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2021: VACINAS, REFORMAS  

E A VOLTA DO CRESCIMENTO 

A vacinação contra a Covid-19 teve iní-

cio no Brasil trazendo expectativa de 

retomada das atividades ao longo do 

ano. A volta segura dos brasileiros às 

rotinas e a retomada da economia pas-

sam pelo ritmo e pelo sucesso da imu-

nização. A vacina não é o único elemen-

to que dará tração ao crescimento, mas 

é central na equação que inclui refor-

mas, ajuste fiscal e estabilidade políti-

ca. A seguir, perspectivas para 2021.  

 

A vacinação no Brasil 

A Agência Nacional de Vigilância Sanitá-

ria (Anvisa) autorizou o uso emergenci-

al da CoronaVac (Sinovac/Butantan) e 

da “vacina de Oxford” (AstraZene-

ca/Oxford/Fiocruz) em 17 de janeiro, 

domingo. Instantes depois, a enfermei-

ra Mônica Calazans, em São Paulo, foi a 

primeira pessoa a ser vacinada no Bra-

sil (CoronaVac). 

A vacinação teve início com 6 milhões 

de doses da CoronaVac importadas da 

China. Na terça-feira (19), os 26 Esta-

dos e o Distrito Federal tinha iniciado a 

vacinação. Após tratativas com a Índia, 

2 milhões de doses da vacina de Oxford 

chegaram na sexta-feira (22). A exem-

plo de outros países, a vacinação come-

çou por grupos prioritários, como pro-

fissionais de saúde e idosos. Ainda não 

se sabe quando a vacinação ganhará 

escala, o que pode ficar para o segundo 

trimestre.  

A quantidade de doses ainda é reduzida 

e o entrave na chegada de insumos da 

China (IFA) para Fiocruz e Butantan 

atrasará a produção local dos imunizan-

tes. A Fiocruz, por exemplo, diz que só 

começará a entregar doses em março 

(a expectativa é entregar 100 milhões 

de doses até julho e outras 110 milhões 

até o fim do ano). 

 

A vacinação lá fora 

Mais de 47 países iniciaram a vacinação 

antes do Brasil, inclusive países latinos 

como Argentina, México, Chile e Costa 

Rica. O Reino Unido iniciou em 8 de de-

zembro, os EUA no dia 14 e a União Eu-

ropeia no dia 27.  

O governo federal dedica esforços diá-

rios para dizer que o Brasil não está 

atrasado em relação a outros países ou 

que a diferença de um mês no início da 

vacinação não terá consequências gra-

ves. A dificuldade do país em obter va-

cinas ainda traz o risco de interrupções 

na imunização nas próximas semanas 

por falta de doses. 

 

A vacinação na política 

Foi uma vitória do governador de São 

Paulo, João Doria (PSDB), estar ao lado 

da primeira pessoa vacinada no Brasil. 

Apesar do interesse político, Doria foi 

quem buscou o acordo com a SinoVac. 

Goste-se ou não do tucano, sem a sua 

atuação o Brasil seguiria à espera de 

vacinas.  

Ainda é cedo para prever o quanto o 

fato pode ajudar Doria em uma eventu-

al corrida presidencial. Mas é certo que 

o início da vacinação em São Paulo será 

um contraponto ao presidente Jair Bol-

sonaro, que criticava a CoronaVac e 

chegou a dizer que o país não estava 

interessado na vacina chinesa. 

O ato inicial de vacinação não ter sido 

do Ministério da Saúde ampliou a pres-
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são de aliados, do centrão e até mesmo 

da ala militar para que Bolsonaro demi-

ta o general Eduardo Pazuello. O presi-

dente, no entanto, nega a chance de 

troca. A dificuldade na chegada das va-

cinas, a falta de oxigênio em Manaus 

(informada com antecedência à pasta) 

e a demora na compra de seringas con-

tribuíram para o desgaste do atual mi-

nistro da Saúde. 

 

Rumos para 2022 

A eleição de 2022 passa, obviamente, 

pelos desdobramentos de 2021. Uma 

campanha eficiente de imunização lide-

rada pelo governo federal renderá divi-

dendos políticos e dará fôlego à econo-

mia, ponto crucial para a reeleição.  

