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A eleição já  começou.  
Antecipe  2022 com análises  
que ninguém mais tem  
coragem de publicar

A Gazeta do Povo foi um dos poucos veículos 
de comunicação que conseguiram antecipar a 
onda de mudança que lavou o Brasil nas eleições 
de 2018, quando a esquerda e o discurso 
progressista viram sua hegemonia política se 
afogar de forma fragorosa. Um movimento que 
teve continuidade nas eleições municipais de 
2020, mas com outras matizes. 

Como o jornal conseguiu tal feito? Dois anos 
antes das eleições que elegeram Jair Bolsonaro, 
o time de jornalistas se reuniu para construir um 
projeto ousado: uma redação jornalística que 
tivesse como prioridade tentar entender o leitor, 
que escutasse os anseios da comunidade e que 
consultasse especialistas de diversas visões para 
identificar os caminhos que o Brasil seguia.

O objetivo era fazer os jornalistas saírem de 
suas bolhas. Se pretendíamos nos conectar 
com o leitor, precisávamos deixar de lado o 
pensamento corporativo. Precisávamos olhar 
outras fontes além daquelas já estabelecidas na 
mídia. Com esse foco, trouxemos novos analistas 
políticos para o debate. Limpamos nossa lupa do 
preconceito e conversamos com todos os setores 
da sociedade, principalmente aqueles que não 
têm espaço na imprensa, como os evangélicos, 
parte importante da população. Fomos bem-
sucedidos. Antecipar uma mudança no humor 
do eleitorado fez o jornal centenário se tornar 
o mais lido do país nas eleições presidenciais, 
quebrando todos os recordes de audiência 
daquele período.

Introdução
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Este livro é uma tentativa de dar o próximo 
passo. Queremos compartilhar com você quais 
são as visões atuais sobre as possíveis rotas 
que o Brasil pegará até chegar a outubro de 
2022. E as variáveis são muitas. O objetivo aqui 
é proporcionar um dos melhores panoramas 
políticos já feitos. Temos certeza de que com as 
peças apresentadas a neblina do debate público 
vai se dissipar. Você notará que grande parte 
do noticiário está contaminada por ruídos e não 
necessariamente por informação de qualidade. 

Não estamos exercendo nenhum tipo de 
futurologia neste livro. Estamos oferecendo 
a você a visão de 29 analistas e especialistas 
com viés ideológico de todos os tipos sobre os 
principais temas que vão influenciar o debate 
do próximo ano. Eles falam das reformas, 
indicadores econômicos e do xadrez político. 
Eles respondem, por exemplo, para onde vão as 
bases políticas que foram determinantes nas 
eleições de 2018, como os apoiadores da Lava 
Jato e o movimento antipetista. 

Após a leitura deste aprofundado material, 
não temos dúvidas de que você enxergará o 
noticiário de outra forma, conseguindo ter 
um olhar de longo prazo e sabendo identificar 
todos os atores políticos que importam. E, pela 
variedade das fontes ouvidas, conseguimos 
neutralizar o “wishful thinking” pessoal. 
Consideramos que o importante para uma 
leitura completa do cenário atual é ir atrás 
de formadores de opinião dos mais diversos 
espectros políticos. Afinal, sabemos que ficar 
viciado nas mesmas fontes de informações 
tem consequências graves, como a alienação. 
Foi lutando contra isso que nós da Gazeta do 
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Povo conseguimos não ficar surpresos com os 
acontecimentos de 2018. Aliás, tínhamos quase 
que uma certeza do que se prenunciava.

A leitura desapaixonada e objetiva deste  
livro revela que as peças do xadrez já estão  
na mesa. E que o Brasil ainda vive uma  
mudança não totalmente compreendida,  
mas já devidamente exposta.

Boa Leitura

EWANDRO SCHENKEL 
Chefe de Redação da Gazeta do Povo
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01As previsões econômicas em fevereiro de 
2021 apontavam para um crescimento do 
PIB de 3,5% em 2021 e 2,5% em 2022 e de 
inflação de 3,4% para os próximos dois 
anos. Estimava-se que a Selic fechasse 
2021 em 3% e crescesse para 4,5% no 
ano seguinte. Você considera que estas 
projeções são otimistas ou pessimistas?  
E quais os possíveis impactos deste 
cenário econômico para o atual governo 
no segundo semestre de 2022? Algum 
grupo político pode ser beneficiado?

PEDRO FERNANDO NERY

Me parecem projeções 
realistas, mas é evidente 
que existe muita incerteza, 
mais que em anos normais. 
A evolução da economia 

depende da evolução da pandemia. Teremos 
terceira onda? Quanto tempo demorará para 
a vacinação da população? Quanto tempo 
dura essa imunidade? Hábitos antigos serão 
retomados rápida ou lentamente? A depender 
dessas respostas podemos crescer mais,  
ou menos.

Existem duas visões sobre o impacto da 
economia em 2022. Uma é que, embora o 
crescimento seja modesto, o clima de alívio pela 
volta à normalidade, recuperação gradual dos 
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empregos, provoque um otimismo favorável ao 
governo atual. A segunda visão é que, mesmo 
crescendo, haverá insatisfação porque a crise 
foi muito devastadora, e veio depois de uma 
recessão ainda mais forte em 15-16. Em 2022, 
o PIB per capita estará bem abaixo do que era 
antes dessas crises. Pode haver um mal estar, 
até porque a recuperação tende a ser desigual, 
e em 2022 ainda devemos ter desemprego e 
pobreza altos em relação aos últimos anos.

Em 2022 o governo poderá estar comemorando 
taxas de crescimento historicamente altas, 
porque se darão sobre um nível de atividade 
muito baixo, derrubado pela pandemia.  Já 
oposições poderão fomentar a narrativa de que 
antes as coisas eram melhores ou mesmo que a 
desigualdade aumentou, que a situação de muita 
gente ainda é ruim.

HELIO BELTRÃO

 As previsões de crescimento 
estão realistas. As previsões 
de Selic e inflação estão 
otimistas – o BC terá que subir 
a Selic mais rapidamente, 

devido à inflação. A Selic deve encerrar o ano em 
4% e pode subir a 6% no final de 2022. A inflação 
deve ficar em torno de 4% este ano e em 2022. 
À medida que a economia recupera, você terá 
algum repasse ao consumidor dos preços que já 
aumentaram no atacado, mas seguem represados 
pela paralisação da economia, pela covid.

Difícil prever os impactos. De onde o governo 
vai tirar dinheiro para o auxílio emergencial? 
De quanto será o auxílio? E por quanto tempo? 
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Como o Congresso irá se comportar diante das 
reformas urgentes (administrativa e tributária)? 
São questões que impactarão a percepção 
pública do governo. Existe o senso comum de 
que com o auxílio emergencial, a popularidade 
do governo sobe. Mas não sei se é algo tão direto 
assim. Se os recursos para o auxílio ensejarem a 
diminuição de outros gastos, consequências não 
previstas acontecerão, e os grupos prejudicados 
tenderão a se opor ao governo nas eleições.

A esquerda tem pela frente um dilema ético: eles 
gostariam de dar o maior auxílio emergencial 
possível para a população, mas ao mesmo tempo 
julgam que isso aumentará a popularidade de 
Jair Bolsonaro, e suas chances de reeleição. Do 
ponto de vista de Bolsonaro, o equilíbrio entre os 
gastos com o auxílio e responsabilidade fiscal me 
parece uma questão crucial.

ELENA LANDAU

Eu acho que uma previsão de 
3,5% para 2021 é ruim em si. Ela 
é baixa, dada a base estatística de 
onde a gente sai. A gente deveria 
estar crescendo um pouco mais. 

Mas ao mesmo tempo, ela é otimista. Porque sem 
auxílio emergencial, sem políticas, sem reformas, 
sem a gente saber para onde vai, o Banco Central já 
dizendo que pode fazer uma rodada de aumento de 
juros… Há previsões hoje até abaixo de 3%. Ou seja, é 
lastimável que a gente não consiga, nem mesmo com 
uma base de comparação estatística, conseguir um 
crescimento razoável.

(Sobre os impactos) Primeiro, a gente tem 
que supor que o cenário econômico influencie 
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diretamente as eleições. Obviamente que, se a 
gente tiver o nível de desemprego que a gente 
tem atual, um crescimento do PIB muito baixo, e 
nenhuma política social que substitua o auxílio 
emergencial por uma coisa mais permanente, 
o Bolsonaro está fragilizado. Não tenho dúvida. 
Mas, por outro lado, as pessoas que apoiam o 
Bolsonaro não apoiam o Bolsonaro por causa de 
um cenário econômico. Esse apoio que teve do 
auxílio emergencial é o apoio normal, de toda 
a política de transferência. As mesmas pessoas 
que votavam em Lula por causa do Bolsa Família, 
as mesmas pessoas, nada a ver com ideologia, 
passam a apoiar o presidente Bolsonaro por 
causa do auxílio emergencial. Que, na realidade, 
é muito superior do que o Bolsa Família. Também 
a gente não sabe se em 2021, se a equipe 
econômica atual não entregar uma resposta de 
crescimento, se o Bolsonaro não vai abandonar, 
e que tipo de cenário a gente pode ter pela 
frente. Que pode ser um cenário ainda pior: de 
inflação, de gasto público, e aí eu acho que a 
inflação afeta muito o ideário das pessoas do 
Brasil. Depois do Plano Real, as pessoas têm uma 
percepção muito negativa de inflação.

RAUL VELLOSO

Assumindo que o Auxílio 
Emergencial seja aprovado 
nos próximos dias por três 
meses e no mesmo valor 
em vigor ultimamente, e 

que o quadro atual da vacinação não se altere 
significativamente, ou seja, se mantenha em 
ritmo mais lento do que na média dos países, 
deve-se esperar uma evolução da economia 
ainda muito lenta este ano em relação ao que 
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seria o ideal. Já a hipótese de o PIB crescer 
3,5% é coerente com a expectativa de o nível 
de atividade observado no final de 2020 se 
manter inalterado ao longo de todo o ano de 2021, 
algo que, a meu ver, se mostra muito otimista e 
dificilmente acontecerá. Ou seja, não vejo por que 
imaginar que a taxa de juros Selic, que é fixada 
pelo Banco Central, deva subir para combater 
uma suposta disparada da inflação, que, diante do 
quadro de desaquecimento econômico vigente, 
efetivamente não está ocorrendo.

MARCIO RAMOS

A inflação é principalmente 
um fenômeno monetário, 
consequência da expansão 
monetária (impressão de 
dinheiro) pelo Banco Central 

(BC). Em um ano de pandemia e recessão 
econômica o governo imprimiu mais cédulas 
como alternativa ao aumento de imposto 
para financiar os pacotes de estímulo, auxílio 
emergencial e outros gastos do estado. Os 
números impressionam e assustam - foram 
impressos 40% de todo o estoque de reais 
criados desde o Plano Real em 1994. O 
aumento de moeda (oferta) não acompanhado 
de um aumento de demanda é um dos 
principais motivos da inflação (perda de valor 
da moeda e de compra). Diminuir a taxa Selic 
foi a ferramenta que o governo utilizou para 
diminuir a taxa de juros, aumentar o acesso 
ao crédito e tentar estimular artificialmente 
a economia e equilibrar a demanda em um 
momento de recessão e expansão monetária.
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Muito provavelmente as projeções estão 
otimistas. A última vez que o PIB cresceu 
acima de 3% foi em 2013, sem as condições 
econômicas e sanitárias atuais. O país 
observou uma recessão econômica de 4.1%  
em 2020 mesmo com a taxa Selic na sua maior 
baixa desde 1997 e um dos maiores pacotes  
de estímulo econômico do mundo, quase 12% 
do PIB.
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02Ampliações de programas sociais, como 
o Bolsa Família, e a extensão de auxílios 
para enfrentar a pandemia podem ser 
decisivos para a campanha eleitoral?

FERNANDO JASPER

Uma ampliação do Bolsa 
Família, em especial 
no número de famílias 
beneficiadas, tende a ter 
mais impacto na campanha 

eleitoral do que transferências de renda 
temporárias, como o auxílio emergencial. Mas o 
efeito dependeria do tamanho dessa expansão. 
Apenas incluir no programa as famílias que 
estão na fila de espera pelo benefício faria pouco 
pela imagem do presidente. Uma ampliação 
mais consistente poderia de fato ampliar seu 
eleitorado, principalmente nos estratos que não 
votaram nele em 2018.

Enquanto isso, o impacto de pagamentos 
temporários, por mais forte que seja, parece 
restrito ao curto prazo – a avaliação do 
presidente melhorou muito com o auxílio 
emergencial, mas caiu logo que o pagamento 
foi encerrado. Assim, só deve influenciar a 
eleição caso cheguemos em meados de 2022 
com a economia ainda dependente do auxílio. 
A questão é que por ora não se vê espaço fiscal 
nem disposição para reeditar um benefício tão 
massivo como foi o auxílio emergencial de 2020.
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HELIO BELTRÃO

PAULO LOIOLA

Infelizmente acho que serão. 
Mas vejo recorrente no Brasil 
outro problema em relação 
às eleições. As pessoas 
valorizam por demais os 

Sem nenhuma dúvida, já 
temos elementos suficientes 
para notar que os programas 
sociais interferem diretamente 
sobre a avaliação do governo, 

cargos majoritários e não dão muita atenção às 
eleições legislativas. No Brasil ainda predomina 
a visão de que o presidente eleito tende a ser 
um salvador da pátria. Isso não existe. O Brasil 
vai se desenvolver mais quando a maioria no 
Congresso for liberal.

logo, com influência direta sobre a campanha. 
Porém, como foi percebido em 2016, esse 
auxílio pode não ser suficiente para manter um 
governo e sua boa avaliação. A decisão do voto 
é feita levando-se em consideração o contexto, 
situação econômica, conjunto de políticas, 
promessas e imagem projetada, assim como a 
noção do risco em perder ou de continuar com 
o benefício. Portanto, analisando diferentes 
autores e diferentes métodos podemos dizer que 
há influência, porém, limitada.
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DANIEL DUQUE

Programas sociais, quando 
expandidos, beneficiam 
uma grande quantidade de 
eleitores, e que costumam 
ser mais pragmáticos no 

voto – isto é, se a vida deles melhora, eles 
recompensam eleitoralmente o incumbente. 
Desse modo, sem dúvida, o futuro dos 
programas sociais no Brasil vai ser importante 
para o resultado eleitoral de 2022. 
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03Você acredita que o tema emprego  
será central na campanha? Vê diferença 
entre abordagens sobre isso entre 
possíveis candidatos?

FERNANDO JASPER

Geração de emprego é um 
clichê eleitoral, mas não deve 
ser tema central em 2022, 
ainda que um mínimo de 
crescimento econômico – que 

é gerador de empregos por si só – obviamente 
colabore para a disposição do eleitor em manter 
o governante no poder. E Bolsonaro colheu 
resultados surpreendentes nessa área: houve 
saldo positivo de empregos formais em 2020, 
em plena pandemia, e também no primeiro mês 
de 2021.

As abordagens costumam variar pouco entre 
os candidatos. Em geral, envolvem a concessão 
de benefícios tributários para quem contratar 
e a promessa de programas de capacitação 
profissional. A agenda do ministro Paulo Guedes 
é uma mistura desse primeiro ponto (no Carteira 
Verde e Amarela, que ainda não saiu do papel) 
com mudanças estruturais na economia capazes 
de acelerar o PIB e, por extensão, o emprego.
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PAULO CRUZ

PEDRO FERNANDO NERY

RODRIGO SARAIVA MARINHO

O tema emprego é sempre 
relevante em qualquer eleição, 
pois vencer o alto desemprego é 
um desafio quase impossível no 
país desde sempre.

