercado financeiro no Brasil. A euforia dos “agentes de 

mercado” foi grande. Desde a campanha política, vislumbravam-se bruscas 

desvalorizações do dólar e rápida recuperação econômica caso a vitória de Bolsonaro se 

concretizasse. 

Entretanto, perto de completar um ano de mandato, a equipe do Ministério da 

Economia ainda não conseguiu trazer o tão esperado crescimento econômico, que 

finalmente retiraria o Brasil da recessão em que o país se encontra desde o ano de 2014. 

Indicadores econômicos mostram uma economia estagnada, com baixo crescimento e 

pouca expectativa de investimento. Ao mesmo tempo em que a mídia e o governo 

comemoram crescimentos na casa dos décimos, outros indicadores apontam que a 

retomada econômica ainda está longe de acontecer.  

 
6 Bacharel em Relações Internacionais e Mestre em Ciências Sociais pela Unesp-FFC/Marília.  
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Diante desse panorama, o texto procura apresentar ao leitor uma breve ponderação 

da situação econômica atual do Brasil. De um lado, apresenta os dados mais atuais sobre 

a economia brasileira. Doutro lado, aproveita um valioso estudo, a “Pesquisa de 

Orçamentos Familiares 2017-2018 – POF 2017-2018” (Brasil, 2019), recentemente 

lançado pelo IBGE (outubro/2019) para ilustrar a realidade de baixo acesso ao consumo 

que os estratos populacionais mais pobres sofrem no Brasil. O objetivo é contrastar a 

perspectiva de crescimento pautada na “expectativa” dos agentes econômicos (que 

chamaremos de “soluções do lado da oferta”) – mote da política econômica do governo 

Bolsonaro – à realidade da grande desigualdade de renda e incapacidade de consumo das 

famílias brasileiras (“os problemas do lado da demanda”).  

Na conclusão, o texto suporta o argumento principal de que a atual crise brasileira, 

além de se relacionar com o problema de competitividade da indústria nacional, tem na 

demanda um dos elementos de maior importância. Com uma das maiores desigualdades 

de renda e riqueza do mundo, a sociedade brasileira sofre com uma tendência crônica de 

baixo consumo familiar, que dificulta qualquer projeto de forte retomada da economia.  

 

O panorama econômico atual do Brasil 

 

Nos mais recentes relatórios Focus, elaborados pelo Banco Central a partir de 

interlocuções com diversos agentes econômicos, a previsão de crescimento da economia 

brasileira para o ano de 2019 será de 0,87% (Pupo; Wiziack, 2019). A taxa, cabe 

mencionar, foi revisada para baixo desde o mês de agosto de 2018, quando a previsão 

para o ano de 2019 era de 2,5%. A equipe econômica do governo é um pouco mais 

otimista, prevendo um crescimento de 0,9%. Dentre os destaques do boletim, a relação 

de encolhimento do PIB público (-1,56%) e o aumento do PIB do setor privado (1,69%) 

traz auspícios de uma mudança no caráter dos investimentos do Brasil, que tenderiam a 

uma participação maior do setor privado (Pupo, Wiziack, 2019).  

Os dados refletem a lenta e inconclusa retomada da economia brasileira após os 

anos do período recessivo iniciado em 2014. Da retração de 8,2% do PIB registrada no 

período, apenas 3,2% foram recuperados. Em preços de 2018, faltam R$ 338 bilhões de 

reais para a recuperação ao patamar pré-crise, cerca de 5,3% do PIB. De acordo com 

estudos do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas (Ibre/FGV) essa 

é a recuperação econômica mais lenta dos últimos 40 anos (Amorim, 2019).  
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O crescimento atual destoa das grandes expectativas dos agentes econômicos no 

período das eleições de 2018. Além disso, o crescimento previsto para 2019 é menor do 

que aquele registrado em 2017 (1,06%) e 2018 (1,12%) (Amorim, 2019). O próprio 

ministro da Economia, Paulo Guedes, reconheceu em entrevista a dificuldade de 

retomada da atividade econômica (Vieira, 2019).  

A timidez da recuperação aparece também na indústria. O setor é uma das maiores 

preocupações na economia brasileira, dada a longa e perene tendência de 

desindustrialização. Um estudo de 2019 apontou que o país foi aquele que sofreu a 

terceira maior desindustrialização desde a década 1970 na comparação com 30 países 

(Nóbrega, 2019). Apesar do recente registro de crescimento de 0,3% no mês de setembro, 

o ano de 2019 apresenta um acumulado negativo de 1,4% para o setor (Cabral, 2019).  

Já o setor de serviços apresentou leve retração, 0,2%, em agosto na comparação 

com o mês de julho (Bello, 11/10/2019). O mesmo índice, se relacionado com o mês de 

agosto de 2018, é 1,4% menor. Entretanto, até agora os serviços apresentam crescimento 

acumulado no total de 0,5% em 2019.  

De todos os setores da economia, o agronegócio é aquele que continua a apresentar 

os melhores índices. A projeção a partir de dados de setembro/2019 é de um crescimento 

de 1,7% no Valor Bruto da Produção Agropecuária (VBP) para o ano de 2019 em relação 

ao ano anterior, chegando ao patamar de R$ 606,2 bilhões (Valor.., 2019). Ao mesmo 

tempo, o Levantamento Sistemático da Produção Agrícola (LSPA) apresentou a 

possibilidade de novo recorde na colheita de grãos para o ano de 2019, com o resultado 

esperado de 240,7 milhões de toneladas; um crescimento de 6,3% em relação à safra de 

2018 e de 1% em relação à safra recorde de 2017 (Bello, 10/10/2019).  