Atualmente favorito à reeleição, Bolso-

naro segue com boa popularidade, mas 

convive com o risco de desgaste em 

razão do agravamento da pandemia e 

do fim do pagamento do auxílio emer-

gencial. No pior cenário, com lentidão 

para imunizar os brasileiros e demora 

para a retomada econômica, Bolsonaro 

terá dificuldades políticas, seja na elei-

ção ou até mesmo antes, com a abertu-

ra de um processo de impeachment. 

 

Reforma ministerial 

Bolsonaro tem no radar uma reforma 

ministerial a fim de acomodar sua base 

parlamentar nesta segunda metade do 

mandato. As saídas e chegadas depen-

derão das negociações e desfechos das 

eleições das presidências da Câmara e 

do Senado em 1º de fevereiro. Além da 

Saúde, as pastas de Minas e Energia, 

Cidadania, Educação e Turismo são co-

biçadas por partidos tradicionais. 

Eleições no Congresso 

Bolsonaro prioriza ter aliados à frente 

da Câmara e do Senado pelos próximos 

dois anos. Os esforços de Bolsonaro es-

tão centrados em especial na Câmara, 

cujo chefe dá andamento a processos 

de impeachment. Vencer o grupo de 

Rodrigo Maia (DEM-RJ) seria a forma de 

consolidar mais rápido uma base ampla 

de centro-direita já de olho nas alianças 

para 2022. 

 

Câmara: Lira x Baleia 

A eleição da presidência da Câmara é 

protagonizada por dois deputados go-

vernistas nas votações e filiados a par-

tidos de centro: Arthur Lira (PP-AL) e 

Baleia Rossi (MDB-SP). Não se trata de 

governo versus oposição, mas, sim, de 

uma briga de poder na centro-direita. A 

disputa também se tornou um duelo 

entre Bolsonaro e Maia.  

Presidente da Casa desde 2016, Maia 

tenta fazer o sucessor com discurso de 

independência e apoio da esquerda. Es-

colheu Baleia, que enfrenta Lira, líder 

do centrão, que conta com apoio do go-

verno. A tendência é de votação aper-

tada cujo resultado passará pelos par-

lamentares que descumprirem a orien-

tação de seus partidos, uma vez que o 

voto é secreto. Por segurança, o Planal-

to avalia não retaliar, por ora, quem 

apoia Baleia. Com Lira, Bolsonaro teria 

espaço para tentar votar projetos da 

agenda de costumes, barrada por Maia.  

 

Senado: Pacheco x Tebet 

A eleição no Senado também marca 

uma disputa de poder na centro-direita. 
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Coloca de um lado Rodrigo Pacheco 

(DEM-MG), candidato do atual presi-

dente, Davi Alcolumbre (DEM-AP), con-

tra Simone Tebet (MDB-MS), nome es-

colhido pelo MDB. 

Maior bancada da Casa, o MDB tenta 

voltar ao comando do Senado, porém 

demorou para superar divergências e 

definir o candidato, que ainda pode ser 

mudado, diante do risco de debandada 

do apoio a Tebet.  

Pacheco, por sua vez, conseguiu a pro-

eza de receber o apoio de Bolsonaro e 

da bancada do PT. Por isso, se tornou 

favorito. Com Pacheco, Bolsonaro espe-

ra uma postura similar à de Alcolumbre, 

visto como aliado do Planalto. 

 

EUA com Biden 

Bolsonaro apostou na aliança com Do-

nald Trump, sendo um dos últimos che-

fes de Estado a congratular Joe Biden 

pela vitória na eleição. A carta enviada 

por Bolsonaro, horas após a posse, foi 

em tom mais ameno, buscando cons-

truir as necessárias pontes com um 

parceiro comercial importante do país. 

Por enquanto, a perspectiva é de uma 

relação política de desconfiança lado a 

lado, com críticas do governo Biden à 

gestão de Bolsonaro, sobretudo na área 

ambiental. O efeito prático, como taxas 

a produtos brasileiros, é incerto. Bolso-

naro cortejou Trump e mais cedeu do 

que levou em dois anos.  