 Será importante, sempre é 
em qualquer país. Mesmo 
onde o desemprego é baixo 
há uma preocupação com 
empregos de qualidade. 

O tema emprego é essencial 
em qualquer eleição e será 
ainda mais na próxima, 
em especial, por conta de 
tudo que ocorreu durante 

Mas historicamente não temos uma discussão 
bem embasada sobre o tema em eleições. 
Possivelmente vamos estar falando apenas de 
promessas, sem muita atenção a detalhes de 
novas políticas.

a pandemia. Tivemos inúmeros empregos 
perdidos e milhares, talvez milhões, de empresas 
fechadas. A abordagem que pode ter sucesso é 
aquela que defenda o empreendedorismo e o 
mercado realmente, que tenha histórico nesse 
sentido e assim gerar maior possibilidade de 
empregabilidade.
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DANIEL DUQUE

Hoje temos a maior taxa de 
desemprego no país em mais 
de 20 anos. Em 2021, ela 
tende a atingir 15% da forca 
de trabalho. Como voltar a 

patamares “civilizados” de desemprego, pelo 
menos abaixo de 10%, será um grande desafio 
para qualquer presidente em exercício, e é 
um tema que afeta dramaticamente a vida de 
milhões de adultos. 
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04Em 2018, os eleitores votaram em  
uma plataforma econômica liberal.  
Em grande medida, foi uma resposta à 
era de uma linha mais intervencionista.  
Este “espírito” liberal deve continuar 
ganhando adeptos entre os eleitores  
ou pode haver um recuo?

PEDRO MENEZES

Essa questão é complicada 
e depende de fatos 
futuros e incertos, mas 
é possível organizar o 
pensamento abordando 

alguns pontos envolvidos. Não acredito que 
a vitória de Bolsonaro se deve ao seu projeto 
econômico liberal. Os eleitores não citam o 
grau de liberalismo do governo como um fator 
importante na hora de decidir o presidente. 
Bolsonaro fez oposição às gestões PT e Temer, 
defendeu a Lava Jato e se alinhou com o eleitor 
mediano no tema da segurança pública. Talvez 
o discurso de Paulo Guedes tenha sido útil 
para reforçar as diferenças em relação ao PT e 
sinalizar para o eleitor a intenção de mudança. 

O que deve acontecer, porém, é uma 
identificação da agenda liberal com Bolsonaro. 
Não importa qual seja o resultado econômico 
dos últimos anos do mandato, os adversários que 
pretendem apostar num discurso liberal terão 
que se diferenciar da plataforma de Guedes. 
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JULIA TAVARES

Primeiramente, acho 
importante esclarecer que o 
atual governo não é liberal, 
conforme podemos ver na 
decisão (troca da direção) 

O plano de Paulo Guedes, neste momento, é 
evidente: apostar nos juros baixos para que os 
dois anos finais do governo Bolsonaro sejam 
os melhores da economia brasileira desde o 
início da década de 2010. Caso a estratégia dê 
certo, o discurso econômico do governo ganhará 
muita força para 2022 e a reeleição fica mais 
provável. Não só pela prosperidade gerada, 
mas também porque juros baixos aumentam a 
propensão dos agentes econômicos às situações 
de risco. A Bolsa de Valores fica mais popular, 
financiamentos imobiliários ficam mais baratos... 
Em resumo, juros baixos deixam o brasileiro 
mais capitalista e diminuem o apoio a quem 
propõe aventuras macroeconômicas. Essa é uma 
estratégia promissora para os simpatizantes do 
governo, mas precisa ser muito bem executada 
para dar certo em meio à pandemia.

em relação a Petrobras. Sua plataforma 
de campanha tinha pontos importantes de 
liberdade econômica que infelizmente não  
foram até o momento colocados em prática.  
Mas felizmente acredito que o liberalismo tem 
muito espaço para crescer no Brasil e vem 
ganhando espaço, a pandemia também foi 
importante para mostrar o quão danoso é esse 
intenso controle do Estado nas nossas vidas. 
Além disso, as novas gerações buscam muito 
mais independência e liberdade, coisas que são 
intrínsecas ao liberalismo.
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RODRIGO SARAIVA MARINHO

Apesar de ter votado numa 
plataforma mais liberal, sabia-
se claramente que o histórico 
do presidente Bolsonaro 
sempre foi intervencionista 

e em vários momentos, durante o seu governo, 
ficou claro isso. O espírito liberal crescerá 
bastante após a pandemia, muitas liberdades 
individuais foram cerceadas e a liberdade é um 
direito humano.

ELENA LANDAU 

Eu acho que para a agenda 
liberal ter algum apoio, 
nós liberais precisamos 
mostrar que esse governo 
não é liberal, que a pauta 

econômica não foi liberal, e portanto que não 
houve uma tentativa de liberalismo no Brasil. 
O espírito liberal que dominou na campanha 
de 2018 com vários candidatos liberais não 
se implantou. Também, nem deveria se 
implantar… não sei quem imaginou que sairia 
sendo o Bolsonaro o presidente. Tinha opções 
- Meirelles, Alckmin com Pérsio [Arida], João 
Amoedo com Gustavo [Franco] - que esses 
sim eram apostas liberais. Eu não sei se vai 
ganhar adeptos mais o discurso anti-PT. Na 
realidade foi um discurso anti-linha econômica 
intervencionista. Se a gente chega no final 
de 2022 com crescimento muito baixo, com 
desemprego muito baixo, já vai reforçar o que 
a gente já vê hoje, que é um saudosismo da 
heterodoxia. As pessoas não aprendem: deu 
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MARCIO RAMOS

O governo atual foi eleito 
por declarar oposição ao 
PT e (teoricamente) ao 
establishment. Apesar do 
Bolsonaro incluir alguns 

errado, mas as pessoas acham que pode dar 
certo um dia. 

Eu acho que vai depender muito de como nós, 
liberais, nos apresentarmos em 2022, como 
vai ter um candidato que de fato consiga ter 
uma agenda liberal crível. Neste sentido, se 
for um candidato que tem uma experiência 
na implementação de reformas, que mostrou 
durante seu governo, seja estadual, ou de volta 
o Meirelles, ou o Doria, ou o Kalil, ou o Eduardo 
Leite, sei lá, a gente tem que olhar a experiência 
desses candidatos para mostrar que eles são 
capazes de trazer uma proposta liberal. Porque 
o Bolsonaro, pela sua trajetória, todo mundo 
sabia que não era. Agora, se você pegar pessoas 
que, durante seu governo, sua prefeitura, sua 
experiência de vida pública tenham, de fato, 
defendido uma agenda liberal, aí é crível. E aí eu 
acho que tem muito espaço para essas pessoas.

ministros liberais ou com tendências liberais 
no governo, este movimento parece ter sido 
mais uma manobra política para unir diferentes 
grupos e votos do que realmente um pilar 
fundamental do projeto. O intervencionismo 
(Petrobras e outros) e a mudança de postura 
em relação as privatizações (Ceagesp e 
outros) não deveria ser surpresa vindo de 
quem está na política desde 1988 propondo, 
aprovando e apoiando leis que mantiveram 
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e/ou aumentaram benefícios de certos 
grupos (Militares e outros) e aumentaram o 
tamanho do estado. Mesmo com todas estas 
adversidades, a filosofia liberal, tanto social 
quanto econômica, tem ganhado espaço. 
Institutos como o IFL estão crescendo 
geograficamente (IFL-SP Jovem, IFL Brasília e 
outros) e candidatos que se declaram liberais 
(Novo e outros) cresceram ~600% desde 2016 
até a eleição de 2020.
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05Quais reformas você considera que 
são prioridade para o Brasil e qual 
a viabilidade de elas ocorrerem nos 
próximos dois anos? 

PEDRO MENEZES

Sem dúvidas, hoje a reforma 
mais importante é a tributária. 
A pior nota do Brasil no Doing 
Business, relatório do Banco 
Mundial sobre facilidade 

de fazer negócios, é a do sistema tributário. 
Porém, o governo ainda não tem um texto 
consolidado e bem aceito no Congresso. O que 
já foi apresentado é pouco ambicioso e sofreu 
diversas críticas justas. Outras ideias cogitadas 
por Guedes, como recriação da CPMF e 
tributação do Pix, são altamente impopulares. Já 
existe na sociedade um sentimento de urgência 
em torno do tema, mas a aprovação até 2022 
depende de um debate avançado ainda em 2021, 
ano pré-eleitoral. A melhor alternativa para o 
governo no momento seria aderir à PEC 45, que 
já tramita desde 2019 e é debatida na sociedade 
civil há décadas.

Outra reforma muito importante é a abertura 
comercial. Não necessariamente pelos efeitos 
diretos e imediatos, mas principalmente pelas 
consequências dinâmicas, relativas à economia 
política: quando o empresariado enfrenta uma 
concorrência mais acirrada, ele é incentivado 
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GIL CASTELLO BRANCO

A economia brasileira está 
na UTI. Há 8 anos, o Brasil já 
começa o ano no vermelho. 
A relação dívida/PIB, que era 
de 51,8% em 2010, chegou  

a buscar ganhos de produtividade ao invés de 
fazer lobby em Brasília. Para que a abertura 
ocorra, é importante que Bolsonaro se recuse 
a recriar o Ministério do Desenvolvimento, 
Indústria e Comércio. O finado MDIC foi a mais 
importante trincheira dos protecionistas em 
Brasília por muitas décadas. Não por acaso, o 
Centrão deseja assumir a pasta caso seja ela 
recriada. A negociação com empresários tende a 
ser dura, com disputas políticas de peso. Antes 
de avançar em acordos comerciais, também é 
preciso melhorar a imagem do Brasil no exterior, 
para evitar conflitos como os que já ocorrem em 
torno do acordo com a União Europeia.

a 89,3% no fim de 2020. Em 2024, atingirá 
100,90% conforme previsões da Instituição 
Fiscal Independente (IFI). O resultado primário 
deverá ser negativo até, pelo menos, 2030. Em 
cenário otimista, o Brasil voltaria a equilibrar as 
suas contas a partir de 2026.

Na minha opinião, dentre as propostas 
cogitadas (propostas de emenda constitucional 
e reformas via projetos de lei), a mais urgente 
é a PEC Emergencial. Esta PEC cria “gatilhos” 
para a redução das despesas obrigatórias 
quando a economia estiver em crise, o que 
está acontecendo. 2021 será o terceiro ano 
consecutivo em que a União precisa endividar-
se para pagar despesas de custeio (o que fere a 
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chamada Regra de Ouro). Essa situação de emitir 
dívida para pagar inclusive salários e previdência 
vem sendo autorizada excepcionalmente 
pelo Congresso Nacional, conforme prevê a 
Constituição. A PEC Emergencial (186/2019) 
determina que, quando a Despesa Corrente 
atingir a 95% da Receita Líquida Corrente (o 
que já ocorre), o governo poderá suspender a 
concessão de benefícios tributários, a criação 
de novas despesas correntes e, até, reduzir 
os salários de servidores com a diminuição 
simultânea da jornada de trabalho. A PEC tem 
efeitos colaterais, mas é necessária para tirar 
a economia da UTI. Os recursos que seriam 
economizados em 10 anos após a reforma da 
previdência foram consumidos em apenas um 
ano para o enfrentamento ao Covid-19.

A demora do encaminhamento das reformas 
ao Congresso, a pandemia e o ano eleitoral, 
impediram até agora a aprovação das reformas 
e das PECs, o que causa instabilidade entre 
os agentes econômicos que tem dúvidas se o 
governo irá trilhar o caminho da austeridade e 
da responsabilidade fiscal ou se adotará medidas 
populistas com vistas à reeleição. Ao mesmo 
tempo, não há unicidade de pensamentos. A 
equipe econômica é liberal, mas o presidente da 
República, não. Paradoxalmente, os liberais da 
escola de Chicago foram responsáveis pela maior 
injeção de recursos públicos feita na economia 
brasileira em curto espaço de tempo.
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THIAGO DE ARAGÃO

JOSUÉ PELLEGRINI

Para mim, a reforma mais 
importante que precisa 
ocorrer no Brasil não vai 
ocorrer nos próximos dois 
anos e nem nos próximos 

Entendo que há três reformas 
importantes que precisam ser 
feitas. A fiscal [contemplada 
no texto original da PEC 
Emergencial], a tributária e a 

muitos anos, que é a reforma política. Agora, 
dentro das possibilidades, a gente tem a 
reforma tributária e a reforma administrativa, 
e eu vejo a possibilidade razoável de que elas 
sejam aprovadas até o final do ano. Quando 
entrar no ano que vem, começa a ter um grau 
de dificuldade, por conta das eleições, e aí 
diminui um pouco as chances de aprovação. 
Para ser aprovado este ano, no entanto, eu 
vejo que depende mais do Executivo do que 
do Legislativo. O Legislativo está pronto para 
buscar a aprovação das reformas, desde que o 
Executivo o trate como um sócio na construção 
das reformas e não simplesmente um validador 
ou um carimbador do que vier do Executivo.

administrativa. A reforma da Previdência foi feita, 
mas podemos precisar voltar ao assunto em um 
prazo mais curto do que se poderia esperar. Ela 
foi insuficiente e o gasto previdenciário continua 
muito alto, tanto com os servidores da União 
quanto com os dos estados e municípios.
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O que eu creio como reforma fiscal? A mais 
urgente de todas: nosso problema principal é 
o grave desequilíbrio fiscal, que tem elevado a 
dívida pública continuamente e pode causar um 
sério problema de financiamento do Estado. A 
reforma fiscal seria a introdução de instrumentos 
para possibilitar o controle das despesas 
obrigatórias, que estão próximas de 95% do 
total das despesas.

Não dá mais para controlar, fazer ajuste, apenas 
em cima de despesa discricionária. O ajuste 
tem de se voltar para a despesa obrigatória. 
Inevitavelmente, essa reforma fiscal recai muito 
sobre controle de despesas de pessoal. Outra 
solução é dividir um pouco mais o ônus dos 
gastos, que recai muito mais sobre o Executivo, 
com os outros poderes.

A reforma administrativa e a tributária 
são extremamente importantes também. 
Principalmente a tributária, para tornar o país 
mais eficiente, melhorar a produtividade e 
elevar o crescimento econômico. A reforma 
administrativa pode até contribuir com a questão 
fiscal, se recair sobre os atuais servidores. Se 
ficar apenas nos novos servidores, que ainda 
serão contratados, não terá muito efeito nesse 
sentido. Independentemente disso, ela é muito 
importante para melhorar a qualidade do serviço 
público prestado. 

É preciso tomar providências importantes 
nessa área, como tornar possível a demissão 
por mau desempenho, reduzir o atual número 
de carreiras para algumas básicas e alongar as 
carreiras - os servidores atuais chegam ao topo 
muito rápido. A reforma administrativa também 
pode ter uma contribuição fiscal em termos de 



As peças do xadrez 
das eleições  
presidenciais já  
estão na mesa

29VOLTAR PARA 
O ÍNDICE

controle de todos os benefícios que existem 
além dos salários. E mais nos estados. Aliás, é 
indispensável que os estados sejam incluídos 
nessas reformas, que eles não sejam excluídos 
como foram da reforma da Previdência no 
âmbito federal.

Com relação à reforma tributária, ela é 
absolutamente indispensável. É preciso tirar 
a complexidade da atual tributação indireta, 
substituindo-a por um IVA (Imposto sobre Valor 
Adicionado) clássico, que seja simples, aplicável 
em todo território nacional. O que reduziria todo 
o conjunto de atuais distorções, que tornam 
a economia muito mais ineficiente. Um IVA 
clássico tornaria possível isentar exportações e 
investimentos e concentrar a tributação sobre 
consumo. Também pode avançar sobre a renda, 
para torná-la mais progressiva. Só elevar a 
alíquota de imposto de renda seria cobrar mais dos 
mesmos. É preciso incluir novas faixas, para mirar 
nas faixas mais altas de renda, que atualmente 
pagam muito pouco, por conta da isenção dos 
dividendos, dos regimes especiais que existem 
sobre tributação do lucro sobre pessoa jurídica, 
que muitas vezes são pessoas jurídicas que 
disfarçam uma situação de trabalho mesmo. Além 
também da redução do benefício tributário. Seriam 
medidas importantes para reduzir a regressividade 
do nosso sistema tributário.