Sobre o emprego, os números da última Pesquisa Nacional por Amostra de 

Domicílios Contínua (PNAD-Contínua), divulgados no final de outubro, apresentam 

diminuição da taxa de desemprego no Brasil (Saraiva, 2019). A queda de 0,2% foi puxada 

pelo crescimento dos empregos informais. O desemprego no Brasil está em 11,8%. O 

total da população brasileira ocupada é de 93,8 milhões. Sendo que desses 36,2 milhões 

são de trabalhadores informais (41,4% de todos os ocupados), seja trabalhando por conta 

própria (24,4 milhões), seja no setor privado sem carteira assinada (11,8 milhões). Nessa 

pesquisa, chama atenção o grande número de jovens entre 15 e 29 anos que estão 

afastados tanto do mercado de trabalho, quanto do estudo, um total de 11 milhões, ou 

23% dos brasileiros nessa idade.  
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Em síntese, os últimos indicadores sobre a atividade econômica no Brasil não 

comprovam a recuperação da economia brasileira alardeada pelos órgãos 

governamentais. O baixo crescimento no PIB, a contínua retração industrial e a baixa 

qualidade dos empregos gerados nos últimos meses reforçam a visão de uma economia 

que ainda não encontrou elementos que suportariam o crescimento econômico mais 

robusto.  

Desde 2017 a política econômica federal apresenta mudanças estruturais que 

visam à recuperação do período recessivo com “soluções do lado da oferta”. Isto é, são 

medidas que propõem a criação de um “ambiente de negócios favorável”, com ajustes 

fiscais no orçamento público e mudanças legislativas para reforçar a competitividade do 

setor produtivo. Medidas como o “Teto dos Gastos” e a reforma trabalhista aprovadas 

ainda no governo Michel Temer, e a recente Reforma da Previdência da gestão Bolsonaro 

seguem essa orientação.  

Todavia, por mais que a produção nacional, principalmente na indústria, padeça 

de uma crônica falta de competitividade internacional, as medidas de ajuste não foram 

suficientes para retomar o crescimento. A nova edição da Pesquisa de Orçamentos 

Familiares 2017-2018 ajuda a lançar luz sobre um dos maiores problemas estruturais da 

economia brasileira: a baixa capacidade de consumo da maioria das famílias brasileiras.  

 

O lado da demanda: por que a POF 2017-2018 é tão importante? 

 

De abrangência nacional, a “Pesquisa de Orçamentos Familiares 2017-2018” 

(Brasil, 2019) é um dos elementos estatísticos mais importantes para avaliar as condições 

de vida da população brasileira. O foco no orçamento familiar permite perscrutar 

estruturas de consumo que perpassam as despesas de habitação, alimentação, vestuário, 

transporte, higiene e cuidados pessoais, assistência à saúde, educação, recreação e cultura, 

fumo, serviços pessoais, bem como pagamentos para ampliação de ativos (aquisição de 

imóvel, reforma de imóvel e outros investimentos) e diminuição de passivos (pagamentos 

de empréstimos e prestações de financiamento de imóvel). Realizado pela última vez no 

biênio 2008-2009 o estudo serve de referência, também, na seleção dos componentes da 

cesta básica brasileira, afetando diretamente o cálculo do Índice Nacional de Preços ao 

Consumidor Amplo (IPCA).  

Na pesquisa, a média de gastos da família brasileira média, composta por três 

indivíduos, ficou em R$ 4.649,03. O número desdobra-se em média urbana, mais alta que 
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a média nacional, R$ 4.985,39, e média rural, 45,3% inferior à média nacional, R$ 

2.543,15. A disparidade de rendimentos também se apresenta entre as cinco regiões do 

Brasil, os maiores orçamentos familiares encontram-se no Centro-Oeste, Sudeste e Sul 

do Brasil, com média de R$ 5.426,78. As famílias do Norte e Nordeste apresentam 

orçamentos familiares na média de R$ 3.172,35. 

Em geral, as despesas correntes consomem a maior parte dos orçamentos 

familiares (92,7%). Uma tendência que se manifesta desde as primeiras pesquisas de 

orçamento familiar realizadas no Brasil7. Das despesas de consumo, aquelas com 

alimentação, transporte e habitação correspondem a 58,4% da despesa total do orçamento 

familiar médio nacional (R$ 4.649,03) ou 72,2% de todas as despesas correntes. Esse 

número é diverso quando a média nacional é desagregada nos extremos dos extratos 

sociais, aqueles que ganham até dois salários mínimos (R$ R$ 1.908,00) e aqueles que 

ganham mais de 25 salários mínimos (mais de R$ 23.850,00). Abaixo apresentamos o 

gráfico elaborado pela equipe do IBGE que apresenta, a partir da média nacional de 

orçamento familiar, a distribuição das despesas de consumo: 

 

A média nacional, como todos os dados de semelhantes, esconde a enorme 

disparidade entre os orçamentos familiares das famílias mais pobres e das famílias mais 

 
7 Os estudos são: Estudo Nacional da Despesa Familiar (Endef 1974-1975), POF 2002-2003, POF 2008-

2009. 
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ricas. Nesse sentido, a desagregação dos dados revela-se interessante, em cálculos 

aproximados, cabe destacar que: 

• 23,9% da população brasileira, ou 44,8 milhões de pessoas, vivem com 

orçamento familiar de até dois salários mínimos (R$ 1.908,00) 

• 18,6% da população brasileira, ou 38 milhões de pessoas, vivem com 

orçamento familiar de dois a três salários mínimos (R$ 1.908,00 a R$ 2.862,00) 

• 30,5% da população brasileira, ou 62 milhões de pessoas, vivem com 

orçamento familiar de três a seis salários mínimos (R$ 2.862,00 a R$ 5.724,00).  

 

Ou seja, aproximadamente 73% das famílias brasileiras, ou 144,8 milhões de 

pessoas, vivem com orçamento familiar de até R$ 5.724,00 reais.  

As despesas de consumo relacionadas com habitação (39,2%), alimentação (22%) 

e transporte (9,4%) compõem 70,6% do orçamento das famílias que ganham até dois 

salários mínimos. Ao passo que esses gastos representam apenas 45,5% para as famílias 

com orçamento com mais de 25 salários mínimos.  

