
Economia no 3º trimestre

Mercado de trabalho
A taxa de desemprego no período é de 12,6%. 

Número de desempregados ultrapassa 13 

milhões e o de trabalhadores sem vínculo 

formal chega a 38 milhões.

PIB
Recuo de 0,1%, na comparação com trimestre 

anterior, impulsionado pelas quedas de 8% na 

agropecuária e de 9,8% nas exportações de 

bens e serviços. Resultado coloca a economia 

em alerta e revela cenário de estagnação.

COP26
Entre as principais metas assumidas pelo 

governo está o compromisso com o 

agronegócio sustentável por meio da iniciativa 

ABC+, plano de agricultura de baixo carbono 

que contempla recuperação de pastagens, 

fixação biológica de nitrogênio etc.

No Brasil, Congresso discute a regulamentação 

do mercado de carbono com base nos 

resultados e compromissos firmados na 

COP26.

Política Nacional

Auxílios sociais
Governo lança novo programa social “Auxílio 

Brasil”, que prevê depósitos fixos de R$ 400 

para 16,9 milhões de famílias em situação de 

pobreza até dezembro de 2022.

Presidente sancionou projeto de vale gás para 

apoiar cerca de quatro milhões de famílias de 

baixa renda. Em 2021, o preço do botijão de 

cozinha subiu 36% em média no país.

Continuam as discussões no Congresso sobre 

o teto de gastos e a PEC dos Precatórios, que 

estabelece mudanças nos pagamento das 

dívidas do governo. Aprovação desta PEC abriu 

espaço no orçamento para o governo financiar 

o programa “Auxílio Brasil”.

Congresso acatou determinações de mudança 

do Supremo Tribunal Federal no texto que trata 

de novas regras para execução de emendas do 

relator do orçamento, conhecido como 

“secreto”. Faltava transparência em relação ao 

uso dos recursos.

Com votação apertada, Senado aprovou nome 

de André Mendonça como novo ministro da 

corte. Após cinco meses de espera, mesmo 

com recorde de votos negativos (32 no total) a 

sabatina de aprovação manteve a tradição de 

não rejeitar nenhum nome indicado.

Atividade Econômica
Na comparação com o segundo trimestre, o 

setor de serviços foi o único a apresentar 

resultado positivo. A indústria de transformação, 

em contrapartida, permaneceu estagnada, 

ainda impactada negativamente pela ruptura da 

cadeia de fornecimento de insumos e pelo forte 

aumento dos custos de transporte e de energia 

elétrica. 
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Novo Partido de Bolsonaro
Após dois anos sem partido, presidente Jair 

Bolsonaro se filiou ao partido liberal (PL), de 

espectro político de centro. É o 9º partido em 33 

anos de carreira política de Bolsonaro. 

Pré-candidatos
Além do ex-presidente Lula e do presidente 

Bolsonaro, novos nomes surgiram, com 

candidatos que tentam viabilizar um nome 

“terceira via”. 

João Doria, governador de São Paulo, foi 

oficializado como candidato do PSDB, após 

convenção do partido. Sergio Moro, ex-juiz da 

Lava-Jato e ex-ministro de Bolsonaro, foi 

oficializado como candidato pelo Podemos. Ciro 

Gomes, ex-deputado e ex-ministro será 

candidato pelo PDT. Simone Tebet, senadora, 

é a única mulher até o momento, mas ainda 

não teve candidatura confirmada. 

A lista definitiva só será conhecida após 

convenções partidárias, que vão ocorrer entre 

20 de julho e 5 de agosto de 2022.

Intenções de votos
Pesquisa do Poder 360 sinaliza que, no 

momento, Lula lidera com 34% das intenções 

de voto e Bolsonaro, com 29%. A vantagem é 

de 5% e a margem de erro é de 2%. 

Candidatos “terceira via” pontuam entre 3 e 8%, 

tendo Sergio Moro (Podemos) como nome de 

destaque.

A mesma pesquisa aponta que, para o segundo 

turno, Lula venceria Moro, Bolsonaro, Doria ou 

Pacheco (atual presidente do Senado Federal).
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O presidente do partido (PL), Valdemar Costa 

Neto, foi condenado a mais de sete anos de 

prisão por corrupção passiva e lavagem de 

dinheiro no caso Mensalão, durante o Governo 

Lula (PT).
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