A questão central, novamente, é a reforma 
fiscal. Não pode ocorrer de a reforma tributária 
atrapalhar a reforma fiscal. Porque existe 
um risco, por exemplo, de haver uma briga 
federativa pelo IVA. Isso teria uma importante 
consequência fiscal. Hoje o principal 
desequilíbrio recai sobre a União, que assumiu 
muitos custos de outras esferas de governo. 
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Assumiu todo custo, por exemplo, de mitigação 
da crise (de enfrentamento da Covid-19). Seria 
muito ruim se a reforma reduzisse o papel de 
arrecadação do governo federal.

Se há mesmo esse risco, talvez fosse o caso de 
concentrarmos a energia para fazer primeiro a 
reforma fiscal. Com ela mais encaminhada, com 
adoção de medidas, aí sim avançamos para a 
questão tributária. A administrativa até poderia 
ocorrer simultaneamente. Mas aí é preciso 
avaliar se é possível atuar em tantas frentes ao 
mesmo tempo.

Tem uma questão de planejamento, de  
timing. Se é que isso é possível de planejar, 
dado que há toda uma dinâmica política que 
acaba se impondo.

FERNANDO JASPER

No campo econômico, as 
reformas tributária (para 
simplificar o sistema de 
impostos) e administrativa 
(para mudar as regras do 

serviço público) são prioritárias. A primeira está em 
debate há três décadas e enfrenta os obstáculos 
de sempre: a oposição de setores que hoje pagam 
pouco imposto e de estados e municípios que 
possam perder arrecadação. Difícil acreditar em 
reforma digna desse nome nos próximos dois 
anos, o que significa que declarar e pagar tributos 
continuará sendo um pesadelo.

Com os novos presidentes da Câmara e do Senado, 
o que parece mais provável é a aprovação de uma 
obsessão de Guedes: a desoneração da folha de 
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pagamento, a ser compensada por um imposto 
sobre transações à la CPMF.

A reforma administrativa é mais viável que a 
tributária, mas só porque é branda. Os servidores 
federais ativos e inativos representam 1% da 
população, mas recebem pouco mais de 20% do 
orçamento da União, e isso não mudará tão cedo 
mesmo com a reforma. A proposta de emenda 
à Constituição (PEC) enviada pelo governo 
praticamente não atinge os atuais servidores – 
apenas a avaliação de desempenho, se aprovada, 
deve afetá-los para valer – e dependerá 
da aprovação posterior de leis ordinárias e 
complementares para regulamentar os novos 
dispositivos, o que retardará ainda mais os seus 
efeitos. A própria avaliação de desempenho, 
incluída na Constituição por emenda em 1998, 
aguarda regulamentação há mais de 20 anos.

JULIA TAVARES

Teremos dois anos muito 
desafiadores no Brasil. 
Temos uma situação fiscal 
extremamente complicada, 
além de desafios na saúde, e 

na parte social, com o desemprego e a falta de 
renda para a população. Dessa forma, elencaria 
como essenciais as reformas administrativa e 
tributária, além das privatizações. 

Acredito que a reforma administrativa é a com 
maior viabilidade de acontecer a curto prazo, 
visto a necessidade urgente de redução da 
máquina pública e a liberação de espaço no 
orçamento federal. Já a reforma tributária, 
entendo como um pouco mais complexa devido 
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aos milhares de grupos de interesses e da 
disputa por recursos entre estados e a união. Por 
fim, as privatizações, essas eu acredito que estão 
cada vez mais distantes, já que não me parecem 
ser prioridades do Governo Federal, nem as reais 
intenções do Presidente da República.

RODRIGO SARAIVA MARINHO

FLAVIO QUINTELA

As reformas que estão hoje no 
Senado Federal como a PEC 
da Desindexação, do Pacto 
Federativo e o Marco Legal de 
Startups são absolutamente 

As reformas essenciais para 
destravar o Brasil, para tirar 
o país da crise política eterna 
e da estagnação econômica 
são a reforma política e a 

necessárias ao país. Além dessas reformas, é 
necessário que a Câmara dos Deputados aprove 
a prisão em segunda instância, o fim do foro 
privilegiado, a reforma administrativa, a reforma 
tributária e comece a se fazer efetivamente as 
privatizações no Brasil.

tributária. A política, para dar algum nível de 
frescor ao sistema brasileiro, precisaria incluir 
a adoção do voto distrital. A tributária, para ter 
um efeito prático na economia do país, precisaria 
simplificar tributos e baixar a carga total, em vez 
de apenas trocar nomes de impostos e realocar 
alíquotas de um lado para o outro. Em ambos os 
casos, considero que a viabilidade de ocorrerem 
nos próximos dois anos seja próxima de zero.
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06Entre as reformas que são viáveis, como 
elas podem afetar disputa presidencial?  

PEDRO MENEZES

A maior parte do impacto 
dessas duas reformas 
citadas (tributária e abertura 
comercial) só aparece no 
longo prazo. Para pensarmos 

qual seria a influência em 2022, é preciso saber 
também qual o desenho da reforma tributária 
e da abertura comercial. Especialmente em 
relação ao tempo de transição. Inclusive é 
importante ressaltar que reformas abruptas 
podem até ter efeito contrário no curto prazo – 
por exemplo, muitas empresas podem falir com 
uma abertura comercial repentina, enquanto 
os ganhos de produtividade viriam daqui a 
muitos anos. Outro risco é que, na tentativa de 
influenciar o calendário eleitoral, o governo erre 
no desenho das reformas. É um dos maiores 
desafios à formulação de políticas públicas: o 
tempo da economia não é o mesmo tempo da 
política partidária. Nem sempre os interesses 
eleitorais de um grupo político coincidem com  
os do país. 

O melhor que o governo Bolsonaro pode fazer 
é focar no melhor desenho para o país e, assim, 
tentar estimular uma onda de otimismo em 
torno do futuro do Brasil. Ou buscar medidas 
de curto prazo que possam gerar prosperidade 
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GIL CASTELO BRANCO

Sob o ponto de vista 
das próximas eleições 
presidenciais, o atual contexto 
sanitário e fiscal impede 
qualquer previsão consistente. 

rapidamente. Seria interessante, por exemplo, 
cortar despesas em outros programas para 
turbinar o Bolsa Família, cujos resultados são 
muito animadores. Um reforço aos programas 
de transferência de renda, desde que combinado 
com a boa e velha responsabilidade fiscal, pode 
estimular a economia e aumentar a popularidade 
do presidente. A medida pode ser realizada sem 
um pensamento eleitoreiro, pois de fato tem 
potencial para beneficiar o país. Porém, não 
basta uma boa política social para levar o Brasil 
ao clube dos países desenvolvidos. As reformas 
estruturais, de longo prazo, são inescapáveis se 
este país tiver um mínimo de ambição. Combinar 
políticas sociais inteligentes com reformas pró-
mercado talvez seja a melhor estratégia, dado 
que um projeto neutraliza o ponto fraco do outro. 
Seria dificílimo fazer isso e ainda manter os juros 
baixos. Trata-se de um desafio à altura do Brasil.

As injeções de recursos públicos por meio de 
auxílios foram responsáveis pelo aumento da 
popularidade do Presidente da República. O 
término dos auxílios fez os índices de aprovação 
caírem de forma significativa. Com a recente 
segunda onda da Covid-19, alguns benefícios 
serão prorrogados e a popularidade poderá 
voltar aos patamares anteriores. O risco é que 
para manter a popularidade o governo adote 
medidas irresponsáveis sob o prisma fiscal.
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Sob o ponto de vista político, 2021 começou com 
a disputa pelas presidências da Câmara e do 
Senado. O Executivo interferiu para eleger os seus 
candidatos, o que poderá facilitar a aprovação de 
suas propostas, para o bem e para o mal. Nesse 
sentido, os partidos que compõem o “Centrão” 
estão dando as cartas, fazendo indicações políticas 
e pleiteando recursos. É possível que o presidente 
Bolsonaro concorra nas próximas eleições 
integrando um dos partidos do “Centrão”.

Sob o ponto de vista econômico, 2021 começará 
em março com a tardia aprovação do orçamento 
e o recomeço das discussões sobre as PECs e 
as reformas.  O crescimento da economia irá 
depender da eficácia no plano de vacinação. 
Caso as PECs e as reformas não avancem, a 
situação fiscal irá se agravar e as perspectivas de 
reeleição passam a ser menores. Como o Brasil há 
7 anos gasta mais do que arrecada e as despesas 
obrigatórias são elevadas (93,7% da despesa 
primária em 2021), os recursos para investimentos 
(construção de escolas, creches, hospitais, 
compras de equipamentos para a saúde, etc.) 
estão minguando. Sem as reformas e as PEC’s as 
consequências possíveis são:

• As agências de risco irão rebaixar o “rating”  
do Brasil.

• Os investimentos internacionais irão escassear.

• Os investidores nacionais irão 
postergar aplicações e inícios de novos 
empreendimentos.

• A curva de juros futuros irá se acentuar.

• O dólar irá subir.
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O cidadão comum não faz relações diretas entre 
o desequilíbrio fiscal e as consequências que 
o atingem. O desequilíbrio fiscal, entretanto, 
acarreta inflação, aumento da taxa de juros e 
desemprego, efeitos que atingem a todos os 
brasileiros, notadamente, os menos favorecidos.

JULIA TAVARES

Com uma nova reformulação 
no Congresso Nacional, 
algumas pautas do governo 
terão mais facilidade para 
serem aprovadas. A reforma 

administrativa é uma dessas. Já as outras 
reformas quanto mais tempo demorarem para 
serem pautadas gerarão mais impacto na 
próxima disputa eleitoral, dificultando cada vez 
mais suas votações, principalmente a tributária 
que afeta as eleições estatuais também.

RODRIGO SARAIVA MARINHO

As reformas podem melhorar 
muito a situação fiscal do 
país, permitindo que o custo 
do nosso país diminua muito, 
aumentando também a 

segurança jurídica e a confiança e o emprego 
no Brasil. Isso poderia fazer toda diferença na 
disputa presidencial
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THIAGO DE ARAGÃO

São reformas que o efeito 
positivo prático leva um tempo 
para ser sentido. Você tem 
uma reforma tributária e uma 
reforma administrativa que o 

impacto fiscal ocorreria ao longo dos anos, não 
seria um impacto imediato. Agora, de uma forma 
imediata, a reforma tributária também traria 
um pouco mais de confiança e credibilidade na 
capacidade do Brasil de equilibrar as contas. 
Então, quando você traz a possibilidade de uma 
melhora, o otimismo de uma melhora fiscal, 
você acaba desencadeando um efeito dominó 
que impacta na possibilidade de aumento de 
investimentos, na confiança do investidor, na 
confiança do empresário, etc. E isso é uma 
notícia boa.

Os políticos são completamente diferentes 
quando eles são candidatos e quando eles são 
eleitos. Quando eles são candidatos, eles giram 
ao redor das intenções e, sempre que possível, 
eles se agarram a algum ato que já foi feito 
para poder comprovar. Então, se você tiver uma 
reforma aprovada, principalmente depois de 
ter a reforma da previdência, se você tiver uma 
reforma tributária, essas são narrativas positivas 
para jogar. Uma das características principais do 
Bolsonaro é lidar com a intenção: o que que ele 
gostaria de fazer e não necessariamente o que 
ele fez. Se ele tiver uma das reformas aprovada e 
puder falar sobre isso na campanha, isso vai cair 
bem em alguns setores específicos. Óbvio que 
não é suficiente para gerar uma onda nacional de 
felicidade, mas isso cai bem em alguns setores.
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JOSUÉ PELLEGRINI

Com relação ao efeito das 
reformas [fiscal, tributária 
e administrativa] na eleição 
presidencial, ele é difícil de ser 
medido. Muitas reformas têm 

um impacto negativo para alguns grupos maior 
logo no início dos seus efeitos. Já o impacto para 
a sociedade como um todo é mais demorado 
para aparecer. Existe um ônus político na adoção 
de reformas. Por isso é muito difícil encaminhá-
las. Para o governo atual, o ideal seria ter 
encaminhado as reformas desde o seu início. 
Ficou muito na reforma previdenciária e depois 
em mais nada. Isso teria sido bom justamente 
para os efeitos na sociedade em geral terem 
aparecido mais rapidamente. Nesse sentido, se 
tivesse sido adotado antes, teria sido melhor.

Mas elas não foram realizadas antes, então 
temos todos os problemas pendentes. A 
situação é de uma complexidade tamanha que, 
se nada for feito, será difícil levar a economia 
até 2022 em um bom estado, em uma situação 
relativamente equilibrada. Não temos muito 
como esperar, especialmente na questão da 
urgência fiscal. Não adotar reformas para não 
criar problemas políticos também não sei se é 
uma solução. Estamos assim: o ideal seria ter 
feito as reformas antes, agora também não fazer 
até 2022 também não sei se é uma solução. 
A condução das reformas será uma variável 
importante na equação política para definir os 
rumos da eleição.
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FLAVIO QUINTELA

Não vejo, hoje, a possibilidade 
de reformas que venham a 
gerar resultados impactantes 
o suficiente para afetar 
a disputa presidencial. O 

presidente Jair Bolsonaro tem mostrado que 
vai jogar o velho toma-lá-dá-cá de sempre e, 
como todos sabemos, esse jogo só beneficia a 
classe política de Brasília. No Brasil, infelizmente, 
eleições são definidas muito mais por políticas 
paternalistas do que por reformas realmente 
importantes. O povo brasileiro, no geral, não 
consegue auferir o impacto de uma grande 
reforma, que dirá de uma menor.

FERNANDO JASPER

A eventual aprovação da 
reforma administrativa, da 
forma como está, poderá ser 
vendida pelo governo como 
um passo importante na 

modernização do Estado. E ajudará a manter o 
mercado financeiro e o setor produtivo a seu lado, 
por sugerir uma estabilização dos gastos públicos 
em algum momento do futuro. Ainda que só tenha 
impactos lá adiante, essa reforma enfrenta desde 
já a oposição de servidores e seus representantes. 
É tema que sensibiliza o presidente, que proibiu 
mudanças nas regras para quem já está no serviço 
público. Mas é muito discutível um eventual impacto 
negativo sobre o grosso do eleitorado. Exemplo disso 
é que a reforma da Previdência, que foi mais severa 
e que afetou dezenas de milhões de brasileiros, já foi 
esquecida e não deve prejudicar o presidente.
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Na parte dos impostos, a eventual aprovação de uma 
nova CPMF pode sim mexer com o ânimo do eleitor, 
que notará a alíquota do tributo em cada saque, em 
cada Pix, em cada boleto – e dificilmente a associará à 
desoneração da folha de pagamento. 
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07Qual o caminho que esquerda está 
trilhando para as eleições em 2022? Qual 
deve ser o principal nome da esquerda  

GUSTAVO MAULTASCH

Um dos principais problemas 
da esquerda brasileira é a 
ausência de soluções para 
os antigos e conhecidos 
problemas da população 

brasileira. Com a redução do emprego de massa 
na indústria, o trabalhismo enfraqueceu-se, e 
a esquerda migrou para a defesa de grupos e 
sindicatos privilegiados (como os de funcionários 
públicos) e para a promoção das chamadas 
pautas identitárias. Nenhuma dessas coisas 
encontra apoio nas classes populares, em nome 
das quais a esquerda diz militar.