Com grande parte do orçamento comprometido com despesas básicas, o gasto com 

educação das famílias mais pobres representa apenas 1,9% do total de gastos correntes, 

enquanto que para as famílias mais ricas é de 5,1%. Quando convertidos em valores 

numéricos a disparidade é ainda maior: R$ 28,91 para famílias que ganham exatamente 

R$ 1.908,00 e R$ 1.386,80 para famílias que ganham exatamente R$ 23.851,00. Ou seja, 

uma família rica gasta 47 vezes mais com educação do que uma família pobre. A 

diferença também se manifesta quanto aos gastos com “recreação e cultura”. As famílias 

pobres gastam 0,013% (R$ 25,55) nessa categoria, enquanto o gasto das famílias mais 

ricas é de 0,026% (R$ 622,66), ou 24 vezes mais.  

Dado curioso aparece quando se ponderam as despesas com assistência à saúde. 

A porcentagem dos gastos com saúde é semelhante entre as famílias pobres (5,9%) e as 

famílias ricas (5,6%). Contudo, quando desagregado, o dado apresenta que entre os mais 

pobres gastar com saúde significa majoritariamente o gasto com remédios (4,2%), 

enquanto que para os ricos a despesa se concentra em planos de saúde (2,9%).  

As despesas consideradas como “aumento do ativo” representam 1,4% para os 

mais pobres e 9,6% para os mais ricos, indicando a tendência de crescimento da 

desigualdade, não apenas de renda, mas também de riqueza. Em recente reportagem 

(Santos, Rossi, Buono, 2019), os dados sobre consumo dos estratos mais pobre e mais 

rico foram comparados, algumas das conclusões são: 
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• “Em um mês, o total que uma família mais rica investe em educação é 

igual a todas as despesas de uma família mais pobre”.  

• “No grupo mais pobre, o gasto médio foi de R$ 1.494 por mês. Já o grupo 

mais rico gastou dezoito vezes esse valor, R$ 27.234”. 

• “Os gastos com roupas e sapatos das famílias mais ricas (R$ 647) 

superam as despesas das famílias mais pobres com moradia (R$ 585)”. 

 

A partir dos dados desagregados de consumo por classe social8 evidenciamos que 

o peso das despesas correntes em alimentação, habitação e transporte representa 66% (ou 

R$ 1.651,17) do gasto total na média dos orçamentos familiares de 73% dos brasileiros, 

os três estratos populacionais mais pobres (famílias com rendimento total de até seis 

salários mínimos). Acrescidos os gastos com diminuição do passivo, outras despesas 

correntes (impostos, contribuições trabalhistas, serviços bancários, pensões, mesadas e 

doações, previdência privada e outras) e gastos com saúde, o comprometimento do 

orçamento familiar chega ao patamar de 81,8%.  

Em geral, a POF 2017-2018 confirma a visão da desigualdade social como um dos 

maiores problemas da sociedade brasileira. Desigualdade social que se reflete na 

incapacidade de consumo. O alto comprometimento dos orçamentos familiares, 

principalmente do estrato populacional que compreende quase três quintos da população 

brasileira, é ilustrativo daquilo que chamamos de “problemas do lado da demanda”. Nesse 

sentido, as políticas do governo atual endereçam esses problemas? 

 

Conclusão 

 

A equipe econômica de Jair Bolsonaro se marca pelas propostas de “liberalização” 

da economia. Nesse modelo, as privatizações correspondem tanto ao desejo de 

minimização das empresas estatais no mercado, quanto à prédica do equilíbrio fiscal, este 

presente também nos contingenciamentos do orçamento federal, que afetaram diversas 

pastas ministeriais. Ao lado das privatizações, a Reforma da Previdência aparece como a 

grande aposta econômica do Ministério da Economia. O próximo item dessa agenda é a 

 
8 Disponíveis na reportagem de Santos, Rossi e Buono (2019), ou diretamente no link: 

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1XUHOWFB6NMk_M8LBCPSOeROdikvbrbbc-

aW4zlrVYT0/>. 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1XUHOWFB6NMk_M8LBCPSOeROdikvbrbbc-aW4zlrVYT0/
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1XUHOWFB6NMk_M8LBCPSOeROdikvbrbbc-aW4zlrVYT0/
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prometida “reforma tributária”, que já conta com algumas versões (de iniciativa 

legislativa, com propostas da Câmara e do Senado, e também de iniciativa do Executivo).  

Cotejadas junto com as reformas aprovadas ainda no governo anterior, de Michel 

Temer, as propostas claramente indicam a atuação governamental para a solução dos 

“problemas do lado da oferta” na economia brasileira. Todas as ações têm por objetivo 

central a criação de um “ambiente de negócios” satisfatório, depositando no setor privado 

as esperanças pela recuperação da economia. Mesmo assim, os ajustes aplicados nos 

últimos três anos não conseguiram “destravar” o crescimento econômico brasileiro e, 

principalmente, do setor industrial – um dos maiores afetados.  

Nesse sentido, a discussão dos dados recentes da última POF (2017-2018) ressalta 

a crônica incapacidade de consumo que aflige três quintos da população brasileira. Sem 

desconsiderar o “lado da oferta”, marcado, como dito, pela perene falta de 

competitividade da indústria brasileira, o texto procura reafirmar a importância de ações 

“do lado da demanda”. Claramente, políticas que procuram reduzir ou minimizar os 

efeitos da abissal desigualdade de renda e riqueza brasileira contribuiriam na retomada 

do crescimento econômico sustentado pela ampliação do consumo das famílias. 

