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CENTRALIDADE
DA POLÍTICA
Faz 26 anos que a célebre frase
de James Caville foi dita.

De lá para cá, muita coisa mudou.



2019 em diante
o que esperar dos governos Bolsonaro 

e Romeu Zema frente aos desafios 
impostos pelos políticos, mídia e 

opinião pública. 



CENÁRIO 
POLÍTICO 
ATUAL

Quais as perspectivas de 
um governo federal eficiente,

com capacidade de aprovar 
reformas e retomar 

o crescimento?

Fazer ajuste 
fiscal

Reduzir a 
dívida pública

Gerar 
empregos

Manter a 
popularidade



A POLÍTICA
EM TRÊS
TEMPOS

PASSADO



FORÇAS PASSADAS

ESTRATÉGIA PARA PREVER O FUTURO

Meirelles:  Peso da máquina
MDB

Ciro Lula Marina Alckmin Meirelles Bolsonaro

Alckmin:  Maior aliança e tempo de TV 
PSDB

Lula/Haddad:  Centralidade
PT



PRESENTE
A POLÍTICA

EM TRÊS
TEMPOS



NOVA LEI ELEITORAL

Pré-campanha Campanha



DANÇA DAS CADEIRAS

O PT hoje é o maior partido de oposição,
mas não tem força suficiente para vencer
uma eleição majoritária.

A cadeira do antipetismo era cativa do 
PSDB, tornou-se transitória e pode 
mudar de lugar no próximo pleito.



RAZÕES DE VOTO EM BOLSONARO

Voto retrospectivo

É a economia 
Avaliação retrospectiva: 
situação atual piorou e o 
eleitor procura alguém da 
oposição. 

Como o governo anterior era 
comandado pelo PT e o atual 
pelo PMDB/PSDB, o candidato 
se apresenta como oposição à 
situação atual. 

É a segurança
Políticas de segurança são 
pleiteadas. 

Preferência e rejeição 
partidária

O PT 
O discurso da corrupção. 

Os outros partidos
Divisão dos prejuízos – Em 
2016, o PT foi o mais punido. 

Apoio a um candidato 
antissistema

Voto sociológico

Onda liberal no mundo
Valorização do indivíduo e 
da meritocracia

Onda evangélica no Brasil
• Conservadorismo 

religioso
• Aborto
• Drogas
• Ideologia de gênero
• Escola sem partido



TEMAS DOMINANTES E OS CANDIDATOS

- Corrupção + Corrupção

+ Inclusão

- Estado

Ciro

Marina

Bolsonaro
Alckmin

Meirelles

Haddad

A conquista dos evangélicos foi determinante
na mudança da estrutura da pirâmide. 

A/B/C+

Corrupção

C-/D/E

Inclusão Pautas 
conservadoras



FUTURO
A POLÍTICA

EM TRÊS
TEMPOS



DESAFIO 1
A ARMADILHA
Discurso fácil para ganhar eleição

Distanciamento da política
Fontes alternativas de financiamento
Fim da negociação como prática de busca de 
resultados e coesão
Reforço da criminalização da política

Discurso difícil para implementar uma agenda de 
governo

Governar é fazer escolhas
Fazer escolhas é priorizar demandas de determinados 
grupos em detrimento de outros
Orçamento é finito e o jogo é de soma zero
Conflito irá se instalar
Habilidade política será requerida para solucionar 
impasses. 



SOLUÇÃO 1 - A SUBSTITUIÇÃO
DOS TRÊS PODERES POR TRÊS HOMENS

Paulo Guedes

(Economia)

Banco Central

Roberto Campos Neto

Tesouro Nacional

Mansueto Almeida

Infra estrutura

Tarcisio Freitas

Desenvolvimento Regional

Gustavo Canuto

Jair Bolsonaro
Sérgio Moro

(Justiça e Seg)

Casa civil

Onix Lorenzoni (DEM)

Turismo

Marcelo A Antonio (PSL)

Agricultura 

Tereza Cristina (DEM)

CIëncia e Tecnogia 

Marcos Pontes

GSI

Gen Augusto Heleno

Defesa 

Gen Fernando Silva

CGU

Wagner Rosário

Mulher, família e DH

Damares Alves

Saúde

Luiz Mandetta (DEM)

Educação

Ricardo Velez Rodrigues

AGU

André Almeida

Relações Exteriores

Ernesto Araújo

Secretaria Geral

Gustavo Bebianno (PSL)

Sec de Governo

Gen Carlos Alberto

Sec Geral

Gen Floriano Peixoto

Cidadania

Osmar Terra (MDB)

Minas e Energia

Bento Costa e Lima

Meio Ambiente

Ricardo Sales (Novo)