Em temas importantes para sociedade – como 
combate ao crime, saneamento básico, qualidade 
da saúde e da educação, e aceitação do livre-
mercado como processo gerador de riqueza 
–, a esquerda não tem nenhuma solução nova 
para nada. Afora em algumas alas do PSDB, 
Cidadania e Rede, não se encontra no Brasil uma 
esquerda social-democrata de fato, que não 
romantize ditaduras de esquerda e que busque 
implementar políticas sociais protegendo 
a geração de riqueza do livre-mercado; ou 
seja, uma esquerda sem o tradicional ranço 
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MURILO HIDALGO

Com essa decisão do STF, 
que no momento libera a 
candidatura do ex-presidente 
Lula, muda tudo na esquerda. 
Não tenho dúvida de que o 

paleomarxista. E o PT, principal partido de 
esquerda e que poderia liderar essa modernização, 
não tem nenhum incentivo para mudar, pois sabe 
que, na hora H, a esquerda fecha com a esquerda 
mesmo; o PT sabe que não precisa renegociar o 
seu protagonismo na esquerda.

Lula passa a ser o principal nome desse campo. O 
grande derrotado é o Ciro Gomes. Acho que se o 
Lula for candidato, o Guilherme Boulos não será. 
Também não descarto, e vejo até como provável, 
que o Lula não seja candidato e que se ocupe de 
montar uma frente de partidos para 2022. Que se 
organizaria em torno dele, obviamente, e que ele 
ocupasse de conduzir esse candidato à vitória. O 
Lula enfrenta alguns componentes como a idade. 
E é preciso saber se ele vai querer investir todo 
seu prestígio, que ficou mais forte neste momento. 
Ele tinha um prestígio de opinião pública quando 
saiu do cargo como um dos mais bem avaliados 
presidentes da história. Agora esse prestígio está 
sendo retomado porque ele está se colocando 
como uma vítima de um grande processo de fundo 
eleitoral. Por tudo isso, não descarto que ele até 
aparecer como candidato agora, mas desistir mais 
para frente.
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ALEXANDRE BORGES

A entrada de Lula muda 
as peças do tabuleiro e ele 
evidentemente rouba a cena. 
Seu principal trunfo, além da 
“ficha limpa” dada pelo STF, 

é sua oratória, sua leitura acurada do momento 
político e capacidade de persuasão de parte do 
eleitorado. É o primeiro candidato que realmente 
ameaça a reeleição de Bolsonaro. Não custa 
lembrar que, quando foi preso em abril de 2018, 
liderava as pesquisas com folga.

PAULO LOIOLA

A esquerda está trilhando um 
caminho parecido com o de 
2018 e ainda há uma grande 
distância até 2022, porém, 
o que pode ser analisado até 

aqui é que o PT terá uma candidatura própria, 
muito provavelmente do ex-presidente Lula, que 
além de importante para manter seu papel ativo 
na câmara, dado o tamanho político de Lula e por 
seu tamanho como maior estrutura da esquerda 
ainda hoje no país mudou o jogo político. Ciro 
parece isolado no momento e será obrigado a 
acelerar uma caminhada para o centro e buscar 
nova estratégia com o retorno de Lula.

O PSB que vinha apresentando uma tendência 
a negociar seu apoio a uma candidatura mais 
ao centro poderá agregar no projeto do PT, 
assim como o PC do B. Boulos foi uma surpresa 
em 2020, mas dificilmente terá capacidade de 
angariar mais de 5% dos votos e sua presença 
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GUILHERME MACALOSSI

A esquerda brasileira 
entrou em transe e perdeu 
o protagonismo a partir da 
vitória de Bolsonaro. Isso 
aconteceu por diversos 

fatores, como o enfraquecimento do PT como 
polo centralizador da esquerda ficou muito 
claro principalmente nas eleições de 2020. 
O partido já vinha encolhendo em eleições 
anteriores, mas nessa última a derrocada foi 
ainda maior: o PT não ficou com nenhuma das 
capitais. De modo que a votação expressiva de 
Haddad no 2º turno em 2018 também contou 
com o voto antibolsonarista, já presente naquele 
momento. As coisas mudaram de figura a partir 
do momento que o ministro do STF Edson Fachin 
declarou a incompetência da 13ª Vara Federal 
de Curitiba, fazendo com que Lula readquirisse 
plenos direitos políticos. O ex-presidente voltou 
a se tornar uma alternativa. E viável, visto o 
“recall” que ostenta.

Existe uma diferença entre o petismo e o ex-
presidente. Lula sempre foi maior que o PT. 

no palanque de Lula demonstrou algum nível 
de unidade entre PSOL e PT. Resumidamente, o 
cenário de uma frente ampla muda bastante com 
Lula, que poderá angariar apoios ao centro como 
apontou em seu discurso. Aqui é importante 
ressaltar que mesmo eleitores que estão hoje 
decepcionados com Bolsonaro tenderiam a um 
voto no atual presidente em eventual segundo 
turno contra a esquerda, em um cenário 
onde a esquerda parece mais uma vez muito 
dependente do PT.
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A rejeição ao partido não se confunde com o 
político. Lula é uma outra figura. Uma outra 
entidade que deve ser analisada em particular. 
Apesar de sabermos que as bases da crise 
econômica no segundo mandato de Dilma terem 
sido semeadas lá no governo Lula, a população 
em geral não o identifica como responsável. 
Por isso, ele está resguardado. A lembrança que 
parte da população tem em relação a Lula é dos 
tempos de bonança. 

Lula tem capacidade de dialogar com o cidadão 
comum e com a classe política. A partir do 
momento em que readquire a capacidade 
eleitoral, assume um protagonismo na esquerda 
que até então estava dividida em três nomes: 
Haddad, que é agora é carta fora de baralho, pois 
nunca foi mais que um poste do ex-presidente; 
Ciro Gomes, que me parece que está atordoado 
e não deve ter gostado da decisão de Fachin, 
já que perde espaço; e Guilherme Boulos, que 
estava disputando a hegemonia da esquerda e 
que havia capitalizado nas eleições municipais 
em 2020.

Bolsonaro agora tem um adversário à esquerda 
devidamente estabelecido, o Lula, que tem 
uma presença muito maior dos outros três 
nomes. Isso significa que o ex-presidente será 
candidato? Não, pois a decisão de Fachin ainda 
vai ser apreciada em plenário, apesar de ter 
poucas chances de ser revertida. De qualquer 
maneira, a força de Lula é muito grande. Ele 
basicamente embaralhou as cartas que estavam 
colocadas na mesa e diminuiu ainda mais o 
espaço no centro -político, que ainda não tem 
um nome e que está perdido no tiroteio entre o 
ex-presidente e o atual presidente.
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A esquerda antes estava desnorteada, em 
transe, e agora se reavivou em torno do Lula. 
Entretanto, mesmo neste grupo político, ainda 
é necessário entender como vão ficar outros 
nomes, principalmente Ciro e Boulos. Ciro 
parece tentar se desvincular do petismo. E o 
Boulos ficou em silêncio. O xadrez político tende 
a gravitar em torno de Lula e o destino dele 
continua sendo o destino da esquerda brasileira.

FLAVIO GORDON

No Brasil, a esquerda ocupa 
a quase totalidade do 
espectro político, e, portanto, 
eleitoralmente ela virá 
subdividida em várias frentes. 

Há a esquerda mais tradicional, de passado 
socialista e trabalhista, que ainda orbita o campo 
gravitacional lulopetista, e que virá representada, 
de um lado, por algum nome indicado por Lula 
(que, na ausência de quadros, possivelmente 
insistirá no Haddad) ou pelo próprio Lula, agora 
que o companheiro Fachin fez a mágica jurídica 
de torná-lo elegível novamente. [Outra frente 
será representada] por Ciro Gomes, que procura 
revitalizar o brizolismo. Uma eventual aliança 
entre Ciro e Lula, altamente improvável, talvez 
tornasse essa chapa bastante competitiva, 
mas não deve ser o caso. E há a esquerda 
envergonhada, disfarçada de centro, que 
gosta de adotar um vocabulário universalista, 
pretensamente supra-ideológico, “científico” e 
“pragmático”. Essa virá representada por nomes 
como Dória, Moro, Mandetta e Luciano Huck.
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08Qual o caminho que a direita está 
trilhando para as eleições de 2022? Qual 
deve ser o principal nome da direita?  

MURILO HIDALGO

RODRIGO CONSTANTINO

Não tenho dúvida que o 
principal nome da direita é 
o presidente Jair Bolsonaro. 
Todas as pesquisas mostram 
que ele conseguiu consolidar 

Depende muito do que a gente 
vai chamar de direita. Eu não 
chamo PSDB, obviamente, de 
direita. Então, direita tem liberal 
clássico, tem conservador e eu 

um terço do eleitorado. É difícil qualquer nome 
conseguir tomar esses votos.

acho que eles todos vão apoiar uma reeleição do 
governo Bolsonaro. Em que pese ter várias críticas 
locais e insatisfações em relação a certas coisas do 
governo, eu acho que a imensa maioria da direita 
percebe que é o Bolsonaro ou a volta da esquerda, 
seja uma esquerda mais radical (seja um PT, PSOL, 
PDT), seja uma esquerda mais herbívora, tipo o 
PSDB e essa turma que se diz centro, mas que 
se mostrou antibolsonarista histérica, a ponto de 
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boicotar a nação à agenda de reformas e explorar 
de maneira muito demagógica a pandemia. Aí eu 
estou colocando no mesmo saco Luciano Huck, 
Rodrigo Maia e vários dos democratas, o Mandetta 
(Luiz Henrique Mandetta), e dentro esses até 
mesmo o ex-ministro, Sergio Moro.

PAULO CRUZ

A única direita forte para 
2022, no âmbito federal, é a 
bolsonarista. Então o principal 
nome é Jair Bolsonaro.

ALEXANDRE BORGES

Há igualmente várias 
direitas. Uma direita liberal, 
comprometida com a 
Constituição, o Estado 
Democrático de Direito e 

com a cidadania, que busca um país com menos 
intervenção estatal e mais empreendedorismo, 
inovação e geração de oportunidades, continua 
exprimida entre um apoio envergonhado ao 
governo ou uma oposição independente que ainda 
carece de um discurso popular e uma liderança.

Uma direita “integralista”, com um nacionalismo 
tacanho e xenófobo, uma apropriação indébita 
do discurso religioso para promover uma relação 
messiânica e subserviente com políticos, que quer 
instituir um vale-tudo moral em nome do “combate à 
esquerda”, têm chances em 2022 pela incompetência 
dos adversários em entender o mínimo da natureza 
humana, carente de símbolos, bandeiras, hinos e um 
senso de propósito transcendente.
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GUILHERME MACALOSSI

O caminho da direita 
bolsonarista é Jair Bolsonaro, 
que está em campanha desde o 
primeiro dia que tomou posse. 
Ele não faz outra coisa a não ser 

pensar na sua própria reeleição. Essa adesão ao 
centrão fisiológico obedece exatamente ao sentido 
dessa estratégia, que suplantou a anterior. Havia 
um Bolsonaro em 2019, que era um Bolsonaro 
mais preso àquela necessidade de parecer o 
nome que estava lá para combater os interesses 
políticos dos grupos tradicionais, que não cederia 
à negociata e que representaria uma nova forma 
de gerir o país. Esse Bolsonaro de 2019, que é o 
Bolsonaro do “Carluxismo”, ele aparece em virtude 
da fragilização de seus próprios índices, do fato 
de ter aí investigações envolvendo filho. Ele faz 
um movimento de adesão à política tradicional, 
por assim dizer. Ele vai lá e consegue a adesão 
daquele conjunto de parlamentares e daqueles 
partidos políticos que tradicionalmente se aliam 
a todos os governos desde que sendo para tanto 
compensados com espaço dentro do Estado.

A eleição na Câmara dos Deputados é a 
consolidação desse movimento, que transforma 
o Bolsonarismo, apesar de continuar sendo o 
que é em essência. O Bolsonaro agora conta com 
uma base dentro do Congresso, oriunda dessa 
vitória expressiva, e o Arthur Lira (PP-AL) é o 
símbolo disso e ele vai tentar se vender como 
aquele que é o único capaz de impedir o retorno 
da esquerda ao poder. 

O discurso de Bolsonaro em 2022, na minha 
avaliação, tem destaque muito parecido com 
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o discurso de 2018, apesar de o Bolsonaro 
presidente não ter nada a ver com o discurso 
que o candidato Bolsonaro, de 2018, fazia 
(contra o centrão, a pilhagem do Estado, 
pela independência dos órgãos técnicos, por 
indicações que obedeceriam a critérios de 
qualidade). O Bolsonaro da campanha eleitoral 
não é o Bolsonaro de hoje, que está aliado ao 
centrão e que parece que caminha para uma 
recomposição até mesmo na sua chapa em 
2022. Quer dizer, sai o general Hamilton Mourão, 
com quem Bolsonaro não tem uma boa relação, 
e de repente entra um nome desses partidos do 
chamado centrão fisiológico.

Bolsonaro vai, obviamente, centrar o discurso 
político em 2022 nas ações econômicas que 
foram tomadas e, claro, haverá mistificações 
aí sobre a paternidade do auxílio emergencial, 
sobre como se organizou toda a resposta 
à pandemia, e a forma que o Bolsonaro 
provavelmente vai atualizar para escapar da 
responsabilidade pelo desastre na condução 
do trabalho de contenção do vírus. Aquele 
discurso de responsabilização de prefeitos 
e governadores como se eles tivessem sido 
responsáveis pela corrupção que gerou a falta 
de leitos, que gerou a falta de respiradores, 
a falta de testes e ao mesmo tempo aqueles 
que criaram o problema econômico, porque 
decidiram fazer quarentena, fazer lockdown. 
O discurso do Bolsonaro é esse, ele vai se 
vitimizar dizendo basicamente que não pode 
realizar mais porque, no conjunto da situação 
geral do país, se criou uma situação que o 
obrigou a gastar, que gerou desemprego, mas 
que não foi por escolha dele, que por ele a 
economia estaria aberta, estaria pujante e as 
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reformas acabaram sendo atrasadas porque 
havia um complô no Congresso contra as 
articulações do governo.  

FLAVIO GORDON

A assim chamada direita 
viveu uma guerra fratricida 
ao longo dos últimos 
anos, dividindo-se, grosso 
modo, em bolsonarismo 

e antibolsonarismo. Por um lado, Bolsonaro 
abandonou muitas das pautas de sua agenda 
conservadora original, optando por sacrificar ou 
abandonar à própria sorte quadros identificados 
como “ideológicos”, tanto pela imprensa 
quanto por setores militares-positivista de 
dentro do governo. Por outro, muitos da 
direita antibolsonarista não hesitaram em se 
aliar ao pseudo-centro e mesmo à esquerda 
mais tradicional na tentativa de derrubar ou 
inviabilizar o governo por vias não-eleitorais, 
bem como na de estigmatizar ou mesmo 
criminalizar os seus apoiadores. E essa mudança 
súbita de postura talvez cobre um preço nas 
próximas eleições. Daí que, no frigir dos ovos, 
Bolsonaro continue sendo o nome mais forte da 
direita, demonstrando uma singular resiliência em 
termos de popularidade, sobretudo se levadas em 
conta as circunstâncias da pandemia e do inédito 
bombardeio de que seu governo foi alvo.
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09Qual o caminho do centro para as 
eleições em 2022? Na sua opinião, qual 
deve ser o principal nome do centro? 

