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O QUE ESPERAR DE 2022 

Os últimos meses de 2021 transcorre-

ram com a sensação de que o pior da 

pandemia de Covid-19 tinha passado, 

mas o avanço da variante Ômicron vol-

tou a trazer receio sobre a situação da 

saúde e da economia no país. Assim, 

2022 começa com preocupação em re-

lação ao crescimento das infecções e 

atenção aos problemas econômicos. 

A inflação alta e o aumento da pobreza 

certamente serão temas centrais neste 

ano, quando os brasileiros elegerão 

presidente, governadores, senadores e 

deputados federais e estaduais. Até ou-

tubro, a corrida eleitoral influenciará as 

decisões em diferentes áreas e tomará 

a atenção das autoridades do país, se-

jam apoiadores do presidente Jair Bol-

sonaro ou aliados dos candidatos de 

oposição. A seguir, um balanço do ano 

que terminou e projeções para 2022.  

  

Cenário eleitoral 

O cenário eleitoral abre 2022 polarizado 

entre o presidente da República, Jair 

Bolsonaro (PL), e o ex-presidente Luiz 

Inácio Lula da Silva (PT), que lidera as 

pesquisas de intenção de votos. Vários 

nomes se apresentam como a terceira 

via, entre os quais o ex-juiz e ex-

ministro de Bolsonaro, Sérgio Moro 

(Podemos), o governador de São Paulo, 

João Doria (PSDB) e Ciro Gomes (PSB). 

As chapas só serão oficializadas ao Tri-

bunal Superior Eleitoral entre julho e 

agosto. Como Lula e Bolsonaro apare-

cem com patamares elevados nas pes-

quisas espontâneas, que os colocariam 

no segundo turno, viabilizar a terceira 

via se tornou uma tarefa dificílima. 

CALENDÁRIO ELEITORAL 

03/03 - Começa a janela de migração 
partidária, até 1º de abril, quando deputa-

dos podem trocar de partido. 
 

02/04 – Detentores de cargos no Execu-
tivo que desejam concorrer a outro cargo 
(governadores e prefeitos, por exemplo) 

devem renunciar aos respectivos manda-
tos. 

 

04/05 - Último dia para o eleitor solicitar 

operações de alistamento, transferência e 
revisão. 
 

20/07 – Começa o período para realiza-
ção de convenções destinadas a deliberar 

sobre coligações e candidatos. O prazo vai 
até 5 de agosto. 

 

15/08 - Último dia para os partidos políti-

cos, as federações e as coligações reque-
rerem o registro de candidatos. 
 

16/08 - Data a partir da qual será permi-
tida a propaganda eleitoral, inclusive na 

internet. 
 

26/08 – Começa o horário eleitoral obri-
gatório em TV e rádio, que vai até 1º de 
outubro. 

02/10 - Data do primeiro turno das elei-
ções, com votação a presidente, governa-

dor, senador, deputado federal e deputado 
estadual. 

 

07/10 - Recomeça o horário eleitoral 

obrigatório em TV e rádio, que vai até 29 
de outubro. 
 

30/10 – Se não houver vencedor no pri-
meiro turno para presidente e/ou gover-

nador, os eleitores terão que voltar as ur-
nas em 30 de outubro para o segundo tur-

no da eleição. 
 

 

Estrategistas dos postulantes à terceira 

via apostam que seus assessorados 

tendem a crescer após o começo da 

propaganda no rádio e TV, no final de 

agosto. Eles apostam no cansaço das 

brigas entre Bolsonaro e Lula e na bus-

https://nkconsultores.com.br/


 

ca dos eleitores por algo novo. Um 

componente importante da eleição será 

a batalha de rejeições, com eleitores 

que topam votar em um candidato por-

que rejeitam mais o outro concorrente. 

Bolsonaro com o Centrão 

Em 2021, no terceiro dos quatro anos 

de mandato, o presidente Jair Bolsona-

ro selou de vez a aliança com o Centrão 

ao se filiar ao Partido Liberal, o PL. A 

sigla é tradicional apoiadora do governo 

no comando para garantir cargos na 

máquina pública e verbas do orçamento 

federal. O próprio PL esteve com Lula, 

Dilma Rousseff e Michel Temer. Bolso-

naro não conseguiu viabilizar a criação 

do seu partido, o Aliança pelo Brasil, e 

se acertou com o líder do PL, o ex-

deputado Valdemar Costa Neto. A sigla 

agora aposta na busca dos eleitores 

conservadores.  

Antes, a aliança com o Centrão avançou 

com o apoio de Bolsonaro à eleição de 

Arthur Lira (PP-AL) como presidente da 

Câmara e com as nomeações de Flávia 

Arruda (PL-DF) como ministra da Secre-

taria de Governo e de Ciro Nogueira 

(PP-PI) como ministro da Casa Civil. 