A própria equipe do ministro Paulo Guedes parece acenar nessa direção. As 

recentes medidas de liberação de saques parciais do FGTS indicam certa atenção do 

governo para o “lado da demanda”. Resta analisar qual o impacto da decisão e se essa 

será acompanhada de outras medidas no mesmo sentido. Ao que parece, o afã do ministro 

Paulo Guedes na materialização de uma política neoliberal no Brasil esbarra na realidade 

de desigualdade vertiginosa da sociedade brasileira. A solução “do lado da oferta”, em 

vez de promover o crescimento econômico sustentado, tende a oprimir e reduzir ainda 

mais as possibilidades econômicas das famílias mais pobres.  
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Entre expectativas e fracassos: a crise institucional no governo Bolsonaro 

 

Felipe Ramos Garcia9 

 

As eleições de 2010 marcaram uma nova fase na democracia brasileira. Era a 

terceira troca de presidentes democraticamente eleitos após a ditadura militar10. Tudo 

indicava a consolidação institucional da democracia no Brasil. A então presidente eleita 

Dilma Rousseff gozou de aprovação recorde no início do primeiro mandato, em grande 

medida por conta da popularidade do ex-presidente Luís Inácio Lula da Silva e das altas 

taxas de crescimento que o país experimentava. Em 2010, o crescimento do Produto 

Interno Bruto (PIB) ultrapassou a marca dos 7,5%, maior crescimento anual neste século. 

Entre 2003 e 2010 o crescimento total do PIB brasileiro foi de mais de 30%, mesmo com 

a crise econômica mundial de 2008. O país driblou a crise apostando no aquecimento do 

mercado interno e no estímulo ao consumo das famílias. A redução da desigualdade social 

e econômica, o aumento da participação da indústria no PIB, a situação de pleno emprego 

e a projeção internacional do país indicavam uma solidificação de um modelo 

desenvolvimentista e a consolidação das instituições brasileiras. Apesar dos escândalos 

de corrupção que permearam os governos Lula, o sucesso econômico ofuscava qualquer 

possibilidade de crise institucional11.  

 Em 2013, os primeiros sintomas da crise institucional começaram a ser sentidos. 

As manifestações históricas em junho daquele ano indicavam uma grande insatisfação 

popular, a julgar pelas milhões de pessoas que saíram às ruas naquele ano12. Mesmo após 

6 anos, é difícil dissecar o que ocorreu em junho de 2013. No entanto, a apropriação e 

capitalização política das manifestações foram decisivas para acentuar o desgaste dos 

 
9 Bacharel e mestre em Ciências Sociais pela Unesp-FFC/Marília. 
10 Tancredo Neves, eleito pelo colégio eleitoral em 1985, faleceu antes de tomar posse. Fernando Collor 

sofreu um impeachment em 1992. 
11 Uma expressão recorrente no jornalismo político brasileiro; para remeter ao conceito de crise institucional 

é necessário recorrer ao conceito de instituições políticas na literatura da Ciência Política. Entretanto, não 

sendo o objetivo deste texto, nos atentaremos a utilizar crise institucional como contexto de perda de 

legitimidade dos partidos e de parte da classe política; e de perda de legitimidade geral das instituições 

brasileiras, como o Congresso, os tribunais e as câmaras estaduais. Isso afeta todas as relações, inclusive as 

relações entre os poderes. 
12 As manifestações de junho de 2013 não podem ser lidas descoladas de um contexto global de 

manifestações pela radicalização da democracia. Manifestações como o movimento 15M dos indignados 

da Espanha, Occupy Wall Street, os motins na Grécia e os processos de substituições de governo nos países 

árabes são exemplos de mobilizações com pautas diversas e nuanças políticas distintas, mas que tinham em 

comum a organização por meio das redes sociais e uma dubiedade política. Essas manifestações têm sido 

chamadas por pesquisadores, como é o caso da antropóloga Rosana Pinheiro Machado, de Revoltas 

Ambíguas. 
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governos petistas e do modelo desenvolvimentista, construindo um cenário de 

polarização política na sociedade. A queda de popularidade foi consequência inequívoca 

desse contexto, que foi sucedido por uma drástica redução da expectativa de crescimento 

do país, que cresceu menos de 0,5% em 2014. Nesse ano, o governo Dilma ainda lidou 

de maneira truculenta com os protestos contra a realização da Copa do Mundo no país. 

 As eleições de 2014 já foram marcadas por esse cenário de polarização. Embora 

na prática as propostas que foram às urnas não representassem projetos totalmente 

antagônicos, o cenário que se apresentou era o de um descompasso entre as classes 

políticas e as classes populares. Os sucessivos escândalos de corrupção protagonizados 

não apenas pelo Partido dos Trabalhadores (PT), mas pelos políticos em geral, contribuiu 

para acentuar uma crise que não era mais apenas política, mas uma crise das instituições 

e da própria democracia representativa, em um processo mais amplo de crise da 

representação. Ainda ancorada na popularidade do ex-presidente Lula, Dilma Rousseff 

logrou-se vencedora do pleito, ainda que com uma margem bastante apertada. 

 O candidato que ficou atrás no páreo, o ex-governador de Minas Gerais, Aécio 

Neves, aproveitou-se do cenário inédito de crise de popularidade petista e de 

manifestações de protesto durante o governo Dilma e pediu recontagem dos votos, dias 

após reconhecer sua derrota13. O pedido de recontagem foi seguido por um pedido de 

auditoria nas contas do partido vencedor no pleito, o PT. As iniciativas do candidato 

derrotado contribuíram para acentuar ainda mais o clima de polarização e revanchismo 

na sociedade, uma vez que aqueles descontentes com o resultado legítimo das urnas 

tiveram ainda mais razões para duvidar do sistema eleitoral14. 