MURILO HIDALGO

O governador de São Paulo, 
João Doria (PSDB), e o 
apresentador de televisão 
Luciano Huck, caso queira 
se candidatar. O Ciro Gomes 

(PDT) também conversa com um pedaço desse 
eleitorado. E não podemos descartar a aparição 
de um outsider, um grande empresário, por 
exemplo, que não aparece no momento mais pode 
deslanchar na campanha. Entre Doria e Huck, pelas 
pesquisas que temos até este começo de 2021, o 
Huck leva vantagem.

RODRIGO CONSTANTINO

O centro tem várias opções, 
que eu vou chamar de centro-
esquerda, na verdade. Tem 
o João Doria, o Mandetta, o 
Luciano Huck, o próprio ex-juiz 

Sergio Moro. Todos eles têm uma visão progressista 
nos costumes, uma pegada muito mais à esquerda.  
Algum desses nomes aí provavelmente vai sair 
desse bloco chamado de “frente ampla”. O mais 
ambicioso, que vem costurando ou tentando 
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costurar acordos para se viabilizar é, sem dúvida 
nenhuma, o governador João Doria. Eu acho que 
ele seria um candidato provável. Se ele conseguir 
pacificar o próprio partido, porque ele foi muito 
apressado em tentar atropelar os caciques 
partidários, neutralizar o próprio governador 
Eduardo Leite (RS) e isso gerou insatisfação. Mas, 
se ele conseguir esse movimento de “expulsar” 
o próprio Aécio Neves e ter o controle do PSDB, 
vai ser ele o candidato. Embora, na minha visão, 
tenha baixíssima probabilidade de chegar em um 
segundo turno.

GUILHERME MACALOSSI

O centro, assim como a 
esquerda, também está 
em transe e perdido entre 
múltiplas potenciais 
candidaturas. Todas elas 

muito problemáticas. Eu identifico três, até aqui, 
como aqueles que têm sido mais cotados, que 
despontam, mas todos obviamente com seus 
próprios problemas. 

O primeiro nome é o do Luciano Huck. 
Empresário bem-sucedido, nome muito popular. 
Mas a política é o campo dos posicionamentos: 
Você é a favor do quê? Você é contra o quê, 
você busca o quê? Luciano Huck, apesar de ser 
um nome que potencialmente inspiraria apoio, 
até agora não disse a que veio. Quer dizer, 
estamos em 2021 e ele não tem o que dizer 
sobre reforma tributária, reforma previdenciária, 
sobre armamento, sobre situação fiscal. O 
que nós vemos é um conjunto de platitudes. 
E inegavelmente enquanto apresentador de 
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televisão, Luciano Huck seria identificado pela 
esquerda e pela direita como candidato da Rede 
Globo. Isso é um fato e ele será cobrado por 
isso. Eu não vejo o Luciano Huck como um nome 
capaz de, em uma disputa que provavelmente 
será muito renhida, responder à altura das 
provocações e dos questionamentos. Ele não 
tem a casca grossa. É um candidato que está 
absolutamente desprovido de substância a não 
ser obviamente – e isso é o que o catapulta – a 
força do seu próprio nome. Mas, na disputa, no 
dia a dia da eleição, o nome em si não bastará. 
Qual que é o conjunto de ideias, quais são os 
valores, qual sociedade ele pretende liderar? 
Que direção o país tomará sob a sua condução? 

O segundo nome é o de Sergio Moro, que 
aparece muito bem nas pesquisas, mas que 
também vai enfrentar, na minha opinião, duas 
cobranças básicas claras. A primeira: questão 
da Lava Jato e o vazamento das conversas dele 
com o Deltan Dallagnol e inegavelmente a sua 
participação no governo Jair Bolsonaro. Ele não 
pode tirar o corpo fora, visto que foi ministro da 
Justiça por um período considerável de tempo 
(mais de um ano). Ele foi o juiz que condenou 
Lula e que depois passou a integrar o governo 
daquele que foi beneficiário principal do fato de 
Lula não ter participado da eleição anterior. Isso 
vai ser alvo de uma cobrança muito forte. 

A segunda cobrança, e que faz todo sentido, 
é com quem Sergio Moro governa? Com que 
Sergio Moro vai dialogar, porque ele é muito 
rejeitado na política. É improvável que, na 
próxima eleição presidencial, a Câmara dos 
Deputados e o Senado sejam renovados a ponto 
de Sergio Moro passar a ser um nome palatável. 
Obviamente o Executivo vai ter que ter uma 
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relação com o Legislativo. Sergio Moro parece 
ser novamente aquele nome que representa a 
antipolítica e nós estamos vendo aí no que que a 
antipolítica deu em politicagem da mais pesada. 
Então, é necessário perguntar: Sergio Moro, você 
governará com quem? E mais: qual é a sua visão 
de país? Porque, além da questão do combate à 
corrupção dentro da visão e da linha defendida 
pelo lavajatismo, eu não vejo argumentos e 
opiniões de Sergio Moro sobre outros assuntos 
que também são importantes para o Brasil e que 
não estão apenas dentro do campo da moral e 
da ética, existem “n” fatores que precisam ser 
considerados. Então, Sergio Moro rejeitado por 
muitos, ele vai governar com quem? E ele vai 
propor o quê? Aliás, vai se candidatar por qual 
partido? São as perguntas que ficam. 

E, por fim, você tem o PSDB. Você tem o nome 
principal do João Doria, que é o governador de 
São Paulo. Surge por fora e começa a ganhar 
algum tipo de apoio o governador do estado do 
Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. O PSDB é o 
partido do conflito desde sempre. Havia uma 
certa unidade na época do governo Fernando 
Henrique Cardoso, mas isso foi lá nos anos 90, 
faz muito tempo e mesmo naquela época quem 
segurava as rédeas era o Sérgio Motta. Após a 
morte dele e a não eleição de José Serra, em 
2002, quando ele foi derrotado para o Lula, o 
PSDB entrou em uma crise contínua dividido 
em alas ligadas a lideranças locais. E, durante 
todo o período petista, o PSDB se viu dividido 
em esferas de influência do Geraldo Alckmin, 
do Aécio Neves e do José Serra e agora nós 
estamos vendo uma nova divisão interna. De um 
lado João Doria e do outro, claro em menor grau 
ainda, o Eduardo Leite. 
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O Joao Doria tem uma rejeição muita alta. Ele 
não é bem visto nem dentro do estado de São 
Paulo e teria dificuldade de se reeleger. Não me 
parece ser o projeto dele. O João Doria tentou, 
aliás, impor a sua candidatura ao PSDB em uma 
reunião que não foi bem-sucedida e o movimento 
de muitas lideranças inconformadas com João 
Doria foi buscar Eduardo Leite. Qual é o ativo? 
Um ativo importante para João Doria: ele foi 
atrás da vacina e isso é algo importante. Eu acho 
que isso tem um simbolismo, mas será que isso 
basta para vencer a eleição? Ele vai disputar a 
presidência com Bolsonaro sendo representante 
da vacinação. Mas será que não vai recair sobre 
ele também o inegável problema relativo ao 
efeito econômico dos fechamentos durante a 
pandemia? Ele vai ter que de alguma maneira, se 
candidato for, se desvencilhar dessa provocação, 
desse argumento contra ele. Ele tem um grande 
mérito, um grande ativo que é a vacina, ele foi 
atrás da vacina, conquista política dele, mas ao 
mesmo tempo ele tem uma ampla rejeição que 
vem se acumulando ao longo do tempo desde 
que ele largou a Prefeitura de São Paulo. Essa 
rejeição ao nome de João Doria pode ser um 
complicador para uma eventual candidatura dele 
à presidência da República.

Já o Eduardo Leite vai fazendo um bom governo, 
no Rio Grande do Sul, mas tem o problema 
de ser desconhecido. Ele não é conhecido no 
restante do Brasil. Isso significa que é impossível 
para Eduardo Leite ser candidato? Não, não 
me parece ser impossível. Ele provavelmente 
vai caminhar na esteira da situação do Doria. 
A depender do que Doria conseguirá na sua 
legenda, no PSDB. O fato de ele ser, entretanto, 
desconhecido lhe dá um campo muito grande 
para crescer. O Eduardo Leite tem atributos. 
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É um sujeito extremamente hábil em construir 
consensos. No Rio Grande do Sul, ele praticamente 
não tem oposição e vai colhendo resultados 
econômicos importantes em um estado que 
está falido. Então, de repente isso pode ser uma 
vitrine. Quer dizer, como o estado do Rio Grande 
do Sul estará daqui a um ano, estará em que 
condições? Certamente não vai ter superado a 
crise, que é muito profunda, mas se já estiver 
consideravelmente melhor, sem dúvida, é algo que 
ele pode mostrar em uma eleição que vai também 
dizer muito sobre a situação econômica, sobre a 
necessidade de reformas. 

Ele também tem o mérito de ser um sujeito que é 
afável, tem um temperamento que é reconhecido 
por todos como muito temperado, como alguém 
bastante centrado. E isso pode representar, 
talvez, algo a ser visto como positivo pelos 
eleitores em uma eleição que tende a ser 
bastante polarizada, como foi a eleição de 2018. 
Nesse contexto, ainda, o DEM, a meu ver, perde a 
força que tinha construído na eleição municipal 
(foi o partido que foi o maior vencedor do último 
processo político), mas com essa disputa na 
Câmara dos Deputados, a derrota do Rodrigo 
Maia, a posição do ACM Neto e essa divisão que 
se opera aí e com uma parte do DEM aderindo ao 
Bolsonarismo, você não tem as condições para 
o DEM criar uma candidatura. Se especulava 
que o Luiz Henrique Mandetta (ex-ministro da 
Saúde) pudesse ser candidato pela legenda, mas 
eu acho que depois dessa situação, se Mandetta 
vier a ser candidato, certamente não será pelo 
DEM. Esses são os caminhos do centro, que eu, 
neste momento, vejo para a eleição de 2022.
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FLAVIO GORDON

Não creio haver realmente um 
“centro” no espectro político 
brasileiro. O que há é uma 
esquerda não-petista e não-
socialista, que tem na pose de 

“moderada” e “centrista” sua principal estratégia 
de marketing político. Trata-se de uma esquerda 
mais afim ao progressismo globalista que hoje 
impera nas organizações internacionais e no 
establishment midiático mundial. Ressalte-se: 
essa esquerda é tão ou mais ideológica quanto 
qualquer outra força política existente no Brasil, 
mas tem como principal estratégia político-
eleitoral fantasiar-se de supra-ideológica, 
moderada e científica. Hoje, seus principais 
nomes, que poderão concorrer individualmente 
ou formar chapas, são aqueles já listados em 
resposta anterior: Dória, Moro, Mandetta e 
Luciano Huck.

GUSTAVO MAULTASCH

O principal desafio do centro é 
que, em meio ao acirramento 
da retórica pública, torna-se 
difícil chegar ao segundo turno. 
Com Bolsonaro concorrendo 

à reeleição, caberia à esquerda oferecer uma 
opção de centro-esquerda verdadeira, que 
pudesse unir não apenas os eleitores mais de 
centro, mas também os mais à direita que estejam 
decepcionados com o atual governo. Note-se 
que falo de centro-esquerda de verdade, e não 
de uma esquerda (como PT, Ciro Gomes) que, no 
espectro político descalibrado do Brasil, muitos 
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julgam erradamente como moderada. Sem essa 
união da esquerda em torno de uma centro-
esquerda moderada, com nomes como Marina 
Silva, Cristovam Buarque ou até alguém jovem 
como Eduardo Leite, não acredito na viabilidade 
do centro.

No caso da centro-direita, o problema é diferente: 
até existe uma centro-direita com pautas sólidas, 
como é o caso do Partido Novo, por exemplo. E 
existem nomes que atraem setores da direita, 
como Sergio Moro. Mas como boa parte da 
direita funciona como uma reação à esquerda, a 
viabilidade da centro-direita depende de como 
a esquerda se apresentará. A centro-esquerda 
ditará o ritmo. Se vier um nome tradicional 
(como Haddad), as pessoas preferirão apostar 
em alguém que faça frente ao discurso mais 
estridente; seja Bolsonaro, seja alguém como 
João Dória.
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10Qual a possibilidade de existir uma 
candidatura outsider que tenha 
relevância? Existe algum nome  
no seu radar?

GUSTAVO MAULTASCH

A candidatura outsider é viável, 
mas depende de como ela se 
posiciona; o mero fato de ser de 
fora da política não é algo que 
me pareça, por si só, atraente 

ao eleitorado. Então uma candidatura de alguém 
como Luciano Huck, por exemplo, precisará 
definir-se politicamente em algum momento; e 
creio que, no posicionamento de uma centro-
esquerda moderna, sem evasivas e concessões 
à esquerda identitária ou paleomarxista, haveria 
sim viabilidade. Do contrário, a candidatura corre 
o risco de ficar perdida em meio aos polos opostos 
da esquerda e da direita; como ocorreu, aliás, com 
algumas candidaturas nas eleições de 2018.

No momento é difícil falar sobre muitos nomes 
porque, para quem é outsider, não há necessidade 
de se expor demais agora; somente o abriria a 
críticas sem qualquer resultado político. É preciso 
acompanhar mais.
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FLAVIO GORDON

MARCIO COIMBRA

Acho essa possibilidade 
praticamente nula. Não creio 
que vá surgir um nome novo 
no atual cenário.

O pleito de 2022 será muito 
diferente de 2018, marcado 
pela chegada dos outsiders ao 
poder. Nas eleições municipais 
de 2020 este caminho já 

começou a ser traçado, com a reconciliação 
do eleitorado com a política. Este rumo tende 
a ser repetido em 2022 pelo eleitorado. 
Especialmente depois de uma pandemia e de 
desequilíbrios na economia, a busca será por um 
nome capaz de entregar gestão e resultados. 
A tendência é o eleitor buscar este nome entre 
figuras conhecidas.

De qualquer forma, apesar de os sinais não serem 
de que o eleitor esteja em busca de um outsider, 
certamente nomes de fora do espectro político 
podem tentar êxito nas urnas – especialmente se 
estiverem ligados a gestão. O mais distante da 
política é Luciano Huck, mas um nome considerado 
outsider, porém, que já transitou em Brasília, é o 
de Sérgio Moro. Ele pode desequilibrar a corrida 
eleitoral. Ambos carregam capacidade de gestão 
na mente do eleitor.
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PAULO KRAMER

No meu ‘radar’, por enquanto, 
só vejo um “pseudo” outsider 
de carnavais anteriores: 
o entertainer Luciano 
Huck, mas ficarei atento a 

outros aspirantes do mundo dos negócios e 
do espetáculo. Na minha opinião, Bolsonaro 
ainda ocupa espaço privilegiado no imaginário 
antissistema do eleitorado.

RODRIGO CONSTANTINO

A única candidatura outsider 
que eu vejo neste momento 
seria a do Luciano Huck, mas é 
um outsider entre aspas, quer 
dizer é alguém que realmente 

nunca foi político, mas que está há algum tempo já 
lançando, preparando essa eventual candidatura 
ao lado de caciques partidários de esquerda. Então, 
ele tem aí o respaldo de um Armínio Fraga e o 
próprio Fernando Henrique Cardoso tem simpatia 
por ele. Ele seria o nome outsider que eu vejo como 
mais provável. Fora isso, é aquela história: alguém 
aí que tente se “cacifar” por fama em outra área, 
tipo (não tem nem idade para isso), mas vamos 
pensar em um Felipe Neto, uma Anitta, mas aí é 
uma piada de mau gosto. Se for alguma coisa dessa 
natureza, a chance de eleição é nula.
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NATALIE UNTERSTELL

Eu acredito que haverá um rol 
de candidaturas presidenciais 
não-óbvias, fora do próprio 
metiê político, com relevância. 
Tem dois nomes no meu radar. 

