
Economia em 2022

Mercado de trabalho
A taxa de desemprego caiu para 12,1%, mas 

ainda atinge 12,9 milhões de pessoas. Alta dos 

juros e diminuição da demanda devem 

desacelerar o ritmo da atividade econômica e 

gerar poucas vagas formais.

PIB
As primeiras projeções revelam redução na 

expectativa de alta do PIB, de 0,42% para 

0,36%. O cenário é de estagnação econômica, 

com estimativa de crescimento ainda menor do 

que o previsto em 2021. 

Política Nacional

Em 2021, o setor privado obteve 

conquistas com aprovação de medidas em 

infraestrutura e ambiente de negócios. 

Destaque para a Desoneração da Folha, o 

Programa de Estímulo ao Transporte por 

Cabotagem “BR do Mar”, o Marco Regulatório 

das Ferrovias, a regulamentação da Nova Lei 

do Gás, além da constituição permanente do 

Programa Nacional de Apoio às Microempresas 

e Empresas de Pequeno Porte (Pronampe) e 

da autonomia do Banco Central.

Das 35 propostas prioritárias entregues pelo 

governo à Câmara e Senado, 12 viraram novas 

leis. Isto é, o Congresso aprovou cerca de 34%, 

das pautas, menos da metade das listadas.

A expectativa é de que o ritmo das atividades 

legislativas diminua, por conta das eleições. 

Contudo, o governo espera aprovar pautas 

como a privatização dos Correios, a alteração 

de regras do ICMS sobre os combustíveis e 

liberação de novos agrotóxicos. As reformas 

administrativa e tributária, antes prioritárias, 

devem ter pouca chance de avançar.

Novo salário mínimo
Salário mínimo passa ao valor de R$ 1.212,00 

(+10%), terceiro ano consecutivo sem aumento 

real. Ainda assim, a correção impacta nas 

contas públicas – pois benefícios sociais, 

previdenciários e seguro-desemprego estão 

atrelados ao piso – e pode comprometer o teto 

fiscal e a contenção de gastos públicos.
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Pautas prioritárias aprovadas em 2021 Pautas para 2022

Inflação e juros
Inflação deve cair e a estimativa é de que fique 

próxima de 5,03%, acima da meta do governo 

(5%). O alívio se deve pela queda no preço de 

combustíveis, energia e alimentos – principais 

vilões de 2021. Já os juros devem continuar em 

alta, tornando o crédito mais caro, elevando o 

custo de empréstimos e financiamentos.
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Covid-19 e vacinação

Com +67% da população vacinada, o Brasil 

registra aumento de casos de Covid-19 e de 

Influenza, gerando discussões sobre novas 

medidas de isolamento e cancelamento de 

eventos como o Carnaval.

A vacinação contra Covid-19 em crianças de 5 

a 11 anos tem enfrentado a resistência do 

governo e de apoiadores do Presidente, mesmo 

a Anvisa tendo aprovado a medida em 16 de 

dezembro.
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Chapa de Lula e Alckmin
Há rumores sobre possível aliança entre o ex-

presidente Lula (PT) e o ex-governador de São 

Paulo, Geraldo Alckmin (sem partido). De lados 

opostos do espectro político, a eventual aliança, 

no entanto, vem recebendo críticas tanto da 

esquerda quanto da direita.

Presidenciáveis no radar
Ciro Gomes (PDT), pré-candidato à 

presidência, está sendo investigado pela Polícia 

Federal em um suposto esquema de fraude e 

pagamento de propina durante obras de um 

estádio em Fortaleza entre 2010 e 2013. 

Intenções de votos
Pesquisa do Poder 360* sinaliza que o ex-

presidente Lula (PT) continua liderando as 

intenções de voto no primeiro turno e vencendo 

todos os possíveis candidatos, até o momento, 

no segundo turno. Desde o mês passado, Lula 

subiu 6% e Bolsonaro 1%, já Moro perdeu 1%. 

A margem de erro é de 2%. 
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Intenção de votos - 1º Turno

Calendário oficial das eleições 2022 – 1º semestre

1º de janeiro: vedada a 

realização de pesquisas 

sem registro no TSE

3 de março a 1º de abril: janela partidária: 

candidatos podem mudar de partido sem 

perder os cargos que já ocupam

20 de julho a 5 de 

agosto: realização de 

convenções partidárias

2 de abril: data para que presidente, 

governadores e prefeitos renunciem caso 

pretendam concorrer a outros cargos

5 de abril: último dia para partidos ou 

federações publicarem normas para 

escolha e substituição de candidatos

Lula

Sergio Moro

João DoriaBolsonaro

Projeção - 2º Turno
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*Pesquisa realizada entre 19 a 21 de dezembro de 2021.
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Propaganda Eleitoral
Presidente Bolsonaro sancionou lei que permite 

a volta da propaganda partidária fora do 

período eleitoral em rádio e televisão. A 

propaganda havia sido extinta em 2017. No 

entanto, foi vetada a compensação fiscal para 

as emissoras.

Tribunal Superior Eleitoral
Presidente Bolsonaro indicou o General da 

reserva Fernando Azevedo e Silva para o cargo 

de diretor-geral do Tribunal Superior Eleitoral 

(TSE), durante as eleições. Silva foi ministro da 

Defesa no governo atual. A indicação de um ex-

militar é algo inédito desde o início da 

redemocratização.

Ciro Gomes 




