
Eleições 2022 no Brasil:
Impactos em um país dividido

1llorenteycuenca.comASSUNTOS PÚBLICOS

Outubro, 2022

ELEIÇÕES 2022 NO 
BRASIL: IMPACTOS 
EM UM PAÍS 
DIVIDIDO



Eleições 2022 no Brasil:
Impactos em um país dividido

2llorenteycuenca.comASSUNTOS PÚBLICOS

ÍNDICE

1. INTRODUÇÃO

2. DISPUTA PRESIDENCIAL

3.	 COMPOSIÇÃO	–	CONGRESSO	NACIONAL

4. OS ESTADOS  

5. FIQUE DE OLHO

6. CONCLUSÃO

3

4

6

11

12

13



Eleições 2022 no Brasil:
Impactos em um país dividido

3llorenteycuenca.comASSUNTOS PÚBLICOS

Data do 2º Turno: 30 de Outubro de 2022.

O fim do primeiro turno mostra um país 
extremamente dividido, enquanto o ex-presidente 
Lula foi mais votado em 14 estados, especialmente 
no Norte e Nordeste do Brasil, o presidente 
Bolsonaro foi o mais votado em 13 estados, com 
maior força no Sul e Centro Oeste. As eleições 
no Legislativo também demonstram essa clara 
divisão com o PL, partido de Bolsonaro, tendo a 
maior bancada com 99 deputados e 15 senadores, 
enquanto o PT formou a segunda maior bancada 
com 68 deputados e 9 senadores.

1. INTRODUÇÃO
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2. DISPUTA PRESIDENCIAL

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA 
(PT)

O QUE PRECISA FAZER PARA O 2º TURNO:

a) Buscar o apoio da 3ª Colocada, Simone 
Tebet, e do 4º Colocado Ciro Gomes, além 
dos seus respectivos partidos.

B) Ser mais incisivo nos debates. Agora que 
a disputa é de um para um, sem outros 
candidatos para atacá-lo, principalmente 
quando o assunto é corrupção, Lula precisa 
expor os erros da gestão do presidente 
Bolsonaro de maneira mais efetiva.

c) Fazer com que a abstenção seja diminuída, 
objetivando crescer em Estados que perdeu, 
como por exemplo São Paulo.

PRINCIPAIS RISCOS:

Há quem diga que o PT já esticou a corda, e 
que não há muita margem para crescimento. 
Historicamente o número de abstenções é 
mais alto no 2º turno, ainda mais quando 
alguns estados já têm sua eleição decidida 
no 1º turno, o que faz com que alguns 
eleitores não saiam de casa apenas para 
votar para presidente. Entre os estados, os 
mais disputados serão Minas Gerais, onde 
Lula venceu no 1º turno e onde o Governador 
eleito Romeu Zema já declarou apoio a 
Bolsonaro, o que poderia possibilitar uma 
virada no segundo maior colégio eleitoral 
do País. Os resultados em Minas costumam 
espelhar o que acontece na eleição a nível 
nacional. No Rio de Janeiro, onde Cláudio 
Castro foi eleito já no primeiro turno, Lula 
perdeu. Cláudio agora está livre para apoiar 
Bolsonaro de maneira mais incisiva.
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JAIR BOLSONARO 
(PL)

O QUE PRECISA FAZER PARA O 2º TURNO:

a) Buscar o apoio em Estados onde 
performou de maneira inferior a 2018, 
especialmente Rio de Janeiro, Minas Gerais e 
São Paulo.

b) Nos debates tentar se fortalecer 
apresentando números que indicam 
recuperação econômica do País após a 
pandemia, a concessão de benefícios sociais, 
além de fortalecer o discurso referente a 
pauta de costumes, objetivando ampliar 
sua base eleitoral para além do eleitorado 
evangélico e católico em regiões onde não 
performou bem, como o Nordeste.

c) Buscar composição política no Nordeste 
para que consiga aumentar o seu número de 
votos na região, em especial na Bahia, maior 
colégio eleitoral da região,onde Lula marcou 
uma vitória com grande maioria dos votos — 
69,5% dos votos válidos.