Um deles é a Luiza Trajano. Acho que ela tem 
uma estrutura muito bem montada, ela é muito 
articulada politicamente, e, além disso, tem toda 
uma base social. Então tem uma combinação 
muito forte. E o próprio Luciano Huck, que vem 
trabalhando em uma candidatura e também na 
articulação. Gostem dele ou não, é uma figura 
que rodou o Brasil durante anos, semanalmente, 
nos rincões, e que entra na casa das pessoas 
quatro horas por semana via televisão. Acho que 
são dois nomes muito fortes e que eu acho que 
podem se viabilizar.
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11Uma pulverização de candidaturas  
de centro, direita e esquerda favorece  
ou prejudica o Bolsonaro?

PAULO KRAMER

À falta de uma candidatura 
forte de esquerda para contra 
ela polarizar, Bolsonaro 
tem como segunda melhor 
hipótese a fragmentação do 

Centro em várias candidaturas presidenciais. 
Acho, porém, pouco provável que isso ocorra: 
os adversários do presidente já compreenderam 
que precisam se unir para aumentar suas 
chances de derrotá-lo. Por ora, a minoria 
bolsonarista na opinião pública continua sendo 
maior que as minorias dos adversários. Qualquer 
mudança significativa nesse cenário, se ocorrer, 
deverá estar ligada ao coquetel para a saída 
da pandemia: vacinação + recuperação da 
economia. O prolongamento da agonia coletiva 
antes da retomada da normalidade prejudicaria 
Bolsonaro não somente na eleição, mas já neste 
ano de 2021, desanimando/exasperando a base 
parlamentar governista.... Uma espécie de profecia 
autorrealizável: a economia cresce pouco ou 
quase nada, o desalento da população se agrava, o 
Congresso sofre uma recaída na lassidão fiscal e na 
inapetência para as reformas, e a economia cresce 
menos ainda. Um círculo vicioso.
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RODRIGO CONSTANTINO

O melhor cenário para 
o Bolsonaro é o Lula ser 
candidato, ou um poste do 
Lula, como o próprio Haddad. 
E a esquerda relativamente 

unida entorno desse nome. Então, o Bolsonaro 
é o antípoda do Lula. “Você quer que a extrema 
esquerda volte?”. Esse é o grande bordão e aí 
o Bolsonaro vai disputar no segundo turno, se 
houver, com esse nome. Ele tem ótimas chances 
de reeleição. Uma candidatura sendo costurada 
ao centro, que eu venho chamando de centro-
esquerda para ser mais fiel ao que representa (faz 
algumas concessões liberais na economia, mas 
tem toda a visão de mundo progressista) tenta 
furar essa polarização da extrema esquerda com 
o bolsonarismo, mas eu acho que as chances são 
remotas. Eu acho que não tem nenhum apelo 
esse tipo de mensagem hoje ainda, até porque as 
pessoas estão vendo o grau de oportunismo dessa 
turma, desse suposto centro: exploração toda da 
pandemia e tudo mais. Isso gerou muita resistência 
a qualquer nome desses. Tudo leva a crer que 
vai ter mais uma vez a polarização da extrema 
esquerda e o bolsonarismo. E o bolsonarismo, na 
minha opinião, leva.

MARCIO COIMBRA

A pulverização sempre 
favorece o incumbente, no 
caso, Bolsonaro. Isto ocorre 
porque na medida que o 
discurso se torna mais difuso, 

com muitos candidatos, torna-se mais fácil para 
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aquele que se destaca, dar o tom da campanha 
eleitoral. O quadro eleitoral de 2022, entretanto, 
parece surgir com três vetores bem definidos. 
O primeiro deles é a direita representada 
por Bolsonaro. Outro que certamente terá 
relevância é a esquerda representada pelo 
petismo, que pode ser encarnada por Lula, 
caso se torne elegível, ou um nome indicado 
por ele. No terceiro vetor existe um vácuo a ser 
preenchido, aquele que possui maior chance 
de vencer a eleição, caso afine o discurso. 
Este nome ainda não foi escolhido, mas pode 
surgir do acordo entre tucanos e demistas ou 
mesmo a chegada dos nomes de Huck e Moro 
por partidos menores, como Cidadania ou 
Podemos. Enquanto Bolsonaro deve navegar 
em torno dos 20%, o petismo deve também 
andar nesta margem, deixando para o centro um 
flanco aberto de outros 20%, especialmente se 
Moro decidir ser candidato, acompanhado por 
Mandetta ou Huck. Isto significa que nenhuma 
destas três frentes está garantida no segundo 
turno. Bolsonaro pode ficar fora do embate final 
ou mesmo os petistas ou o centro. Em cada um 
destes embates, existe um favorito. Bolsonaro 
corre riscos mais elevados por carregar o 
desgaste da pandemia e da economia, que 
podem pesar na campanha.

DENNYS XAVIER

(A pulverização) Favorece em 
grande medida. Certo que 
Bolsonaro conduziu de modo 
infausto as pautas relativas à 
pandemia e que após o caso 

Queiroz acabou por abraçar aquilo que, desde a 
campanha para 2018, veio chamando de “velha 
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política”. Lembrar do Bolsonaro candidato e vê-
lo hoje em calorosos afagos a Collor, escolhendo 
Kassio Nunes Marques para o STF, atuando como 
cabo eleitoral de Arthur Lira e acompanhando 
em silêncio solene graves ataques à Lava-jato 
– para citar alguns dos casos mais recentes – 
não é exatamente inspirador, ao menos para 
seus apoiadores não-radicais (para os radicais, 
claro, imersos em elementos de irracionalidade 
e paixão, há sempre uma boa explicação para 
tudo, por mais absurda ou exótica que seja). Não 
obstante isso, com forças políticas pulverizadas 
Bolsonaro poderá colher ocasião propícia e 
catalisar a falta de opção do eleitor médio. 
Sem alternativas razoáveis, sem uma oposição 
articulada, mobilizada, o eleitor acabará, uma 
vez mais, optando pelo conforto do que já 
conhece, mesmo com aquele retrogosto sabor 
frustração.
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12Para onde vão os  
apoiadores da lava-jato? 

GUILHERME DE CARVALHO

Certamente os lavajatistas 
de coração vão migrar 
para qualquer movimento 
comprometido com uma nova 
versão das famosas medidas 

anticorrupção. Penso que o próprio Deltan 
talvez saia desgastado demais da atual batalha 
judicial em torno da Lavajato para liderar essa 
migração, mas sua bênção seria importante 
para um político que retome o discurso 
anticorrupção e contemporize com as críticas ao 
lavajatismo. O problema é que, segundo vimos 
com a reorganização política no Congresso e no 
Senado, a agenda anticorrupção não interessa a 
nenhum dos grandes corpos políticos, e não deve 
ser brandida por nenhum nome que queira amplo 
apoio nas casas. É claro que, em tese, o combate 
à corrupção poderia ser uma saliência positiva 
importante para a direita não Bolsonarista (a 
esquerda não deve se interessar por isso), mas 
seria necessário mostrar a relação dela com a 
atual crise econômica. Acho isso muito difícil; 
a pauta ambiental pode ser uma saliência mais 
clara, nesse sentido, inclusive sendo vinculada 
com a emergência da pandemia. Reconheço 
ser bastante pessimista a respeito dessa pauta 
neste momento. Se um partido minoritário 
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como o Novo, por exemplo, incorporar a pauta 
anticorrupção, poderia se capitalizar com  
isso, mas dificilmente elegeria alguém de  
forma independente tendo essa agenda como 
carro-chefe.

PAULO KRAMER

Continuarão fieis ao seu ícone 
máximo, Sergio Moro. Ao qual, 
porém, falta “apelo” popular, 
ou, se você quiser, “populista”.

RODRIGO CONSTANTINO

Essa é uma boa questão, 
porque muitos estavam com 
o Bolsonaro, em 2018, e 
muitos se decepcionaram com 
Bolsonaro até aqui. Problema 

é qual alternativa. Imaginar que alguém da centro-
esquerda, que vem flertando até com PT e PSOL, 
represente uma guinada no combate à corrupção 
é uma piada de mal gosto. Imagine que o Rodrigo 
Maia, ao lado desses tucanos todos, sejam nomes 
que representem um fortalecimento da Lava Jato, 
de novo também não convence ninguém. Então, 
a menos que seja o ex-juiz Sergio Moro, qualquer 
nome desses (João Doria, qualquer um) não vai 
convencer que combate a corrupção e o crime de 
colarinho branco. Imagine o Luciano Huck, que 
tem fotos com todos da Lava Jato, que foram réus 
ou condenados, tentando bancar o cara que vai 
ser firme no combate à corrupção. Ninguém vai 
acreditar. O público da Lava Jato está um tanto 
órfão e eu acho que no final, no frigir dos ovos, vai 
concluir que o Bolsonaro – por não ter permitido, 
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até aonde alcança a vista, os velhos esquemas 
de corrupção, ainda que tenha se aproximado do 
centrão por governabilidade e para se blindar do 
impeachment – é o melhor, por falta de opção. 

THIAGO RAFAEL VIEIRA

Não é novidade que parte 
dos votos depositados em 
Bolsonaro são oriundos 
dos defensores da pauta 
anticorrupção, os apoiadores 

da “lava-jato”, os quais têm em Sérgio Moro 
um de seus representantes. Acredito que se 
Moro conseguir ter viabilidade política para a 
corrida presidencial muitos dos apoiadores da 
lava-jato estarão com ele. Entretanto, em um 
cenário eleitoral sem a presença de Moro, não 
sei para “onde possam correr”. Atualmente não 
vejo outro nome que agregue tais apoiadores. 
Observemos o exemplo do Senador Álvaro Dias, 
representante de primeira hora da lava-jato, que 
recebeu uma votação inexpressiva e hoje tem 
apoiado diversas pautas do governo Bolsonaro. 
Certamente que boa parte dos apoiadores da 
lava-jato se sentem “traídos” por Bolsonaro, 
mas, na hora “H” votarão no PT? Creio que não, 
mas, é apenas uma crença.

MARCIO COIMBRA

Certamente acompanham 
Moro caso decida ser candidato. 
Porém este é um contingente 
de eleitores muito importante 
que apostou em Bolsonaro em 
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2018 e se desiludiu por completo com sua agenda 
real depois de chegar ao poder. Existe uma rejeição 
enorme deste grupo ao Presidente, que somente 
herda parte destes votos em caso de um segundo 
turno entre Bolsonaro e o petismo. A tendência 
normal é que estes eleitores acompanhem o 
centro, seja representado João Doria, Eduardo 
Leite, ACM Neto ou mesmo Luiz Henrique 
Mandetta, nomes que circulam pelo tucanato 
e as hostes demistas. Entretanto, se um deles 
se desgarrar e cerrar fileiras ao lado de Luciano 
Huck, por exemplo, existe chance de migração do 
eleitorado lavajatista para esta nova frente. 

O cenário ainda está aberto, mas alguns sinais 
estão bem definidos. Reconciliação do eleitor 
com a política, uma terceira via esperando por 
Moro e um nome desgarrar-se do sistema para 
compor uma chapa com ele ou Huck. Certamente 
estaremos diante de uma eleição muito disputada 
onde três frentes tem chances reais de vitória.

DENNYS XAVIER

Ou migrarão para uma chapa 
de centro, que saiba dialogar 
com aqueles que votaram 
em Bolsonaro não por mérito 
do candidato, mas por terem 

buscado nele uma espécie de “anti-petismo” 
inspirado em forte e decisivo apoio a iniciativas 
anticorrupção (hoje evidentemente órfãos), ou 
continuarão com Bolsonaro, por não contarem com 
caminho alternativo. Dificilmente optariam por 
configuração política, digamos, mais à Esquerda, 
ainda fortemente marcada pelos sucessivos 
escândalos eviscerados pela operação.
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13Com os resultados até o momento,  
a pandemia pode causar impactos  
nas eleições? Quais?

THIAGO DE ARAGÃO

Claro que pode. As pessoas 
vão avaliar a postura e a 
capacidade de planejamento 
de candidatos, principalmente 
em cargos executivos 

durante a pandemia. Enquanto a pandemia 
ainda está acontecendo, as pessoas ainda 
têm uma visão muito emotiva em relação a 
isso, o que é absolutamente normal, porque 
a gente está vivenciando uma tragédia. Mas, 
no momento que a situação começa a se 
normalizar, as pessoas vão ter uma análise mais 
fria e aí a demonstração da capacidade, ou da 
incapacidade, de gestão e planejamento vão 
aflorar mais. E aí sim isso vai começar a afetar. 
Se a gente chegar no fim do ano com 300 
mil mortos, isso é um número absolutamente 
espantoso, que não pode ser normalizado. E com 
o passar do tempo, a chance de ser normalizado 
– principalmente em um período eleitoral – 
dependendo da forma de como isso é colocado, 
vai ser difícil. Vai ser difícil um presidente 
normalizar essa questão. Então, eu acho que vai 
ter um impacto, sim.
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DENNYS XAVIER

Em termos objetivos, tivemos 
até aqui um presidente que 
minimizou os dramáticos 
efeitos da pandemia, que 
lidou com grande inabilidade 

com a dor dos que perderam parentes e amigos 
para a doença, que apostou alto num discurso 
antivacina (agora, claro, destruído pelos fatos), 
que promoveu ele mesmo aglomerações num 
momento em que isso coloca vidas em risco 
e que, adicionalmente, se meteu numa rusga 
política inócua com prefeitos e governadores. 
Num quadro de fria avaliação, teria enterrado sua 
carreira política em 2020. Mas a vacinação teve 
início e, se tudo correr como deve, sem ulteriores 
sobressaltos, essa atuação funesta tende a ser 
avaliada com algum grau de indulgência pelo 
eleitor médio. Numa perspectiva de reabertura 
progressiva dos negócios e, então, de alguma 
melhora no ambiente econômico do país, os efeitos 
políticos deletérios da pandemia serão mitigados. 
Não podemos desconsiderar, entretanto, dois 
pontos nevrálgicos: o recrudescimento da 
pandemia por conta de eventuais novas cepas não 
cobertas por vacinas já conhecidas e/ou atuação 
habilidosa da oposição ao explorar em termos de 
propaganda o farto material criado pelo próprio 
presidente durante a pandemia. São, esses sim, 
dois pontos sensíveis que poderão afetar resultado 
das eleições.
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FLAVIO QUINTELA

Acho difícil que a pandemia 
cause uma mudança 
significativa nos resultados 
de uma eleição que ocorrerá 
daqui a um ano e meio. A não 

ser que a situação se arraste por muitos meses 
daqui para frente e cause um agravamento da 
crise econômica, será difícil atrelar a pandemia 
às pautas em discussão na próxima campanha 
eleitoral. Logicamente, os adversários do atual 
presidente utilizarão o tema para atacá-lo, mas 
eu não acredito que tenham a competência para 
fazê-lo de uma maneira que afete seu eleitorado.
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14Além da retomada da economia  
e da vacinação da população, quais  
serão os maiores desafios para que 
Bolsonaro tenha margem para se 
reeleger em 2022?