São dois ministérios centrais na estru-

tura do Planalto, responsáveis pela in-

terlocução com o Congresso Nacional. 

Na campanha, Bolsonaro deve manter a 

defesa à pauta de costumes e o alerta 

ao risco da suposta ameaça comunista 

no país. Além disso, o presidente elen-

cou o controle da inflação como priori-

dade em 2022, pois a economia tende a 

pesar na eleição. Um argumento a ser 

utilizado é de que parte da crise tem 

origem nas restrições impostas por go-

vernadores e prefeitos ao comércio e à 

população durante a pandemia.  

Lula no páreo 

Para a esquerda, o principal fato do ce-

nário eleitoral de 2021 ocorreu em 

março, quando o ministro do STF Luiz 

Edson Fachin anulou as condenações de 

Lula na Justiça Federal do Paraná, deci-

são confirmada em plenário por oito 

votos a três. O STF não considerou Lula 

inocente, mas ao determinar o recome-

ço dos casos, permitiu que o petista 

dispute as eleições de 2022. 

Relator da Lava Jato, Fachin entendeu 

que a 13ª Vara Federal, em Curitiba, 

não tinha competência para julgar qua-

tro processos de Lula (sítio de Atibaia, 

triplex do Guarujá, Instituto Lula e 

apartamento em São Bernardo do 

Campo) e determinou o envio das ações 

à Justiça Federal de outros estados. O 

Ministério Público, segundo a Corte, não 

apontou ligação entre os casos e a cor-

rupção na Petrobras, julgada por Sergio 

Moro em Curitiba. 

Lula tem liderado as pesquisas de in-

tenção de voto e tem o desafio de so-

breviver, no auge da campanha, às 

lembranças dos escândalos de corrup-

ção dos governos petistas (Lula e Dilma 

Rousseff). O trunfo do ex-presidente é 

o apelo aos mais pobres, que costu-

mam lembrar da melhoria de renda e 

consumo na sua gestão. 

 

Economia 

O ano de 2021 foi marcado pela escala-

da do custo de vida dos brasileiros, 

bem como pelo abandono do rigor fiscal 

defendido pelo ministro da Economia, 

Paulo Guedes. A inflação superou a bar-

reira de 10% (quase o dobro do teto da 

meta oficial), o dólar ficou cotado acima 
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de R$ 5,60 e o litro da gasolina passou 

de R$ 7. Para conter a inflação, a Selic 

saiu de 2% ao ano para 9,25%, com 

previsão de ficar entre 12% e 14% em 

2022. 

O Produto Interno Bruto (PIB) deve ter 

alta na faixa de 4,5% a 5% em 2021, 

dentro do previsto. A dificuldade está 

para 2022, com previsões de cresci-

mento baixo, entre 0,5% e 1%.  

O governo encerrou o ano com mais de 

3 milhões de empregos com carteira 

assinada gerados, porém ainda convive 

com altas taxas de desemprego e de 

informalidade, com a renda média cain-

do ao pior nível em 10 anos. Gerar em-

prego e renda e controlar a inflação são 

vitais para o governo em 2022, apesar 

das medidas adotadas resultarem em 

mais gastos e mais incertezas. 

 

Social e eleitoral 

De olho na reeleição em 2022, Bolsona-

ro teve apoio do Congresso para ampli-

ar gastos, logo, para aumentar o déficit 

no orçamento. No final do ano, a apro-

vação da PEC dos Precatórios autorizou 

o parcelamento de dívidas já reconheci-

das pela Justiça e mudou o índice que 

corrige o teto de gastos. A aprovação 

libera recursos para gastos extras, mas 

vai na contramão do projeto liberal 

pregado durante a campanha eleitoral 

de 2018.  

Essa expansão do gasto público teve 

viés social e eleitoral. O governo substi-

tuiu o Bolsa Família pelo Auxílio Brasil, 

ampliando o valor médio do benefício 

pago para cerca de 17 milhões de famí-

lias. Fica a dúvida se o benefício míni-

mo de R$ 400 sobreviverá à inflação e 

se será capaz de atender a necessidade 

de renda das famílias mais pobres.  

A PEC dos Precatórios viabilizou o pro-

grama de transferência de renda, po-

rém o espaço aberto no teto também 

foi usado para turbinar o fundo eleitoral 

(R$ 4,9 bi) e as chamadas emendas de 

relator (R$ 16,5 bi), usadas para fideli-

zar a base de Bolsonaro.  O desafio pa-

ra 2022 é conter o ímpeto de gastar em 

ano de reeleição e ajudar na melhoria 

dos indicadores. A previsão de reajuste 

para policiais federais, defendida por 

Bolsonaro, abriu a pressão por aumento 

de salário das demais categorias do 

funcionalismo.  

