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OS REFLEXOS DA GUERRA  

NA UCRÂNIA 

A invasão das tropas russas à Ucrânia 

monopoliza as atenções do mundo há 

quase três semanas. Cenas de bombar-

deios dividem as telas com anúncios de 

sanções econômicas à Rússia, ainda 

sem a clareza de quanto tempo durará 

a guerra no leste europeu. No Brasil, 

distante quase 11 mil quilômetros do 

campo de batalha, consumidores te-

mem nova disparada da inflação, en-

quanto governo e empresários avaliam 

formas para minimizar as altas nos pre-

ços, principalmente, de combustíveis e 

de alimentos. A seguir, considerações 

sobre o cenário em tempos de guerra 

na Ucrânia.  

 

Combustíveis 

Os preços do petróleo no mercado in-

ternacional, que já estavam altos, dis-

pararam da faixa de US$ 90 para acima 

de US$ 120 o barril desde o início da 

guerra. Após os EUA suspenderem a 

importação do petróleo da Rússia, se-

gundo maior exportador da commodity, 

o barril pode subir ainda mais. O go-

verno norte-americano busca outras 

fontes de petróleo, inclusive na Vene-

zuela e no Irã. 

No Brasil, a Petrobras anunciou reajuste 

de quase 20% na gasolina e de quase 

25% no diesel nas refinarias. O reajus-

te, na semana em que o Congresso de-

batia projetos para controlar os preços, 

agilizou a tramitação da medida que 

muda a regra de incidência do ICMS 

nos combustíveis. O Senado aprovou na 

quinta-feira à tarde e a Câmara dos 

Deputados concluiu a votação ainda na 

quinta à noite. Agora, o tributo incidirá 

uma única vez, sem o chamado "efeito 

cascata".  

Bolsonaro, ministros e Petrobras discu-

tem outras formas para evitar que toda 

a alta chegue aos postos de combustí-

veis. O contínuo aumento mantém a 

inflação em alta e, como consequência, 

tira o humor da população em ano elei-

toral. O presidente defende mudar a 

política de preços da Petrobras, que le-

va em conta o custo do petróleo no 

mercado externo. Contudo, parte da 

equipe econômica pensa em alternati-

vas, como reduzir impostos e/ou subsi-

diar a estatal. 

 

Posição dúbia 

Bolsonaro, que na semana anterior à 

guerra esteve em Moscou com o presi-

dente russo, Vladimir Putin, mantém 

posição dúbia a respeito da invasão da 

Ucrânia. O presidente diz que deseja a 

paz, mas evita condenar a ação militar 

russa. Já no Conselho de Segurança da 

ONU o representante brasileiro conde-

nou a invasão, mas não endossou as 

sanções econômicas. 

Bolsonaro justifica a posição diante do 

receio de reflexos negativos na econo-

mia e cita como exemplo a dependência 

do setor agropecuário brasileiro em re-

lação aos fertilizantes russos. O Ministé-

rio da Agricultura diz que há fertilizante 

suficiente até outubro, mas negocia 

com outros fornecedores, a exemplo de 

Canadá e Marrocos.  

 

Mineração em terras indígenas 

Bolsonaro citou a dependência dos ferti-

lizantes russos para defender a aprova-
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ção do projeto de lei que autoriza a ex-

ploração mineral em terras indígenas. O 

presidente mencionou reservas de po-

tássio, uma das substâncias dos fertili-

zantes tradicionais. Há, no entanto, es-

tudos que dizem que a maior parte das 

reservas do Brasil estaria fora de terras 

indígenas. A pressão, articulada com o 

presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-

AL), acelerou o projeto. A Câmara 

aprovou a tramitação com urgência, e 

Lira criou um grupo de trabalho para 

analisar o texto. O projeto pode ser vo-

tado no plenário entre os dias 12 e 14 

de abril. O Planalto confia na aprova-

ção, levando o texto ao Senado.  

 

Trigo e milho 

Especialistas projetam impacto inevitá-

vel da guerra nos alimentos e combus-

tíveis, já que a Rússia, alvo de sanções 

econômicas, é um importante exporta-

dor de petróleo, grãos e fertilizantes. A 

Ucrânia, por sua vez, é grande produto-

ra de trigo e milho. Por ora, o setor não 

aponta risco de desabastecimento des-

ses dois produtos. A redução da oferta 

e o aumento do preço no mercado in-

ternacional tende a beneficiar as expor-

tações brasileiras, em especial de mi-

lho. Por outro lado, o consumidor deve-

rá pagar mais caro por produtos do dia 

a dia, a exemplo do pão francês, das 

massas e da carne de frango.   

 

Carne 

A guerra também terá impacto no preço 

da carne, cuja produção utiliza grãos na 

ração dos animais. Contudo, especialis-

ta veem oportunidades para frigoríficos 

brasileiros. O produto brasileiro pode 

ganhar parte do espaço deixado pela 

Ucrânia e pela Rússia, dois players do 

mercado global. A União Europeia com-

pra grandes volumes de proteína ani-

mal da Ucrânia, o que abre a possibili-

dade de retirada de suspensões a frigo-

ríficos brasileiros embargados pelos eu-

ropeus nos últimos anos. 

 

Reformas 

As reformas não tiveram avanços signi-

ficativos no primeiro mês de atividades 

do Congresso Nacional. O relator da 

Proposta de Emenda à Constituição 

(PEC) da reforma tributária no Senado, 

Roberto Rocha (PSDB-MA), acredita que 

a Comissão de Constituição e Justiça 

(CCJ) da Casa deve analisar o texto no 

dia 16 de março. Essa PEC cria um im-

posto sobre o valor agregado, com a 

unificação de tributos federais, estadu-

ais e municipais. Caso a proposta passe 

pela CCJ, ainda será preciso aprová-la 

no plenário do Senado e da Câmara. 