PRINCIPAIS RISCOS:

A principal questão remete a postura que o 
Presidente irá adotar para o segundo turno. 
Seguir a linha do filho, Carlos Bolsonaro, 
considerado do núcleo mais duro da 
campanha, pode implicar pôr em risco os 
9,9 milhões de votos que foram para outros 
candidatos. A diferença de votos foi grande, 
cerca de 6,1 milhões de votos, além disso as 
abstenções favoreceram o atual mandatário. 
Também é importante que Bolsonaro 
consiga atrair os eleitores de Simone Tebet, 
Ciro Gomes, Soraya Thronicke e Felipe 
D’Ávila, além de torcer para que eleitores 
de Estados onde perdeu e onde o primeiro 
turno já foi decidido, não saiam de casa no 
dia 30 de outubro para o votar no segundo 
turno. Além disso, deve adotar tom mais 
conciliatório e moderado e tomar cuidado 
para não cair em armadilhas no debate e 
demonstrar impulsividade ante os ataques, 
que certamente virão, de Lula, o que pode 
fazer com que perca eleitores moderados, e 
reforce a imagem de descontrole percebida 
pelos eleitores que costumam votar menos 
nele, como jovens e mulheres.
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A Câmara dos Deputados viu aumentar 
sensivelmente a bancada do PL, partido do atual 
presidente, passando de 76 para 99 deputados 
federais. O PT também aumentou a sua 
representatividade na “casa do Povo” passando 

de 56 para 68 deputados. Assim, caso União 
Brasil e PP não se unam para formar uma única 
sigla, os partidos dos candidatos que disputam a 
presidência terão as maiores bancadas na Câmara.

3.	 COMPOSIÇÃO	–	CONGRESSO	NACIONAL

Partido Número de cadeiras 
atualmente (2022)

Número de cadeiras
conquistadas (2023)

Ganhos / Perdas

PL 76 99 +23

PT 56 68 +12

União Brasil 51 59 +8

PP 58 47 -11

MDB 37 42 +5

Republicanos 44 41 -3

PDT 19 17 -2

PSB 24 14 -10

PSDB 22 13 -9

PODE 9 12 +3

PSOL 8 12 +4

AVANTE 6 7 +1

PC do B 8 6 -2
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Partido Número de cadeiras 
atualmente (2022)

Número de cadeiras
conquistadas (2023)

Ganhos / Perdas

PSC 8 6 -2

PV 4 6 +2

CIDADANIA 7 5 -2

SOLIEDARIEDADE 8 4 -4

PATRIOTA 5 4 -1

NOVO 8 3 -5

PROS 4 3 -1

REDE 2 2 -

PTB 3 1 -2

Com a atual composição do Congresso Nacional, a Governabilidade, mais uma vez 
dependerá dos chamados partidos do Centrão. Da base de Campanha do atual presidente, 
os partidos PL, Republicano e PP elegeram 187 deputados federais. Da base de Campanha 
do ex-presidente Lula, PT, PC do B, PV, Solidariedade, PSOL, REDE, PSB, AVANTE e 
PROS, elegeram 122 deputados federais. Os outros 204 Deputados, seriam, portanto, 
independentes, não compondo a coligação de Lula ou Bolsonaro. Isso implica que, seguindo 
a lógica do Presidencialismo de Coalizão, o próximo presidente precisará compor além da 
sua base para aprovar quaisquer medidas, mesmo Projetos de Lei mais simples, e ceder o 
controle de Ministérios e verbas em troca de governabilidade.

A	taxa	de	renovação	da	Câmara	dos	Deputados	ficou	em	
44%, assim, dos 513 deputados federais, 226 dos eleitos não 
exerciam	o	cargo	de	Deputado	Federal	na	última	legislatura.	

O que isso implica:
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No Senado vemos também aumento das 
bancadas do PL e do PT, temos ainda o União 
Brasil crescendo de maneira significativa, e o 
MDB perdendo força. Diferentemente da Câmara 
dos Deputados, no Senado apenas 27 das 81 
cadeiras estavam em disputa, assim, 54 Senadores 
continuarão da última legislatura, o que implica 

que velhas disputas e contendas devem continuar. 
Importante salientar que com o crescimento 
da base de Bolsonaro no Senado, o PSD pode 
acabar perdendo a presidência da casa, e temas 
importantes como Impeachment de Ministros do 
STF podem acabar evoluindo. 