  

Agenda das Reformas 

A agenda das grandes reformas segue 

restrita à Previdenciária, aprovada em 

2019. Em 2021, o governo mais uma 

vez não se empenhou pelas aprovações 

das reformas Administrativa e Tributá-

ria no Congresso Nacional. Os temas 

tiveram avanços em comissões, mas 

não foram votados nos plenários de 

Câmara e Senado. A expectativa é ten-

tar votar no primeiro semestre de 2022 

ao menos parte das propostas, como as 

mudanças no Imposto de Renda.  

Para viabilizar em ano eleitoral as apro-

vações de projetos tão complexos, o 

governo terá de melhorar sua articula-

ção política e contar com o empenho de 

Bolsonaro. Também será fundamental o 

apoio dos presidentes da Câmara, Ar-

thur Lira (PP-AL), e do Senado, Rodrigo 

Pacheco (PSD-MG). Os presidentes das 

Casas têm demonstrado influência deci-

siva no desfecho das votações, seja 

agradando ou não os posicionamentos 

do governo federal. 
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Supremo Tribunal Federal 

O ano de 2021 foi o de maior atrito en-

tre Bolsonaro e o Supremo Tribunal Fe-

deral (STF), com ápice da tensão nas 

manifestações pró-governo no Sete de 

Setembro, quando o presidente amea-

çou deixar de cumprir decisões da Cor-

te. Bolsonaro criticou ações de minis-

tros que tiveram seus aliados como al-

vos e manteve por meses discurso so-

bre possíveis manipulações nas urnas 

eletrônicas.  

O receio de ruptura institucional fez 

com que ministros, políticos e empresá-

rios atuassem para mediar o conflito, 

com destaque para o ex-presidente Mi-

chel Temer, que auxiliou Bolsonaro na 

divulgação de uma carta à nação. O 

clima amenizou no último trimestre, e o 

presidente comemorou a aprovação e 

posse na Corte do ex-ministro da Justi-

ça André Mendonça, o prometido minis-

tro evangélico. 

Para 2022, a relação tende ser mais 

uma vez de altos e baixos, com risco de 

discurso mais radical na véspera da 

eleição, já que os eleitores fiéis a Bol-

sonaro consideram o STF um dos gran-

des males do país. A cúpula do STF 

tende a manter distância do Planalto.  

Em outubro, o ministro Luiz Fux passa-

rá a presidência da Corte para Rosa 

Weber, ministra conhecida por ser dis-

creta e avessa à proximidade com go-

vernos. Já no Tribunal Superior Eleitoral 

(TSE), o atual presidente Luiz Edson 

Fachin passará em agosto o comando 

da Corte a Alexandre de Moraes, minis-

tro que no STF é relator de importantes 

ações contra bolsonaristas. 

  

Procuradoria-Geral da República 

Em 2021, Bolsonaro reconduziu Augus-

to Aras para o segundo mandato, mais 

uma vez de dois anos, como procura-

dor-geral da República. Aras, que man-

tém discurso anti-Lava Jato, teve apoio 

de governo e oposição no Senado, as-

sim, sua recondução foi aprovada sem 

dificuldades.  

Ele mirava a cadeira do STF, foi defen-

dido por senadores, porém Bolsonaro 

preferiu cumprir a promessa que fez a 

sua base evangélica e indicar André 

Mendonça. Aras foi criticado novamente 

por uma suposta condescendência em 

relação a Bolsonaro, em especial sobre 

temas ligados à pandemia. Em vez de 

solicitar ao STF abertura de inquéritos, 

Aras opta por investigações prelimina-

res, que na maior parte dos casos não 

têm avançado.  

  

Agenda ambiental 

O Brasil mais uma vez foi criticado pela 

política ambiental do governo, que re-

sultou em alta de 22% no desmata-

mento na Amazônia entre 2020 e 2021. 

Bolsonaro manteve a crítica ao que 

considera uma indústria de multas am-

bientais e seguiu a apontar interesses 

que ameaçam a soberania brasileira na 

região. A estratégia não teve êxito. 

Mesmo que países europeus tenham 

devastado suas florestas no passado, 

somente criticá-los não amenizará pos-

síveis boicotes a produtos brasileiros no 

exterior. 

O presidente demitiu Ricardo Salles do 

Ministério do Meio-Ambiente, mas man-

teve a linha de atuação com Joaquim 

Pereira Leite à frente da pasta. O atual 

https://nkconsultores.com.br/


 

ministro integrava a equipe de Salles. A 

mudança melhorou a relação, o país 

teve postura pró-diálogo nas conferên-

cias sobre clima, mas as promessas de 

zerar o desmatamento ilegal até 2028 

são vistas com ceticismo por governos, 

investidores e ambientalistas. 