 Os anos seguintes à segunda eleição de Dilma Rousseff foram de aprofundamento 

da crise econômica do país. O modelo desenvolvimentista heterodoxo deu lugar a uma 

proposta de austeridade e tentativa de ajuste fiscal com a nomeação do economista 

ortodoxo Joaquim Levy para o Ministério da Fazenda em 2015, substituindo Guido 

Mantega. Curiosamente, a nomeação de Levy sinalizava para uma guinada à proposta que 

havia sido derrotada no pleito de 2014, já que o virtual ministro da Economia seria o 

também ortodoxo Armínio Fraga, em caso de vitória do tucano. Entretanto, as medidas 

 
13 O pedido foi formalizado pelo Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), do então candidato 

derrotado Aécio Neves ao Superior Tribunal Eleitoral. https://politica.estadao.com.br/noticias/geral,psdb-

de-aecio-neves-pede-auditoria-na-votacao,1585755.  
14 Curiosamente, a narrativa comum à época era a de que o sistema de votação eletrônica era facilmente 

violável e essa fragilidade era aproveita pelos governos petistas para fraudar e manipular as eleições. 

Impulsionada por grupos alinhados com o presidente eleito Jair Bolsonaro, essa narrativa perdeu espaço 

após sua vitória. 

https://politica.estadao.com.br/noticias/geral,psdb-de-aecio-neves-pede-auditoria-na-votacao,1585755
https://politica.estadao.com.br/noticias/geral,psdb-de-aecio-neves-pede-auditoria-na-votacao,1585755
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econômicas de corte no orçamento e represamento nos preços de energia elétrica, petróleo 

e gás não foram suficientes para frear a queda na produção interna e a redução do consumo 

das famílias. As sucessivas quedas no PIB em 2015 e 2016, de 3,55% e 3,31% 

respectivamente, foram acompanhadas de agudo aumento da taxa de desemprego e de 

uma profunda desindustrialização. Todavia, não é possível falar da crise econômica 

brasileira nesse período sem mencionar a queda no preço das commodities, principal 

matriz de exportação brasileira e que contribuiu decisivamente para uma queda nas 

exportações. 

 

A agenda bolsonarista 

 

O cenário de crise institucional, que já tinha dado sinais ainda em 2013, se 

consolidou em 2016. O governo Dilma enfrentou uma queda de popularidade e 

encontrava dificuldades em construir diálogo com a Câmara dos Deputados. Foi nesse 

momento de turbulência política que, por meio de uma manobra institucional organizada 

pelo Parlamento, em conjunto com setores da sociedade, que a deposição da presidente 

Dilma Rousseff ocorreu, ancorada no processo de impeachment. Sob a justificativa de 

uma manobra orçamentária, o parlamento aprovou o impeachment de Dilma Rousseff, 

dando início ao mandato tampão do então vice-presidente Michel Temer, que aprofundou 

as medidas de austeridade e de cortes que já estavam sendo adotadas pela presidente 

petista15. As eleições de 2018 foram o capítulo mais tenso da crise institucional. 

Polarização, crise de representatividade e crise econômica foram os elementos principais 

de um pleito atípico. O candidato de extrema-direita, Jair Bolsonaro, saiu vencedor sem 

sequer ter pautado sua agenda em debates. A estratégia foi apostar no contexto de crise 

das instituições e crise do modelo representativo, além do evidente desgaste do Partido 

dos Trabalhadores, apresentando-se como um outsider e consolidando-se como o 

estandarte de bandeiras como o combate à corrupção, a segurança pública e o resgate dos 

valores da família e o patriotismo. 

 
15 Dentro desse contexto de crise institucional, é importante destacar o momento do judiciário brasileiro. 

Omissa e conivente, desde as repressões violentas aos protestos em 2014 e 2016, a mais alta corte do país 

é o retrato de um sistema judicial arcaico e desacreditado: juízes e promotores sob suspeita, interferência 

da corte em decisões do Executivo, como no caso da nomeação do ex-presidente Lula à Casa Civil por 

Dilma Rousseff e no caso do pedido de afastamento do mandato do ex-presidente da Câmara Eduardo 

Cunha. Em suma, um Supremo Tribunal sob suspeita e um modelo elitista de poder judiciário que é malvisto 

pela sociedade em virtude dos vários privilégios que a classe possui, tal qual seus pares no Legislativo. 
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O desgaste do PT, responsabilizado pela crise econômica e manchado pelos graves 

escândalos de corrupção, trouxe à tona uma antiga pauta da extrema direita: o 

anticomunismo. A despeito de a doutrina marxista já não representar uma efetiva ameaça 

no país desde, pelo menos, 1935, o culto ao anticomunismo permanece no imaginário de 

grupos de extrema direita brasileiros. No caso de Jair Bolsonaro, sua eleição só foi 

possível pois, além de surfar na onda da crise institucional e de representatividade, 

concatenou pautas caras a vários setores da sociedade. Da recuperação econômica ao 

resgate dos valores da família, a agenda bolsonarista foi sendo construída com intenso 

uso das redes sociais. Embora não houvesse propostas objetivas, elas não fizeram falta 

numa eleição onde imperou a fratura social. Vários setores da classe média fizeram vista 

grossa para as propostas de caráter reacionário do candidato em prol de uma expectativa 

de retomada do crescimento, que, em tese, seria feita a partir dos pressupostos 

liberalizantes da economia. Entretanto, à população não ficou claro quais caminhos 

seriam adotados e, portanto, ao menos da perspectiva da imagem de um candidato 

razoável, a escolha de nomes para a composição ministerial foi peça-chave. Aqui, alguns 

nomes se destacam, como o do ministro da Economia Paulo Guedes, um importante nome 

do mercado especulativo e adepto da ortodoxia; e o ministro da Justiça Sérgio Moro, ex-

juiz federal responsável pela operação Lava Jato. 

 Na prática, a agenda bolsonarista não era uma agenda, no sentido propositivo da 

palavra, mas sim uma antiagenda que, nesse caso, era uma agenda antiesquerda, anti-PT 

e anti-establishment16. Os anseios da sociedade que depositou seu voto em outubro de 

2018 eram, sem dúvida, de uma possibilidade de melhora na realidade material objetiva, 

ou seja, uma aposta para o fim da recessão. A antiagenda bolsonarista floriu em um 

cenário de profunda crise, tanto econômica quanto das instituições, uma crise em todas 

as instâncias da sociedade, uma crise de representatividade e uma crise de perspectiva. 