Como vice de Obama, Biden tratou de 

assuntos de América Latina, logo, co-

nhece a realidade regional. É descrito 

como um hábil negociador, porém duro 

para fazer valer interesses norte-

americanos. 

Relação com a China 

Os EUA são o segundo maior parceiro 

comercial do Brasil, atrás da China, país 

que Bolsonaro, filhos, o chanceler Er-

nesto Araújo e parlamentares aliados 

costumam criticar por questões ideoló-

gicas. As críticas, muitas delas via re-

des sociais, dificultaram, por exemplo, 

as tratativas com Pequim para liberar 

insumos das vacinas contra Covid-19.  

 

Meio ambiente 

Sem Trump no poder, o Brasil pode 

acabar isolado na área internacional, 

uma vez que Bolsonaro coleciona rus-

gas com líderes europeus como Emma-

nuel Macron (França) e Angela Merkel 

(Alemanha). A política ambiental pesa 

neste contexto, que envolve disputa 

comercial no agronegócio, área em que 

o Brasil é uma potência. 

Desmonte de fiscalização, altas de 

queimadas e desmatamento abrem 

brecha para críticas ao Brasil, como a 

recente fala de Macron, que disse que 

"continuar a depender da soja brasileira 

seria ser conveniente com o desmata-

mento da Amazônia". 

É preciso ponderar que declarações 

como essa de Macron envolvem inte-

resses comerciais do país europeu, da-

da a relevância do Brasil no setor agro-

pecuário mundial. Por isso, o Brasil pre-

cisa se esforçar para demonstrar inter-

nacionalmente que preza pela produção 

sustentável em seu território. 

 

Teto de gastos 

Paulo Guedes tem um cenário difícil pa-

ra lidar com o término do auxílio emer-
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gencial, desemprego e preço de alimen-

tos em alta, dólar valorizado, dívida pú-

blica elevada, necessidade de estímulos 

à economia e dúvida se o crescimento 

compensará as perdas da pandemia.  

Apesar de Bolsonaro ter afirmado que o 

Brasil “está quebrado”, a situação é 

melhor do que em crises do passado. O 

mercado, no entanto, teme que a que-

da de popularidade provocada pelo fim 

do auxílio emergencial e o impulso de 

aliados por mais gastos em obras colo-

quem em risco o teto de gastos. 

 

Retomada das reformas 

A retomada das reformas é a grande 

incógnita do ano no Congresso. As re-

formas tributária e administrativa e a 

PEC Emergencial, que regulamenta o 

teto de gastos, não avançaram em 

2020. As votações foram prejudicadas 

pela pandemia e pela falta de empenho 

do governo. 

A aliança com o centrão criou um escu-

do “anti-impeachment”, mas ainda não 

entregou as reformas, fundamentais 

para melhorar o ambiente de negócios 

e impulsionar o crescimento do PIB. Por 

mais que Paulo Guedes defenda as pro-

postas e coloque a conta da lentidão no 

Congresso, é notório que Bolsonaro 

pouco se esforça, pois sua atenção está 

na agenda de costumes. A exemplo da 

Previdência, as aprovações das refor-

mas dependerão do empenho das pre-

sidências da Câmara e do Senado. 

 

Privatizações 

O mesmo raciocínio das reformas vale 

para as privatizações que dependem do 

aval de deputados e senadores. A de-

sestatização da Eletrobras patina no 

Congresso, e a privatização dos Correi-

os só deve ter o projeto enviado no 

primeiro semestre.  

Sem necessidade de aval parlamentar, 

o governo planeja leiloar 16 portos 

(Santos entre eles), seis rodovias, três 

ferrovias, seis parques e florestas, 22 

aeroportos (em três blocos) e a fre-

quência da tecnologia 5G. 

O sucesso da agenda terá impacto na 

credibilidade de Paulo Guedes, visto 

como “ministro da semana que vem”. 