Até o momento, é baixa a expectativa 

de aprovação completa da PEC em 

2022.  

 

Pandemia x endemia 

O Ministério da Saúde define até o final 

do mês se reduz de pandemia para en-

demia a situação da Covid-19 no país. A 

mudança, apoiada por Bolsonaro, visa 

encerrar a emergência em saúde e po-

de reduzir ou terminar com medidas 

como obrigatoriedade de máscara e 

exigência de passaporte vacinal. A pas-

ta discute uma alternativa para vacinas 

com registro emergencial (Janssen e 

Coronavac), que perderiam esse aval e 

deixariam de ser usadas.  No Planalto,  
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 o rebaixamento é esperado no mais 

tardar para abril, já que casos e óbitos 

estão em queda e muitos governadores 

e prefeitos estão tirando a necessidade 

de máscara em locais abertos e fecha-

dos.  

 

 Reforma ministerial 

Bolsonaro programou para 31 de março 

a saída dos ministros que disputarão as 

eleições de outubro – a legislação exige 

a exoneração seis meses antes do plei-

to (2 de abril). Espera-se que ao menos 

oito dos 23 ministros deixem os cargos, 

número que pode chegar a 10.  

No último mês, Marcos Pontes (Ciência 

e Tecnologia) confirmou que tentará 

vaga de deputado federal por São Pau-

lo. Fábio Faria (Comunicações) anunci-

ou que ficará no governo. A expectativa 

é de que Marcelo Queiroga (Saúde) 

também fique.  

Bolsonaro ainda não definiu substitutos 

e sofre pressão dos partidos do Cen-

trão. A base ruralista disputa a vaga de 

Tereza Cristina na Agricultura, com fa-

voritismo do secretário-executivo Mar-

cos Montes. A mesma solução deve 

ocorrer na Infraestrutura, com Marcelo 

Sampaio assumindo a pasta no lugar de 

Tarcísio de Freitas. Carlos Brito, atual 

presidente da Embratur, é cotado para 

assumir o Turismo. Bolsonaro quer ain-

da colocar seu chefe de gabinete, Célio 

Faria Júnior, como ministro da Secreta-

ria de Governo, responsável pela articu-

lação política. 

Devem sair: Tarcísio de Freitas (Infra-

estrutura); Flavia Arruda (Secretaria de 

Governo), Tereza Cristina (Agricultura), 

Onyx Lorenzoni (Trabalho), João Roma  

 

 

(Cidadania), Gilson Machado (Turismo), 

Rogerio Marinho (Desenvolvimento Re-

gional) e Marcos Pontes (Ciência e Tec-

nologia). 

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. 
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Avaliam sair: Damares Alves (Família 

e Direitos Humanos) e Braga Netto (De-

fesa). 

Devem permanecer: Anderson Torres 

(Justiça), Marcelo Queiroga (Saúde), 

Fabio Faria (Comunicações), Luiz Edu-

ardo Ramos (Secretaria-Geral), Augusto 

Heleno (GSI), Milton Ribeiro (Educa-

ção), Carlos França (Relações Exterio-

res), Paulo Guedes (Economia), Bento 

Albuquerque (Minas e Energia), Ciro 

Nogueira (Casa Civil), Wagner Rosário 

(CGU), Bruno Bianco (AGU) e Joaquim 

Leite (Meio Ambiente). 

Janela partidária 

A janela partidária para que deputados 

federais e estaduais troquem de parti-

dos teve início em 3 de março e irá até 

1° de abril. No período, quem mudar de 

partido não perde o mandato. Na Câ-

mara dos Deputados, os primeiros dias 

tiveram três mudanças formalizadas.  

A fusão entre Democratas e PSL resul-

tou no União Brasil, atual maior banca-

da da Casa, com 76 deputados. No en-

tanto, a bancada terá baixas com a ala 

bolsonarista que se filiará em diferentes 

partidos da base do governo. 

 

 

 

 

  

 

 

 

Corrida presidencial 

As pesquisas de intenção de votos mantêm o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva à 

frente na corrida ao Planalto, mas com redução na vantagem para Jair Bolsonaro. 

Institutos identificam uma recuperação do atual presidente, o que anima apoiadores 

de Bolsonaro a seis meses do primeiro turno. O QG de Bolsonaro acredita que no se-

gundo turno será possível herdar os demais votos e derrotar Lula.  

A campanha do presidente comemora a reação entre eleitores no Nordeste, fruto do 

Auxílio Emergencial, porém teme os efeitos da inflação provocada pela alta do com-

bustível. Em um cenário de guerra, há projeções que apontam a possibilidade do litro 

da gasolina passar de R$ 10. Já no lado petista, está pavimentado o acerto para que 

Geraldo Alckmin seja o vice de Lula, uma vez que o ex-tucano e ex-governador pau-

lista confirmou a filiação ao PSB. 

 

Dificuldade para a terceira via 

O cenário mostra que, conforme os meses passam, fica cada vez mais difícil viabilizar 

a terceira via, que patina nas pesquisas. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco 

(PSD-MG), saiu do páreo. O PSD agora aposta na filiação do governador gaúcho Edu-

ardo Leite, que pode deixar o PSDB do pré-candidato João Doria.  

O ex-juiz Sérgio Moro perdeu palanque em São Paulo diante da desistência da candi-

datura do governo estadual do deputado Arthur do Val (Mamãe Falei). Já Ciro Gomes 

(PDT), promete começar a pré-campanha, percorrendo o Brasil com as cores verde e 

amarelo. Ele e Moro são os que têm maior percentual nas pesquisas no momento, na 

casa dos 8%. 
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