Eleito sem expor propostas e sem fazer promessas, Jair Bolsonaro emplacou não somente 

sua própria candidatura, mas usufrui de seu nome como uma espécie de “grife”, 

emplacando dois filhos no Legislativo nacional, além de aglutinar uma série de nomes 

em um partido de aluguel que elegeu aliados nas câmaras e governos estaduais e no 

Congresso Nacional. 

 

 

 
16 Paradoxalmente ao discurso antissistema, o candidato Jair Bolsonaro ostenta um currículo longo, com 

sete mandatos consecutivos como deputado federal. 
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A formação do governo Bolsonaro: entre os templos e a caserna 

 

Após a vitória de Bolsonaro, criou-se um clima de expectativa de que a não-

agenda bolsonarista que foi apresentada na campanha fosse apenas uma estratégia 

discursiva para vencer o pleito aproveitando-se do desgaste das instituições brasileiras. O 

fervor pós posse foi acompanhado de uma alta na Bolsa de Valores de São Paulo e de um 

clima de bastante expectativas no mercado especulativo17. No entanto, o que se observou 

nos meses seguintes foi uma grande dificuldade de levar a cabo propostas de reforma dos 

dois principais sustentáculos iconográficos deste governo: Paulo Guedes e Sérgio Moro. 

Embora o Partido Social Liberal (PSL), partido de Jair Bolsonaro, tenha eleito 52 

deputados federais e 4 senadores, o governo optou por não formar uma base de governo 

no Congresso. Inicialmente, a expectativa era a de que o governo usufruísse de sua 

popularidade para fomentar uma agenda econômica bastante ambiciosa encabeçada pela 

reforma da Previdência, seguida pela reforma administrativa, a reforma no funcionalismo 

público, a reforma tributária e as ansiadas privatizações; e uma agenda nem tão ambiciosa 

assim na área da segurança pública e combate à corrupção com o pacote anticrime.  

 De maneira inédita na curta experiência de democracia na história republicana 

brasileira, a formação de uma base governista não esteve atrelada à formação de um 

núcleo de partidos alinhados a uma agenda ou pautas em comum18. A articulação entre 

Executivo e Legislativo ficou comprometida desde o momento da eleição do líder no 

Congresso, nas duas casas, onde o governo esteve inicialmente indeciso sobre quem 

apoiar até às vésperas da eleição. É possível ler essa não construção de uma base 

governista no Congresso por meio da crise de representatividade pela qual Jair Bolsonaro 

foi eleito e com uma imagem de renovação e de outsider, imagem que seria virtualmente 

manchada caso ele negociasse com a classe política tão malvista pela sociedade. É 

importante destacar que o modelo de negociação entre o Executivo e o Legislativo, seja 

 
17 No dia 2 de janeiro, a Bolsa de Valores de São Paulo bateu recorde nas transações e o dólar teve queda 

acentuada. https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2019/01/posse-de-ministro-de-minas-e-energia-

impulsiona-eletrobras-e-puxa-alta-da-bolsa.shtml.  
18 A tese mais adotada na literatura da Ciência Política brasileira para descrever o modelo de articulação 

política é a tese do presidencialismo de coalizão. Para mais detalhes, ver Walter Franz (2016): Aderentes e 

militantes: a participação político-partidária na era do Partido Cartel; Sérgio Abranches (2018), 

Presidencialismo de coalizão: raízes e evolução do modelo político brasileiro; e Fernando Limongi (2006), 

A democracia no Brasil Presidencialismo, coalizão partidária e processo decisório. 

https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2019/01/posse-de-ministro-de-minas-e-energia-impulsiona-eletrobras-e-puxa-alta-da-bolsa.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2019/01/posse-de-ministro-de-minas-e-energia-impulsiona-eletrobras-e-puxa-alta-da-bolsa.shtml
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por via de concessões políticas, como cargos comissionados e liberação de emendas 

parlamentares, foi a tônica da crise política, expressa na corrupção crônica. Essas práticas, 

que são legais e até então eram comuns, passaram a ser demonizadas e lidas como imorais 

pela sociedade. Dessa forma, essa negociação, que é politicamente necessária, tornou-se 

maldita aos olhos da sociedade, e a organização desse modelo de relação institucional 

precisava ser refeita aos olhos da cúpula bolsonarista. 

De outro modo, a não formação de uma base formal pode ser lida como uma 

estratégia visando consolidar uma base ainda mais ampla e sem nenhum tipo de retorno 

político por parte do governo. A estratégia adotada foi usar as redes sociais e uma rede 

organizada de perfis para pressionar os parlamentares a apoiar a agenda que seria 

construída. De imediato, os núcleos duros do governo Bolsonaro se formaram com 

lideranças evangélicas, policiais e militares no Congresso, grupos que já sinalizavam 

apoio ao candidato antes mesmo da eleição ser consumada19. De qualquer forma, 

independente da leitura que se faça sobre os motivos que levaram o governo Bolsonaro a 

tentar constituir uma base de apoio suprapartidária, desprezando alinhamentos em pautas 

e projetos e privilegiando alinhamentos ideológicos, o fato é que as consequências foram 

um aprofundamento ainda maior da crise institucional brasileira e, consequentemente, 

também um aprofundamento da crise econômica, expressa no aumento do desemprego e 

na redução da expectativa de crescimento. 