SOLUÇÃO 2 

A REPRESENTAÇÃO POR BANCADAS E NÃO POR PARTIDOS

Bancada Tamanho

Ruralista Manteve

Evangélica Manteve

Segurança Aumentou

Empresarial Manteve

Sindical Diminuiu



BLOCOS DE APOIO

Blocos ou partidos Bancada

PSL (52), PP (38), PSD (35), MDB (34), PR 

(33), PRB (30), Democratas (29), PSDB (29), 

PTB (10), PMN (3) e PSC (8)

301

PDT (28), Avante (7), PCdoB (10), Patriota (9), 

PV (4), Pros (8), PPS (8), DC (1), SD (13) e 

Podemos (17)

105

Novo 8

PTC 2

PT (54), PSOL (10), PSB (32) e Rede (1) 97

Reforma Constitucional: Câmara dos Deputados e no Senado Federal, em dois turnos, sendo que será considerada aprovada 

se conseguir o voto de 308 (trezentos e oito) deputados e 49 (quarenta e nove) senadores

Blocos ou partidos Bancada

MDB, PRB 14

DEM, PR, PSC 9

PSL 4

PDT, PPS, PSB, REDE 13

PSD 9

PSDB 8

PODEMOS 8

PP 6

PT, PROS 9

Aécio 2003 Aécio 2007 Anastasia 2011 Pimentel 2015 Zema 2019

30 29 34 32 21

BLOCOS DE APOIO
MG



OPINIÃO DOS PARLAMENTARES



Forma de governar: MOBILIZAÇÃO DIRETA DA 
SOCIEDADE

Bolsonaro poderá evoluir para o uso de mecanismos de participação direta, 
como plebiscitos e referendos, imaginando que dispõe de maioria social para 
apoiar suas medidas. A pregação de ódio e a identificação de um inimigo 
interno a ser combatido seguirão como estratégias dominantes, sob o risco de 
estimular ainda mais a violência na vida política e na sociedade. 

Mesma estratégia do Chavismo de solapar as bases da democracia 
venezuelana ao desonrar o Legislativo e o Judiciário, ao mesmo tempo em que 
se servia da mobilização direta das massas populares

O sucesso desta estratégia depende do crescimento 
econômico de curto prazo, garantindo apoio popular ao governante.

Força das instituições independentes

Isolamento interno e externo do Presidente. 

Governando com 
apoio da sociedade 

e contrariando 
instituições

Obstáculos



Forma de governar POLÍTICA SEM PARTIDOS

Frente a crise de representação dos partidos a coordenação 
se dá pela troca por temas de interesses das bancadas.

Maioria formada naturalmente com força da bancada BBB. 

Consegue unir grupos com interesses diversos.

Toda estrutura do Legislativo está organizada sob partidos (mesa diretora, 
comissões, colégio de líderes, indicação de votação e tempo de fala). 

Grande risco de conflito de interesses; 

Mesmo com apoio no Legislativo não o livra de constrangimentos
do Judiciário de pontos inerentes ao pacto federativo. 

Política
sem partidos

Obstáculos



Esquerda
● Fortalecer as instituições de controle –

principalmente o judiciário.

Valorização do STF.

● Esta estratégia implica em abandonar

o discurso do golpe e do Lula Livre.

● Defesa da centralidade do discurso da

oposição frente a outros partidos.

● Buscar apoios internacionais em

relação a pautas sensíveis às

minorias.

● Organizar a resistência nos trâmites

legislativos fazendo uso da

experiência da bancada.

● Articulação de uma frente que vá além

dos quadros representativos, com

lideranças da sociedade civil,

imprensa, políticos, artistas, etc... A

Frente deve ser além da política em

defesa das minorias e da democracia.

● Deslocamento da imagem da

corrupção para proteção dos mais

necessitados.

Centro
● Aprovar pautas econômicas

relevantes ao liberalismo e se

distanciar das questões morais

● Assumir o protagonismo na relação

política em um governo com pouco

espaço para negociação política

● Risco de ficar com imagem abalada

dado a agenda de arrocho e corte de

direitos.

● Imagem de corrupção de alguns

líderes minarem os partidos

Direita
● Sustentar um discurso de campanha

pautado na moralidade no exercício

do poder.

● Organizar a base parlamentar para

apoio das reformas.

● Manter a popularidade frente aos

desafios da reforma

● Aprovar pautas econômicas e morais

simultaneamente

● Falta de experiência da bancada

● Muito ligada a corporações,

principalmente militares, alvo de

mudanças estruturais nas reformas.

● Relacionamento com a imprensa e

com a classe política para além dos

canais digitais usados na campanha.

Desafios para diferentes grupos



PROBABILIDADE 
DE SUCESSO

Deixar caminhos
abertos para o próximo 
governante

Fazer ajuste 
fiscal

Reduzir a 
dívida 

pública

Gerar 
empregos

Manter a 
popularidade



Obrigado!