Guedes disse que encerrou 2020 “bas-

tante frustrado” por não ter vendido 

nenhuma estatal sob controle direto da 

União em dois anos. O governo ainda 

criou uma estatal, a NAV Brasil, que 

cuidará da navegação aérea. 

  

Leilão do 5G 

O governo planeja para o final do pri-

meiro semestre o leilão de frequências 

do 5G, a telefonia móvel de quinta ge-

ração.  

O governo espera arrecadar cerca de 

R$ 20 bilhões com o leilão, que envolve 

disputas internacionais (EUA x China) e 

ideológicas. Há pressão para definir 

barreiras a empresas chinesas, em es-

pecial a Huawei, principal fornecedora 

de equipamentos usados pelas opera-

doras. 

A decisão impactará a velocidade da 

implementação do 5G no país. As teles 

defendem a presença da Huawei, que 

fornece equipamentos mais baratos. 

Um veto à empresa poderá judicializar 

o tema e deixar aberto o caminho aber-

to para novas dificuldades na relação 

com a China. 
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Supremo Tribunal Federal 

Desde setembro à frente do Supremo Tribunal Federal (STF), o ministro Luiz Fux ten-

ta manter uma distância regulamentar do Palácio do Planalto, posição distinta da ado-

tada pelo antecessor Dias Toffoli. A pauta do primeiro semestre vai neste sentido, 

com poucas polêmicas, a fim de evitar holofotes e atritos. Fux pautou casos relacio-

nadas ao direito ao esquecimento, à lei que disciplina o direito de resposta e à liber-

dade de imprensa. Ainda assegurou prioridade a temas relacionados à pandemia. 

Internamente, Fux tem o desafio de melhorar a relação dos ministros. Um ajuste po-

de sair em fevereiro para reduzir o peso das decisões individuais. Segundo o jornal O 

Globo, deve ser aprovada uma emenda no Regimento Interno do STF para que deci-

sões monocráticas passem imediatamente ao plenário virtual para que não percam a 

validade. 

Bolsonaro e Moro 

Dos poucos temas capazes de suscitar polêmicas pautados por Fux está a discussão, 

marcada para fevereiro, sobre como será o depoimento do presidente Jair Bolsonaro 

(presencial ou por escrito) no inquérito que apura suposta interferência na Polícia Fe-

deral. O inquérito foi aberto após a saída do Sergio Moro do Ministério da Justiça. Mo-

ro tem outra ação na Corte de seu interesse. A Segunda Turma deve retomar julga-

mento sobre a suspeição na condenação do ex-presidente Lula no caso do triplex de 

Guarujá (SP). 

Os ministros Cármen Lúcia e Edson Fachin votaram contra a suspeição. Os ministros 

Gilmar Mendes e Ricardo Lewandowski tendem a votar a favor, ficando o desempate 

com Kassio Nunes. 

Segundo ministro 

Com a aposentadoria compulsória de Marco Aurélio Mello em julho, ao completar 75 

anos de idade, Bolsonaro indicará neste ano o segundo ministro para o STF. A primei-

ra escolha, Kassio Nunes Marques, frustrou apoiadores diante do apoio ao jurista de 

políticos do centrão e dos ministros Gilmar Mendes e Dias Toffoli.  

Agora, espera-se que Bolsonaro cumpra a promessa de indicar um ministro “terrivel-

mente evangélico”. Pastor presbiteriano e doutor em Direito, o ministro da Justiça, 

André Mendonça, é um dos cotados. Contudo, há pressão liderada por Alcolumbre pa-

ra que o indicado seja do Norte – o senador é amapaense. 

Duas vagas no TSE 

Em 2021, Bolsonaro indicará dois ministros para o Tribunal Superior Eleitoral. Ambos 

estarão na corte nas eleições de 2022, para a qual Bolsonaro já defendeu o voto im-

presso como forma de garantir a lisura. As vagas da cota de juristas abrem em maio 

com o término dos mandatos dos ministros Tarcisio Vieira e Sérgio Banhos. Bolsonaro 

tende a reconduzir Banhos, mas Vieira se despede por estar no segundo mandato. 
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