GUILHERME DE CARVALHO

Penso que, depois da lua 
de mel com o centrão e 
os novos presidentes do 
Senado e da Câmara, até 
o fim do presente ano, o 

maior desafio será manter o apoio das casas 
quando elas começarem a impôr exigências 
maiores no último ano de governo. As eleições 
municipais sugerem aumento de força dos 
partidos de centro e centro direita, e nesse 
sentido a presidência fez bem em costurar o 
melhor possível com as casas; mas isso também 
significa maior independência, e um escorregão 
importante de Bolsonaro diante da opinião 
pública poderia levar a um “motim” generalizado 
e de sucesso. Bolsonaro não enfrentará as casas 
enfraquecidas, como foi o caso em 2018, e o 
discurso contra a “velha política” não vai colar 
mais.  Um problema potencial, que chamou a 
atenção de muitos, é a possibilidade de vermos 
oportunidades de maior integração com a 
economia internacional diminuídas por conta da 
agenda ambiental e da linha de ação que Biden 
(Joe Biden, presidente dos Estados Unidos) 
adotará em relação ao Brasil.
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No começo de fevereiro o comitê da OCDE 
deu indícios de que vai bloquear a entrada do 
Brasil, em resposta à carta da Human Rights 
Watch (tudo combinado, evidentemente; a carta 
foi só a carimbada que faltava). Biden, Macron 
(Emmanuel Macron, presidente da França) e 
Merkel (Angela Merkel, chanceler da Alemanha)  
vão apertar o Brasil até Bolsonaro demitir Salles 
e mudar a política. Posteriormente, é possível 
que essa pressão se estenda até outros temas 
de direitos humanos, como a questão indígena. 
Meu amigo Sérgio Queiroz escreveu sobre isso 
na Gazeta em fevereiro do ano passado (https://
www.gazetadopovo.com.br/opiniao/artigos/
brasil-ocde-direitos-humanos/), quando ainda 
Secretário Nacional na SNPG, no Ministério 
dos Direitos Humanos: a pauta de direitos 
humanos é condicional para a entrada na OCDE.  
Infelizmente, no entanto, o núcleo da presidência 
ainda não agiu de forma consistente para tornar 
direitos humanos e conservação ambiental em 
sérias políticas de Estado. Se não virmos uma 
recuperação econômica em 2022, é possível 
que o impacto do atraso nessas agendas na 
economia finalmente cobre o seu preço.

THIAGO RAFAEL VIEIRA

Segundo indicadores, 
Bolsonaro já possui margem 
para a reeleição, oscilando 
entre 35% e 36% no primeiro 
turno[1], e vencendo qualquer 

candidato em um eventual segundo turno. 
Mesmo assim, evidentemente, que existem 
muitos desafios, inclusive mais antigos que a 
Pandemia do COVID-19, como uma aplicação 
de articulações para destinação de recursos 

https://www.gazetadopovo.com.br/opiniao/artigos/brasil-ocde-direitos-humanos/
https://www.gazetadopovo.com.br/opiniao/artigos/brasil-ocde-direitos-humanos/
https://www.gazetadopovo.com.br/opiniao/artigos/brasil-ocde-direitos-humanos/
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CASSIO FAEDDO

Se Bolsonaro houvesse se 
distanciado das práticas 
de Trump, especialmente 
aquelas ligadas ao tratamento 
precoce da Covid, e por volta 

em pesquisa em saúde e no agronegócio, 
equilíbrio para restaurar elos diplomáticos com 
o intuito de não obstruir canais de mercado, e 
um contínuo processo de desburocratização, 
especialmente voltado aos pequenos e médios 
empreendedores, além, claro, da tão esperada 
reforma tributária. 

[1] Bolsonaro lidera com folga no 1º turno de 2022 
e ganharia de todos no 2º turno. Disponível em: 
< https://www.poder360.com.br/poderdata/
bolsonaro-lidera-com-folga-1o-turno-de-
2022-e-ganharia-de-todos-no-2o-turno/ >

de julho ou agosto de 2020 tivesse negociado 
com laboratórios que possuíam os processos 
de vacinas mais avançados, eu diria que isso 
teria propiciado um crescimento econômico 
mais cedo, mesmo sem outras reformas. 
Mimetizar a política dos EUA no trato da 
pandemia prejudicará a reeleição de Bolsonaro. 
Por outro lado, eu não tenho a menor dúvida 
de que crescimento na economia, ainda que 
modesto, vacinação ampla e auxílio financeiro 
aos necessitados podem reeleger Bolsonaro. 
Não coloco a oposição hoje fragmentada como 
desafio nesse momento. Para se reeleger, 
Bolsonaro precisará agir rapidamente na área da 
saúde e contar com um melhor staff para agilizar 
as poucas vacinas disponíveis no mercado 
internacional. Precisará de muita diplomacia. Me 

https://www.poder360.com.br/poderdata/bolsonaro-lidera-com-folga-1o-turno-de-2022-e-ganharia-de-todo
https://www.poder360.com.br/poderdata/bolsonaro-lidera-com-folga-1o-turno-de-2022-e-ganharia-de-todo
https://www.poder360.com.br/poderdata/bolsonaro-lidera-com-folga-1o-turno-de-2022-e-ganharia-de-todo
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parece que tratar melhor a China e aproximar-se 
da (vacina) russa Sputnik possam dar respostas 
mais eficazes no combate à doença. Bolsonaro 
poderia contar, além do SUS, com a ajuda do 
Exército para alcançar mais rapidamente êxito na 
vacinação. Isso já ocorreu na história e causaria 
grande impacto no quadro eleitoral. Bolsonaro 
precisa interiorizar, e já deveria ter feito isso há 
meses, que se a vacinação salva-vidas, também o 
salva nas urnas.

NATALIE UNTERSTELL

Acredito que margem 
para reeleição em 2022 
está hoje bastante ligada 
à fragmentação política 
e à polarização, que são 

assuntos que, obviamente, são caros para o atual 
presidente, mas que também dependem muito 
da configuração das demais forças. No entanto, 
em termos de desafios, eu reitero que vacinação 
é, obviamente, o tema. É o que vem sangrando 
o presidente. E a retomada da economia. É a 
chave para a retomada e a retomada em si. Mas 
tem três temas que eu destacaria como grandes 
desafios para os quais me parece que Bolsonaro 
não tem dado atenção. Um deles é o pacto 
federativo, que inclusive estava pautado no 
legislativo. A gente vê aí um cenário que já vem 
se desenrolando de muito conflito nos estados, 
que pode interferir realmente na margem de 
apoios, bases nos estados para 2022. E duas 
questões mais temáticas, mas que influenciarão 
bastante a reeleição no ano que vem. Uma delas 
é a educação, e a outra é o meio ambiente. São 
dois temas onde o atual governo não demonstrou 
qualquer competência. Pelo contrário: instabilizou 
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as agendas, criou muitos ruídos, continua criando. 
E que podem realmente influenciar a população. 
Tanto a população de baixa renda, mais interessada 
na educação, quanto a população de classe 
média e alta renda, que pode se ver prejudicada, 
principalmente nessas relações externas, 
exteriores que parece que estão se evaporando 
com o que muitos têm chamado de projeto pária.

DENNYS XAVIER

O maior adversário de 
Bolsonaro é ele mesmo, suas 
declarações impulsivas e seus 
movimentos erráticos que 
buscam minimizar os efeitos 

políticos (que podem se tornar devastadores) de 
casos polêmicos envolvendo membros da sua 
família. Um “caso Queiroz” levado às últimas 
consequências, por exemplo, poderia destruir 
capital político ancorado na imagem de homem 
honesto, ainda que limitado.
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15A derrota de Donald Trump  
pode causar algum tipo de  
impacto no Brasil?

CASSIO FAEDDO

Bolsonaro alinhou-se 
automaticamente a Trump, 
sem contrapartida. É o tipo 
de ação que não admite 
falhas na estratégia. Porém, 

os acontecimentos de 2020, em especial o 
tratamento de Trump a Pandemia do Coronavirus, 
e as manifestações decorrentes do assassinato 
de George Floyd, afetaram a campanha de Trump. 
Antes da pandemia não havia muitas dúvidas que 
Trump venceria, o desemprego baixo, a economia 
em crescimento, tudo conspirava para a vitória de 
Trump. Mas não ocorreu.

Biden não retaliará Bolsonaro apenas por ele ser 
Trumpista, e consequentemente o Brasil, de forma 
automática e irrealista.  Cada caso será negociado 
na lâmina de faca afiada de Biden. Assim, os 
EUA deverão tratar cada caso separadamente; 
as questões de proteção ambiental e de direitos 
humanos serão importantes até 2022 para o 
presidente brasileiro.
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ALEXANDRE BORGES

Já causou. A derrota de Trump 
tira dos políticos messiânicos 
de direita o discurso da sua 
inevitabilidade histórica. A 
espiritualidade popular por 

vezes é sequestrada ou ludibriada pela ideia de 
que um político representa uma onda histórica 
e que todos que não querem se afogar devem 
aprender a surfar.

Os conservadores mais proeminentes do mundo 
hoje, Boris Johnson e Benjamin Netanyahu, divergem 
dos mais populistas mais radicais em questões 
essenciais como no combate à pandemia colocando a 
vida humana e a ciência em primeiro lugar.

DENNYS XAVIER

O que Trump fez pelo Brasil 
em seus anos de governo? 
O que a suposta amizade 
entre o governo brasileiro 
e o governo Trump fez pelo 

nosso país em termos concretos? Vi pouco ou 
nada. Americanos são pragmáticos e atuam 
segundo seus interesses... ponto. Vão continuar 
ávidos pelo mercado brasileiro, por ventilar 
novas possibilidades de negócios, cooperação 
e parcerias. Neste sentido, absolutamente nada 
vai mudar. A única aresta que vejo nessa relação 
passa pelas questões ambientais. Biden citou 
nominalmente o nosso país durante debate 
presidencial ao tratar especificamente desse tema. 
Uma pauta ambiental mal ajustada poderá trazer 
algum nível de tensão diplomática pontual.
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FLAVIO QUINTELA

Creio que a derrota de Trump 
não vá causar nenhum 
impacto negativo ao Brasil. 
O relacionamento entre os 
dois países vai muito além 

de afinidades pessoais entre seus presidentes. 
A presidência Biden, no entanto, pode causar 
um impacto negativo em nível mundial, caso 
implique numa desaceleração econômica dos 
Estados Unidos, e nesse sentido o Brasil seria 
impactado como qualquer outra nação.
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16O apoio dos evangélicos foi fundamental 
nas eleições de 2018. Ele ainda será 
representativo em 2022? Este apoio 
aponta pra qual caminho?

GUILHERME DE CARVALHO

Segundo mencionei em 
um artigo bastante lido em 
08 de Janeiro na Gazeta 
(https://www.gazetadopovo.
com.br/vozes/guilherme-

de-carvalho/como-derrotar-bolsonaro-
em-2022/), a brasilianista Amy Erica Smith 
encontrou indícios de que o eleitorado 
evangélico brasileiro não está se tornando 
(ainda) uma versão do republicanismo dos 
EUA. Embora tenham posições nitidamente 
conservadoras no campo que se convencionou 
chamar de “costumes”, suas sensibilidades no 
campo de políticas sociais e meio ambiente são 
de centro ou centro-esquerda. Há uma elite 
intelectual evangélica conservadora que, de fato, 
apresenta sínteses variadas de conservadorismo 
e libertarianismo, ao estilo republicano, e há até 
mesmo bolhas trumpistas. Mas as massas e os 
pentecostais em geral não pensam assim. Daí 
o famoso voto “bolsolula”, que passa, sim, pela 
consideração pragmática a respeito da melhoria 
da economia e do emprego, mas também passa 
por questões morais. 

https://www.gazetadopovo.com.br/vozes/guilherme-de-carvalho/como-derrotar-bolsonaro-em-2022/
https://www.gazetadopovo.com.br/vozes/guilherme-de-carvalho/como-derrotar-bolsonaro-em-2022/
https://www.gazetadopovo.com.br/vozes/guilherme-de-carvalho/como-derrotar-bolsonaro-em-2022/
https://www.gazetadopovo.com.br/vozes/guilherme-de-carvalho/como-derrotar-bolsonaro-em-2022/
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A Dr. Smith, com Taylor Boas, mostrou que 
as políticas de sexualidade e reprodução, e a 
questão do aborto, à medida em que tornaram-
se mais salientes, empurraram o voto cristão 
(católico, mas principalmente evangélico) para a 
direita. Aparentemente o Brasil é mais um caso 
do que Mark Lilla havia apontado nos EUA: a 
esquerda identitária rompe consensos morais 
e radicaliza a direita, tornando a bandeira dos 
costumes em uma “saliência positiva” para ela. 
A questão é que, quando as agendas morais 
submergem as considerações macropolíticas, 
ou econômicas, ou pragmáticas, elas enviesam 
o julgamento e galvanizam a opinião. É um fato 
que tem sido repetidamente confirmado; em 
Janeiro mesmo a revista Cognition publicou 
um artigo mostrando que diante de um dilema 
com evidência ambígua, a posição moral é o 
fiel da balança e desempata o jogo (https://
www.sciencedirect.com/science/article/pii/
S0010027720303322). 

A polarização ideológica e moral deve tornar o 
voto evangélico mais galvanizado, e não menos. 
Na minha leitura, basta que Bolsonaro levante a 
bandeira antiaborto para galvanizar o voto cristão 
e evangélico a seu redor. As esquerdas evangélicas 
que flexibilizam na política de sexualidade e de 
reprodução não tiveram, e seguirão não tendo a 
menor chance contra isso. A melhor coisa que elas 
poderiam fazer, se quiserem evitar Bolsonaro, 
seria ficar em silêncio e não atacar alternativas a 
Bolsonaro, mesmo que essas alternativas também 
sejam anti-identitarismo (o que, por sua fez, seria 
necessário para neutralizar a saliência positiva da 
agenda moral). Em outras palavras: sem grandes 
mudanças, a esquerda não pode, hoje, convencer 
os evangélicos. O que ela pode fazer é escolher 
entre perder muito ou perder pouco. 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0010027720303322
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0010027720303322
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0010027720303322
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Para que evangélicos realmente abandonem 
Bolsonaro, seria preciso uma decepção muito 
grande. Algo como uma terrível depressão 
econômica, que tire a agenda moral do centro, 
ou uma traição mais profunda da bandeira 
anticorrupção (a anulação da Lava Jato seria 
um balão de ensaio). Se continuarmos como 
estamos, e não surgir outra liderança política 
forte que seja explicitamente contrária à agenda 
moral da esquerda, para neutralizar a saliência 
positiva de Bolsonaro, dificilmente haverá uma 
grande mudança no voto evangélico. Agora, 
pode ocorrer por aqui o que ocorreu nos EUA: ao 
invés de uma mudança no voto evangélico, uma 
mudança no voto de outra faixa da população 
poderia equilibrar as coisas e neutralizar o peso 
evangélico. Isso poderia tirar Bolsonaro do jogo. 
Enfim, fosse eu um estrategista em busca dos 
evangélicos, combinaria três agendas: “costumes” 
(pró-família, pró-vida), meio ambiente, e luta 
anticorrupção. Além do que todo mundo já diz 
(educação, emprego, etc), essas agendas criariam 
uma saliência bem visível. 

PAULO CRUZ

Apoio dos evangélicos será 
fundamental, pois os líderes 
das grandes igrejas evangélicas 
têm interesse na reeleição de 
Bolsonaro, como demonstro em 

meu curso “Religião e política, uma relação perigosa”, 
da Gazeta do Povo.
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CARLOS RAMALHETE

Certamente será representativo. 
Bolsonaro tem poucos grupos 
organizados que possam lhe 
dar alguma base de poder. 
Os militares o aceitaram a 

contragosto, e certamente prefeririam que o Gen. 
Mourão o substituísse. O agronegócio recebeu 
muitos agrados, que também podem aumentar sua 
adesão a uma próxima campanha do Bolsonaro. 
Os políticos venais do dito Centrão estão sempre à 
disposição de quem alugue seu apoio, mas sempre 
cobram sua libra de carne, que em muitas ocasiões pode 
pesar demais. Já os ditos evangélicos têm em comum 
com o Bolsonaro uma grande parcela de sua ideologia, 
o que faz com que seja sua base de apoio mais orgânica. 
Mesmo com Bolsonaro no poder, vale apontar, não 
se formaram partidos de direita dignos deste nome. 
Haveria espaço para uma nova UDN, por exemplo, mas 
ninguém conseguiu construir algo semelhante.