  

Os entraves políticos para retomada do crescimento 

 

 Em modelos parlamentaristas e/ou presidencialistas com representações 

partidárias pequenas nas casas legislativas, como é o caso dos Estados Unidos, o sistema 

de whip é uma estratégia comum adotada por líderes partidários para contagem de votos 

que serão utilizados para o governo se basear antes de submeter um projeto para 

apreciação no Parlamento. No caso do Brasil, o modelo de contagem de votos ocorre 

mesmo com a fragmentação partidária na Câmara. Isso porque é importante para o 

governo ter um número para se basear e projetar as facilidades e dificuldades para 

aprovação de um projeto. Nesse sentido, a ausência de uma base governista dificulta 

 
19 Em relação aos militares das Forças Armadas, é importante salientar que a instituição “emprestou” seu 

prestígio ao governo Bolsonaro. Ao compor o ministério incialmente com sete militares entre os 22 totais, 

a sinalização ficou clara. Além disso, o próprio vice-presidente, general da reserva, compõe esse grupo de 

altos oficiais que “emprestam” o prestígio da instituição ao governo Bolsonaro. 
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qualquer projeção do governo. Não obstante, o primeiro projeto considerado importante 

pelo atual governo a ser enviado ao Congresso só foi feito com quase dois meses de 

gestão. Esse atraso ocorreu também em parte porque o governo Bolsonaro se viu 

envolvido em um escândalo de corrupção com pouco mais de um mês da posse: o caso 

das laranjas do PSL. O caso culminou na demissão do secretário geral da presidência, 

Gustavo Bebianno, um dos nomes da articulação política do governo, o que contribuiu 

para uma demora em enviar a pauta ao Congresso.  

 A essa altura, já estava claro que era necessário que se constituísse uma base sólida 

no Congresso, caso uma agenda de retomada do crescimento fosse prioridade do atual 

governo. A ineficiência política somada à aposta de nenhuma relação com os outros 

poderes arranhou a imagem do governo no Congresso, que passou a atuar com uma 

agenda própria20. As declarações controversas dos filhos do presidente e do próprio 

presidente geraram ainda mais desgaste entre os poderes e acentuaram a crise. Em meio 

a esse fracasso de articulação, requisito mínimo para consolidação de um governo, 

sobretudo recém-eleito, vimos os números da expectativa de crescimento despencarem, 

o desemprego chegar aos 13% e a desigualdade social se aprofundar. 

 Nesse momento, algumas medidas de caráter executivo poderiam ser tomadas de 

forma unilateral para estimular o consumo, criar demanda e movimentar o mercado 

interno. Uma alternativa paliativa ante ao cenário de crise, mas que poderia contribuir 

junto com outras medidas mais sólidas. O que não foi feito. Optou-se por cortar gastos de 

áreas importantes para o desenvolvimento de Estado, como meio ambiente, educação e 

ciência e tecnologia ao invés de atuar de maneira propositiva21. E mais ainda: a forma em 

que os cortes ocorreram não foram racionalizadas, já que atingiram proporcionalmente 

todas as pastas, sem levar em conta os cálculos a médio e longo prazo. A troca de nomes 

na pasta da Educação ocorre permeada por esses cortes abruptos22. 

 
20 Ainda em maio, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, criou grupos de trabalho com 

nomes da sociedade civil e constituiu uma espécie de conselho econômico para elaborar alternativas para 

o cenário de crise econômica. https://www.metropoles.com/brasil/politica-br/maia-cria-grupos-de-

trabalho-em-busca-de-agenda-propria/amp.  
21 Do ponto de vista conceitual, o que ocorreu foram contingenciamentos, que, na prática, funcionam como 

cortes, já que os recursos são bloqueados, embora possam vir a ser liberados adiante. 

https://www1.folha.uol.com.br/educacao/2019/05/gestao-bolsonaro-faz-corte-generalizado-em-bolsas-de-

pesquisa-pelo-pais.shtml.  
22 O ex-ministro da Educação, Ricardo Velez Rodriguez, teve sua curta gestão marcada por uma pauta 

ideológica. Dentre as iniciativas do ex-ministro estavam a modificação de editais para compra de livros 

didáticos, o incentivo à filmagem de crianças cantando o hino nacional nas escolas e a troca de vários nomes 

ligados às áreas técnicas dentro do Ministério da Educação. Os cortes em questão ocorreram na gestão do 

atual ministro, Abraham Weintraub. https://veja.abril.com.br/politica/ministro-da-educacao-velez-e-

demitido-por-bolsonaro/.  

https://www.metropoles.com/brasil/politica-br/maia-cria-grupos-de-trabalho-em-busca-de-agenda-propria/amp
https://www.metropoles.com/brasil/politica-br/maia-cria-grupos-de-trabalho-em-busca-de-agenda-propria/amp
https://www1.folha.uol.com.br/educacao/2019/05/gestao-bolsonaro-faz-corte-generalizado-em-bolsas-de-pesquisa-pelo-pais.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/educacao/2019/05/gestao-bolsonaro-faz-corte-generalizado-em-bolsas-de-pesquisa-pelo-pais.shtml
https://veja.abril.com.br/politica/ministro-da-educacao-velez-e-demitido-por-bolsonaro/
https://veja.abril.com.br/politica/ministro-da-educacao-velez-e-demitido-por-bolsonaro/
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 Em meio a esse desgaste precoce, o projeto encabeçado por Sérgio Moro e 

proposto ao Congresso foi fraturado e reformulado, sendo transformado, ao menos por 

enquanto, em uma pauta contra os excessos do Poder Judiciário, ao menos segundo a 

leitura de parte dos parlamentares. Uma amostra de que o Congresso segue uma agenda 

própria completamente desarticulada do Poder Executivo. Absorto em uma cruzada 

quixotiana contra o comunismo, o governo Bolsonaro empenhou tempo e recursos para 

emplacar pautas excessivamente ideológicas. “Marxismo cultural”, “ideologia de gênero” 

e o “globalismo” são expressões recorrentes em entrevistas, tweets e lives que os filhos 

de Bolsonaro e ministros, dentre eles a ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, 

Damares Alves, e o chanceler brasileiro, Ernesto Araújo, fazem com frequência.  

 Em meio a mais esse capítulo da crise do governo Bolsonaro, a cruzada ideológica 

derrubou o ministro-chefe da Secretaria de Governo do Brasil, o general Carlos Alberto 

dos Santos Cruz. Santos Cruz era o militar mais importante a emprestar seu nome e 

prestígio ao governo Bolsonaro. Militar de carreira, bastante respeitado entre seus pares, 

sua demissão gerou uma crise do governo Bolsonaro com o alto comando do Exército. 