O Conselho da Amazônia, criado há dois 

anos e liderado pelo vice-presidente 

Hamilton Mourão, não demonstrou efi-

ciência. A estratégia de utilizar as For-

ças Armadas no combate a crimes am-

bientais naufragou sem o empenho de 

órgãos ligados aos ministérios da Justi-

ça e Meio Ambiente. Ao final de 2021, 

as duas pastas passaram a atuar de 

forma integrada e alheias ao conselho. 

A expectativa do governo e da socieda-

de é ver uma redução no desmatamen-

to em 2022. 

  

Relações exteriores  

e Forças Armadas 

Em 2021, Bolsonaro demitiu, por pres-

são da base no Congresso, o chanceler 

Ernesto Araújo, um dos ícones da cha-

mada ala ideológica do governo. Assu-

miu o Itamaraty o também diplomata 

Carlos França, ex-chefe do cerimonial

 do presidente. A troca acalmou a rela-

ção com outros países, em especial a 

China, e pacificou aos poucos o clima 

interno do ministério, que estava con-

turbado pela gestão polemista de Araú-

jo. Discreto, França montou equipe ex-

periente e adotou tom mais sóbrio nas 

manifestações do Brasil em fóruns in-

ternacionais, a fim de retomar espaço 

de diálogo perdido nos anos anteriores. 

A saída de Araújo ocorreu em março, 

junto com as demissões do ministro da 

Defesa e dos comandantes do Exército, 

Marinha e Aeronáutica. Bolsonaro co-

brava maior defesa do governo por par-

te dos militares, que nos últimos anos 

ganharam cargos, tiveram verbas pre-

servadas e foram beneficiados na re-

formulação da carreira.  

O general Fernando Azevedo e Silva foi 

substituído no Ministério da Defesa pelo 

general Walter Braga Netto, presença 

constante nos atos nos quais Bolsonaro 

reuniu apoiadores em 2021. Capitão do 

Exército, o presidente utilizará mais 

uma vez da imagem das Forças Arma-

das na próxima campanha eleitoral, 

apresentará novamente os militares 

como última barreira contra uma su-

posta ameaça comunista.  

Ministério da Saúde 

O Ministério da Saúde esteve no centro do noticiário durante 2021. Abriu o ano cri-

ticado pela demora na compra de vacinas contra Covid-19 – a vacinação teve início 

em janeiro em São Paulo e só embalou no segundo semestre. Superadas os entra-

ves, ao final do ano são 142 milhões de pessoas totalmente imunizadas, aproxi-

madamente 70% da população.  

Também houve troca de comando na pasta. Em março, o general Eduardo Pazu-

ello, nome de confiança de Bolsonaro, foi demitido e substituído pelo médico Mar-

celo Queiroga, o quarto ministro da Saúde desde o começo da pandemia, em 2020. 
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Avanço da vacinação 

O ano de 2021 teve momentos difíceis. Em janeiro, houve colapso por falta de oxi-

gênio no Amazonas e, entre março e maio, os registros escalaram até superar a 

marca de 4 mil óbitos por dia por Covid. A queda de casos e mortes se deu con-

forme avançou a vacinação, mas as polêmicas prosseguiram.  

Em dezembro, a variante Ômicron ligou o alerta com explosão de casos no Exteri-

or, mas com letalidade menor. A polêmica da vez se deu por conta da vacinação de 

crianças de 5 a 11 anos de idade, criticada por Bolsonaro, mas que terá início em 

janeiro. Será mais um ano com novas doses das vacinas e manutenção de cuida-

dos, como uso de máscara. 

 

Marcelo Queiroga 

Apresentado em março como nome técnico à frente do Ministério da Saúde, o mé-

dico Marcelo Queiroga equilibrou-se entre as posições de Bolsonaro e os indicativos 

da ciência. Contudo, com o avanço do calendário, o ministro se aproximou cada 

vez mais do presidente, o que lhe rendeu críticas de gestores estaduais e munici-

pais. Queiroga é visto como possível candidato na Paraíba. Caso decida concorrer, 

terá que deixar o governo até o início de abril, conforme determina a legislação. 

Pelo menos 11 dos 23 ministros de Bolsonaro devem sair para disputar cargos ele-

tivos. 

  

CPI da Covid 

A CPI da Covid, no Senado, dominou as atenções por meses com depoimentos e 

documentos referentes à atuação do governo no combate à pandemia. A apuração 

foi liderada por políticos que fazem oposição a Bolsonaro, que conseguiram des-

gastar o governo no começo dos trabalhos. Com o andamento da CPI, no entanto, 

os senadores perderam o foco e as denúncias não avançaram. O relatório da co-

missão sugeriu o indiciamento de duas empresas e 78 pessoas. 
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