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Apesar da retórica da campanha em 2018, não houve, na Câmara, oposição entre Bolsonaro
e os partidos do Centrão. Ao contrário, o Centrão tem garantido apoio sistemático ao
executivo nas votações, em patamar bastante superior ao oferecido pelos demais partidos.
Isso, contudo, não é uma singularidade do governo Bolsonaro e também não resulta da
eleição de Arthur Lira (PP) para a Mesa Diretora.
O efeito de estabilização no apoio em votações se dá antes de sua ascensão ao comando da
Casa e o alinhamento mais estreito com o governo, depois disso, se destaca em algumas
bancadas particulares, incluindo a do PP. Ou seja, para o avanço da agenda legislativa
presidencial, a entrada do Centrão no governo de fato não representou mudanças
importantes. O sucesso legislativo do presidente é baixo e assim permaneceu até o final de
2021.
Por outro lado, o aumento da distribuição de recursos e cargos ao Centrão a partir de 2020
parece ter repercutido na sua capacidade de aprovar projetos de autoria de seus
parlamentares, comparativamente aos demais deputados. Embora essa diferença seja
relativamente pequena, o fato de o Centrão não ter maioria da Casa (209 entre 513
parlamentares) torna o achado relevante.
Mais importante, o Centrão aumenta, em 2020, o seu próprio desempenho com relação ao
ano de 2019. Na arena legislativa, esse parece ter sido o principal efeito do ganho de mais
espaço no Planalto.
Quanto à natureza da agenda, governo e Centrão seguem, aparentemente, na mesma
direção. Os temas mais priorizados por ambos são praticamente os mesmos, com poucas
exceções. Além disso, o nível de apoio oferecido ao governo em votações desde 2019
também sugere relativa convergência de interesses sobre políticas públicas, ao menos
quando consideradas as preferências manifestas do Planalto e formalmente apresentadas
em proposições legislativas.
No âmbito do processo legislativo, para além das retóricas e narrativas de campanha voltadas
ao eleitor, o governo Bolsonaro e o Centrão, majoritariamente, nunca estiveram em lados
realmente opostos. A maior distribuição de recursos para o grupo, a partir do segundo
semestre de 2020, manteve tudo como estava. O ganho para o governo foi ter se mantido de
pé.