Em um cenário como esse, de crise institucional, crise no próprio governo, a dificuldade 

de articulação foi latente e não houve qualquer tentativa de emplacar uma agenda de 

retomada do crescimento. Mais recentemente, em meio a tentativas de geração de 

demanda, com disponibilização de saques nas contas inativas do FGTS, o governo perdeu 

ainda mais sua capacidade de articulação com o racha que se estabeleceu no próprio 

partido do presidente. Ministros enfraquecidos, uma política externa bastante 

questionável, um desprezo à pauta ambiental e uma cruzada anticomunista, os fracassos 

desse governo se acumulam de forma visível.  

 Mas, como a famosa frase de campanha de Bill Clinton sugere, it's the economy, 

stupid e nesse campo, o governo Bolsonaro acumula um fracasso ainda mais retumbante, 

uma vez que não foi feito um grande movimento sequer do ministro Paulo Guedes para 

superar o cenário de crise. A inabilidade de negociação com o Congresso soma-se aos 

erros cometidos pela equipe econômica de não apresentar soluções a curto prazo para o 

problema do desemprego, e a geração de demanda impulsionando o consumo veio apenas 

no segundo semestre. Não obstante, a taxa de aprovação do presidente é de apenas 31%. 

É difícil prever qualquer cenário em uma conjuntura bastante atípica como a que 

atravessamos. No entanto, os prognósticos seguem bastante pessimistas, sobretudo com 

a mais recente fratura do PSL. Ao que tudo indica, a espécie de “governo paralelo” de 

Rodrigo Maia seguirá pautando a agenda econômica. O Congresso já aprovou a reforma 
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da Previdência, que apesar das duras críticas que sofreu, inclusive de núcleos de apoio ao 

presidente, promete um ajuste fiscal que em tese permitiria que o governo destinasse 

recursos para impulsionar o crescimento23. O Congresso já tramita uma pauta de reforma 

tributária paralela em análise na Comissão de Constituição e Justiça da Casa.  

 Não obstante, os entraves para consolidação de uma agenda de crescimento 

econômico residem na crise institucional que se aprofundou nos últimos 10 meses. A 

inciativa de um “acordo entre os três poderes”, promovida pelo ministro Dias Toffoli em 

conjunto com Maia e Bolsonaro foi abortada pelo presidente antes mesmo de ser 

“assinada”24. Nem essa iniciativa de consenso foi suficiente para instigar o pragmatismo 

do presidente, que preferiu mergulhar em sua guerra contra o establishment e continuar 

com uma ausência completa de diálogo com o Parlamento. A medida mais recente foi a 

nomeação do seu próprio filho como líder do governo. Embora o filho Eduardo seja um 

deputado federal – muito bem eleito, diga-se de passagem – a medida é típica de um 

governo com traços de inaptidão e autoritarismo e que, ao andar da carruagem, não indica 

uma retomada breve do crescimento e uma resolução da crise institucional brasileira.  

 Destarte, seria possível discorrer análises mais profundas sobre pontos específicos 

desse texto, como as causas da crise do modelo representativo, o crescimento vertiginoso 

da extrema-direita, a conexão da eleição de Bolsonaro com outros líderes de extrema-

direita no mundo e as alternativas para retomada do crescimento econômico. No entanto, 

o que se buscou aqui foi apresentar uma análise a partir de como o aprofundamento da 

crise institucional brasileira nos dez primeiros meses de mandato do governo Bolsonaro 

inviabiliza qualquer possibilidade de discussão de uma agenda econômica. Em grande 

medida, o agravamento da crise ocorreu pela completa inabilidade do Executivo nacional 

em construir uma base política. Além disso, a aposta em nomes como o de Paulo Guedes 

e Sérgio Moro não contribuiu de acordo com as expectativas para legitimar a agenda 

bolsonarista. Do ponto de vista econômico, os fracassos são latentes, ainda que a reforma 

da Previdência tenha sido aprovada. Mas a aprovação da reforma, que contempla a 

 
23 Os militares graduados não gostaram de ver que o governo privilegiou os oficiais superiores, enquanto 

eles tiveram reduzidos os valores de adicionais de disponibilidade (ganho pelo fato de o militar ser obrigado 

a ficar completamente disponível para a força) e habilitação (recebido de acordo com os cursos feitos por 

cada um), além de outros benefícios. https://noticias.uol.com.br/colunas/chico-

alves/2019/10/31/representante-de-militares-bolsonaro-nos-traiu-psol-e-pt-nos-defenderam.htm.  
24 A ideia proposta pelo ministro do STF Dias Toffoli era o trabalho conjunto dos três poderes visando 

sanar a crise institucional e criar um caminho para a saída da crise econômica. No entanto, o presidente Jair 

Bolsonaro abortou a ideia. 

https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/politica/2019/07/03/interna_politica,767812/bolsonaro

-aborta-pacto-entre-os-tres-poderes.shtml.  

https://noticias.uol.com.br/colunas/chico-alves/2019/10/31/representante-de-militares-bolsonaro-nos-traiu-psol-e-pt-nos-defenderam.htm
https://noticias.uol.com.br/colunas/chico-alves/2019/10/31/representante-de-militares-bolsonaro-nos-traiu-psol-e-pt-nos-defenderam.htm
https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/politica/2019/07/03/interna_politica,767812/bolsonaro-aborta-pacto-entre-os-tres-poderes.shtml
https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/politica/2019/07/03/interna_politica,767812/bolsonaro-aborta-pacto-entre-os-tres-poderes.shtml
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austeridade e o corte de gastos da União que já vinha ocorrendo desde 2015, teve pouca 

participação política do ministro da Economia, maior esperança e promessa bolsonarista 

e, ao menos até aqui, também o maior fracasso. 

 

 

 