Duma certa maneira, isso é algo típico do tempo 
em que estamos, em que a tendência global é 
centrífuga; agrupamentos políticos puramente 
ideológicos tendem a se desfazer nestes tempos, 
não a fortalecer-se ou – menos ainda – a ser criados. 
Os laços ideológicos entre o eleitorado bolsonarista 
(que é majoritariamente composto de gente que não 
percebe a política como ideologia, e despreza o que 
os partidos ideológicos da extrema-esquerda vêm 
tentando implantar, somada a grupos ideológicos 
de direita quase insignificantes, protestantes 
pentecostais americanófilos, saudosistas dos 
governos militares, e outras subcategorias 
minoritárias) não passam por intermediação 
partidária, sim pela aprovação pessoal dada à 
persona pública do presidente.
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Assim, a não ser que se opere o prodígio de a 
esquerda conseguir propor um candidato que seja 
já conhecido e respeitado pela população (não dá 
mais tempo de criar uma figura pública, e com a 
transferência das gentilezas de Bem-Estar Social 
lulistas para o Bolsonaro, Lula perdeu seu maior 
argumento) ao ponto de que esta releve sua adesão 
aos temas hoje caros à esquerda, o mais provável é 
outra vitória do Bolsonaro.

PAULO LOIOLA

O apoio evangélico 
certamente crescerá em 
termos de importância. 
Segundo o Censo de 2010, nos 
10 anos anteriores a população 

evangélica cresceu mais de 60% e devem 
ultrapassar os católicos em 2032 na representação 
da população. Isso, somado ao projeto político e 
midiático de algumas igrejas, nos permite afirmar 
que o peso da religião na tomada de decisão de 
políticas públicas tende a aumentar.

Este apoio hoje, devemos dizer antes de 
tudo, não é homogêneo. Notei nas eleições 
de 2020 um rompimento de determinadas 
lideranças no nível municipal com candidatos 
mais conservadores, porém, no pleito 
federal a tendência é que o conservadorismo 
representado hoje por Bolsonaro leve a maior 
parte dos votos evangélicos, salvo algum 
acidente de percurso. Há sim a possibilidade 
desses votos serem disputados por outros atores 
como Sergio Moro, Luciano Huck ou mesmo João 
Doria. Não vejo perspectiva de candidatos da 
esquerda conseguirem parte significativa desses 
votos em 2022.
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DENNYS XAVIER

Bem, tivemos recentemente 
diversas lideranças religiosas 
(evangélicas entre elas) 
ingressando com pedido de 
impeachment de Bolsonaro. 

Ele dispõe de pouco menos de dois anos para 
reverter essa debandada, e conta com todas as 
condições políticas para fazê-lo. Deverá avançar 
com fortes acenos para acalmar essa ala dos 
eleitores. Discursos como aquele de escolher 
ministro do STF “terrivelmente evangélico” 
deverão aparecer com maior frequência.  
Duvido, sinceramente, que o início de ruptura 
que vimos surgir por conta da pandemia resista  
a investidas marcadas por maior prestígio 
político no quadro nacional.

FLAVIO GORDON

O neopentecostalismo é, sem 
sombra de dúvidas, uma força 
política que veio para ficar no 
Brasil. Ele conta com uma base 
social ampla, consistente e 

consideravelmente homogênea, além de dinheiro 
e instituições capazes de veicular seus valores 
e ideias. A princípio, essa força deve continuar 
mais próxima a Bolsonaro, o que é mais um fator 
que lhe confere vantagens para o próximo pleito.
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THIAGO RAFAEL VIEIRA

Em janeiro, quando um 
pequeno grupo de lideranças 
cristãs de esquerda pediu o 
impeachment de Bolsonaro, 
vimos uma resposta de 

grandes Igrejas como a Convenção Batista 
Brasileira, Convenção Batista Reformada do 
Brasil, Igreja Evangélica de Confissão Luterana 
do Brasil, Conselho Interdenominacional 
de Ministros Evangélicos do Brasil, Igreja 
Presbiteriana Renovada do Brasil, Ordem dos 
Pastores Batistas do Brasil, Confederação 
dos Conselhos de Pastores do Brasil, Fórum 
Evangélico Nacional de Ação Social e Política, 
entre outras, informando a não participação  
de nenhum de seus membros em tal pedido  
de impeachment, e que não viam motivos para 
pedir a saída do Presidente, enquanto, por 
outro lado, as denominações dos signatários 
simplesmente silenciaram, ou seja, também  
não endossaram tal pleito.

O apoio de grande quantitativo de cristãos, não 
apenas evangélicos, foi acrescido de declarações 
de aprovação à atual gestão. Isso indica que o 
apoio dos evangélicos segue intacto, ou pelo 
menos na porcentagem quase que integral.
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Minibiografia
ALEXANDRE BORGES

Analista, palestrante, consultor, podcaster e 
colunista sobre política nacional e internacional da 
Gazeta do Povo. Foi titular do programa “3 em 1” da 
Jovem Pan FM, líder de audiência no segmento.

CARLOS RAMALHETE

Autor de “Doutrina Social da Igreja - uma 
Introdução”, publicado pela Ed. Quadrante; 
“Ratio Divina,  a Ordem de Todas as Coisas”, 
publicado pela Ed. Viv; e “O Céu é Azul (e A 
Grama é Verde)”, publicado pela Ed. Cristo Rei.

CASSIO FAEDO

Advogado e professor, Cassio Faeddo é Mestre 
em Direito e MBA em Relações Internacionais. 
Pós-graduado em Direito do Trabalho e Processo 
do Trabalho. Especialista em Direito Público 
internacional e Relações internacionais.

DENNYS GARCIA XAVIER

Autor e tradutor de dezenas de livros, artigos 
e capítulos científicos, é professor de Filosofia 
Antiga, Política e Ética da Universidade Federal de 
Uberlândia (UFU). Professor do Programa de Pós-
graduação em Direito (UFU) e diretor acadêmico 
da Pós-Graduação em Escola Austríaca do Instituto 
Mises Brasil (IMB). Possui graduação em Filosofia 
pela Universidade Federal de Uberlândia (UFU) e 
mestrado em Filosofia pela Universidade Estadual 
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de Campinas (UNICAMP - Bolsista FAPESP). 
Pós- graduado em Administração Pública pela 
Universidade UNICESUMAR, tem doutorado em 
“Storia della Filosofia” pela “Università degli Studi 
di Macerata”, pós-doutorado pela Universidade de 
Coimbra (Portugal) e pela PUC-SP.

ELENA LANDAU

Economista e advogada, Elena Landau foi 
diretora de privatizações do BNDES durante 
o governo de Fernando Henrique Cardoso. Foi 
filiada ao PSDB e atualmente é conselheira 
acadêmica do movimento Livres.

FERNANDO JASPER

Editor de Economia da Gazeta do Povo. 
Cobriu áreas como indústria automotiva, setor 
elétrico, macroeconomia e Previdência Social. 
Conquistou o prêmio Longevidade de Jornalismo 
Bradesco Seguros (2014) e foi finalista dos 
prêmios Imprensa Embratel (2007), CNH 
Industrial (2014) e Sistema Fiep (2014 e 2016).

FLAVIO GORDON

Doutor em Antropologia pelo Programa de 
Pós-Graduação em Antropologia Social do 
Museu Nacional (UFRJ) e autor do best-seller A 
Corrupção da Inteligência: intelectuais e poder 
no Brasil (Record, 2017).

FLAVIO QUINTELA

Bacharel em Engenharia Elétrica e atua como 
empresário no ramo de suprimentos médico-
odontológicos. É também escritor, autor de dois 
best-sellers - Mentiram e Muito para Mim, e 
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Mentiram Para Mim Sobre o Desarmamento - e 
colunista da Gazeta do Povo. Mora nos Estados 
Unidos desde 2014.

GIL CASTELLO BRANCO

Economista, fundador e secretário-geral da 
Associação Contas Abertas, que reúne pessoas 
físicas e jurídicas interessadas em contribuir no 
debate sobre orçamento público

GUILHERME DE CARVALHO

Teólogo público e cientista da religião, com 
foco na articulação entre cristianismo e cultura 
contemporânea. É Pastor da Igreja Esperança 
em Belo Horizonte e diretor de L’Abri Fellowship 
Brasil. Foi diretor de Promoção e Educação em 
Direitos Humanos no Governo Federal.

GUILHERME MACALOSSI

Jornalista, apresentador, redator e radialista. 
Apresenta o programa “Confronto”, na Rádio 
Sonora FM, e o programa “Cruzando as Conversas”, 
veiculado pela RDC TV, emissora de TV a cabo no 
Rio Grande do Sul. Trabalhou na agência Critério 
- Resultado em Opinião Pública, e já escreveu 
artigos para o site do Instituto Liberal. Na Gazeta 
Povo, produziu o programa “Imprensa Livre” e 
também mini documentários sobre temas variados 
publicados ao longo de 2019.

GUSTAVO MAULTASCH

Diplomata de carreira desde 2008, tendo atuado 
em uma série de projetos de modernização 
tecnológica e administrativa. É mestre 
em diplomacia pelo Instituto Rio Branco e 
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doutorando em Administração Pública pela 
Universidade de Illinois-Chicago. Foi Network 
Fellow (2013-2014) do Centro de Ética da 
Universidade de Harvard. Em 2017, foi vencedor 
do Concurso de Artigos da V Conferência de 
Escola Austríaca, com o artigo “Liberalismo e 
bem-estar geral: um diálogo com a esquerda”.

HELIO BELTRÃO

Graduado em finanças com MBA pela Universidade 
de Columbia, em Nova Iorque. Foi executivo 
do Banco Garantia, Mídia Investimentos e da 
Sextante Investimentos. É fundador e foi membro 
do conselho consultivo do Instituto Millenium e 
fundador-presidente do Instituto Mises Brasil.

DANIEL DUQUE

Estudante de PhD da Norwegian School of 
Economics e pesquisador do Ibre/FGV (pobreza, 
desigualdade, Bolsa Família, auxílio emergencial).

JOSUÉ PELLEGRINI

Mestre e doutor em economia pela Universidade 
de São Paulo. É diretor da Instituição Fiscal 
Independente (IFI) do Senado Federal.

JÚLIA EVANGELISTA TAVARES

Associada do IEE desde 2015, Júlia Evangelista 
Tavares é advogada e pós-graduada em Direito 
e Processo do Trabalho pela PUCRS. Participou 
do curso em Leadership for Young Leaders da 
Foundation Friederich – Naumann na Alemanha 
e do curso Atlas Think Tank Leadership Training- 
Atlas Network em NYC. Foi diretora de eventos e 
vice-presidente do IEE na gestão 2019-2020.
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MÁRCIO COIMBRA

Coordenador da pós-graduação em Relações 
Institucionais e Governamentais da Faculdade 
Presbiteriana Mackenzie Brasília, Cientista 
Político, mestre em Ação Política pela 
Universidad Rey Juan Carlos (2007). Ex-Diretor 
da Apex-Brasil. Diretor-Executivo do Interlegis 
no Senado Federal.

MARCIO RAMOS

Presidente do Instituto de Formação de 
Líderes de São Paulo (IFL-SP). É Formado em 
Comunicação Social com ênfase em Marketing 
na ESPM-SP e tem MBA com ênfase em 
finanças corporativas pela FGV-RJ. Atualmente 
ocupa o cargo de líder global de Multichannel 
Capabilities da Eli Lilly.

MURILO HIDALGO

Diretor-presidente do instituto Paraná 
Pesquisas, dedica-se há 30 anos ao estudo e 
elaboração de pesquisas de opinião pública. É 
economista com pós-graduação em marketing e 
ex-professor universitário.

NATALIE UNTERSTELL

Mestre em Administração Pública, ativista pela 
causa ambiental. Trabalhou pela Presidência da 
República do Brasil na construção do Acordo de 
Paris entre 2016 e 2018. Foi uma das fundadoras 
do movimento Agora! e se candidatou a deputada 
federal pelo Paraná nas eleições de 2018.
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PAULO CRUZ

Professor de filosofia e sociologia, escritor e 
colunista da Gazeta do Povo.

PAULO KRAMER

Cientista político com doutorado pelo Instituto 
Universitário de Pesquisas do Rio de Janeiro 
(Iuperj). Professor aposentado de Ciência 
Política (UnB), assessor parlamentar e analista 
de risco político.

PAULO LOIOLA

Administrador, sócio-fundador da Baselab, 
mestre em políticas públicas pela FGV, com MBA 
em Responsabilidade Social e Terceiro Setor 
pela UFRJ e em Gestão Energética pela FGV. 
Tem passagens pela Petrobras, onde atuou na 
área de Responsabilidade Social e Planejamento 
Estratégico. Também tem passagens pelas 
prefeituras de São Paulo e Rio de Janeiro, 
tornando-se sócio da consultoria em Gestão 
Pública Humana Sustentável.

PEDRO FERNANDO NERY

Doutor em economia, consultor legislativo no 
Congresso Nacional, professor do IDP e colunista 
do Estadão.

PEDRO MENEZES

Editor e fundador do instituto Mercado Popular, 
Pedro Menezes é dedicado ao estudo de políticas 
públicas e é colunista na Gazeta do Povo.
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RAUL VELLOSO

PhD em economia pela Universidade de Yale (EUA), 
foi membro do Conselho de Administração do 
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico 
e Social (BNDES), do Conselho de Administração 
da Empresa Brasileira de Aeronáutica (Embraer) 
e do Conselho Técnico do Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE).

RODRIGO CONSTANTINO

Presidente do Conselho do Instituto Liberal. É 
formado em Economia pela PUC-RJ, e tem MBA 
de Finanças pelo IBMEC. Trabalhou no setor 
financeiro de 1997 a 2013. É autor de vários 
livros, entre eles o bestseller “Esquerda Caviar”. 
Foi colunista da revista Voto, dos jornais Valor 
Econômico, O Globo, Zero Hora, do site R7, e 
das revistas Veja e IstoÉ. É colunista da Gazeta 
do Povo, do ND, da revista Oeste e comentarista 
da Jovem Pan. É membro-fundador do Instituto 
Millenium. Foi o vencedor do Prêmio Libertas em 
2009, no XXII Fórum da Liberdade.

RODRIGO SARAIVA MARINHO 

Advogado, Professor de Direito, Mestre em 
Direito Constitucional pela UNIFOR, membro do 
Conselho Editorial da Revista Mises, presidente 
do Instituto Liberal do Nordeste, membro do 
Conselho de Administração do Instituto Mises 
Brasil e diretor de operações da Rede Liberdade.

THIAGO DE ARAGÃO 

Diretor de estratégia da Arko Advice e assessora 
diretamente dezenas de fundos estrangeiros 
sobre investimentos no Brasil e Argentina. 
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Sociólogo, mestre em Relações Internacionais 
pela SAIS Johns Hopkins University e 
Pesquisador Sênior do Center Strategic and 
International Studies de Washington DC, Thiago 
vive entre Washington DC, Nova York e Brasília.

THIAGO RAFAEL VIEIRA

Presidente do Instituto Brasileiro de Direito e 
Religião, cronista da Gazeta do Povo, colunista 
em diversos sites e blogs evangélicos, advogado 
especializado em Direito Religioso, atendendo 
mais de 3 mil igrejas no Brasil. Membro da Igreja 
Batista Filadélfia em Canoas. Membro do sub-
comitê da rede de apoio das entidades temáticas 
em Defesa e Promoção da Liberdade Religiosa 
da ALESP. Em 2019, foi um dos delegados 
do Brasil na Universidade de Brigham Young 
(Utah/EUA) no 26º Simpósio Anual de Direito 
Internacional e Religião, evento com mais de 60 
países representados.
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