Partido Número de cadeiras 
atualmente (2022)

Número de cadeiras
conquistadas (2023)

Ganhos / Perdas

PL 7 15 +8

PSD 11 11 -

União Brasil 8 10 +2

MDB 13 9 -4

PT 7 9 +2

PP 8 6 -2

PODE 8 6 -2

PSDB 6 4 -2

Republicanos 1 3 +2

PDT 3 3 -

PSB 1 1 -

PSC 1 1 -

CIDADANIA 1 1 -

PROS 2 1 -1

PTB 2 0 -2

REDE 1 1 -
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A Governabilidade e aprovação de medidas no Senado estarão nas mãos dos 45 deputados
que, atualmente, não compõem a coligação de Lula ou Bolsonaro. Há que se dizer, no 
entanto, que o “Bolsonarismo” se fortaleceu, contando agora com 24 Senadores vindos de 
PP, Republicanos e PL, enquanto a coligação do Governo Lula, formada por PT, PC do B, 
SOLIDARIEDADE, PSOL, REDE, PSB, AVANTE e PROS conta com apenas 12 Senadores. 

Das	27	cadeiras	em	disputa	no	Senado,	22	serão	ocupadas	
por	políticos	que	não	exerciam	o	cargo	de	Senador	na	
última	legislatura,	tendo	5	Senadores	sido	reeleitos.	

O que isso implica:

9llorenteycuenca.comASSUNTOS PÚBLICOS
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SUDESTE

Espírito Santo (ES) – Magno Malta (PL); Minas 
Gerais (MG) – Cletinho (PSC); Rio de Janeiro (RJ) – 
Romário (PL); São Paulo (SP) – Astronauta Marcos 
Pontes (PL).

No Sudeste, dentre os eleitos na atual contenda, 
teremos apenas apoiadores do atual presidente, 
o que denota força e potencial de crescimento do 
Bolsonarismo nesses Estados.

NORDESTE

Alagos (AL) – Renan Filho (MDB); Bahia (BA) – Otto 
Alencar (PSD); Ceará (CE) – Camilo (PT); Maranhão 
(MA) – Flávio Dino (PSB); Paraíba (PB) – Efraim 
Filho (União); Pernambuco (PE) – Teresa Leitão 
(PT); Piauí (PI) – Wellington Dias (PT); Rio Grande 
do Norte (RN) – Rogério Marinho (PL); Sergipe (SE) 
– Laércio (PP).

Diferentemente do Sudeste, o Nordeste se 
apresenta como um refúgio e um foco de força dos 
apoiadores do Ex-Presidente Lula, o que reflete a 
própria votação significativa do ex-Presidente no 1º 
turno nesses Estados. 

SUL

Paraná (PR) – Sérgio Moro (União); Rio Grande 
do Sul (RS) – Hamilton Mourão (REPUBLICANOS); 
Santa Catarina (SC) – Jorge Seif (PL).

Na região Sul, temos um ex-ministro, Sérgio Moro, 
que rompeu com o atual presidente Bolsonaro, e 
o Ex Vice-Presidente, Hamilton Mourão, com quem 
Bolsonaro apresentou uma série de divergências e 
discussões ao longo do mandato, isso não implica, 
no entanto, qualquer tipo de vantagem para o 
Ex-Presidente Lula, já que todos os eleitos na 
Região são opositores. 

NORTE

Acre (AC) – Alan Rick (União); Amazonas (AM) 
– Omar Aziz (PSD); Amapá (AP) – Davi (União); 
Pará (PA) – Beto Faro (PT); Rondônia (RO) – Jaime 
Bagattoli (PL); Roraima (RR) – Dr.Hiran (PP); 
Tocantins (TO) – Professora Dorinha (União).

Temos no Norte, talvez, o cenário mais diversos 
dentro da disputa para as vagas do Senado 
Federal. Boa parte dos eleitos vêm do União, que 
se considera (até o momento), independente. Isso 
pode significar que o Norte ganhe relevância, em 
especial pela busca de governabilidade, a partir de 
2023. 

CENTRO OESTE

Distrito Federal (DF) – Damares Alves 
(Republicanos); Goiás (GO) – Wilder Morais (PL); 
Mato Grosso do Sul (MS) – Tereza Cristina (PP); 
Mato Grosso (MT) – Wellington Fagundes (PL).

No estado onde o Agronegócio é muito forte 
e extremamente relevante, o Primeiro Turno 
demonstrou a força de Bolsonaro nesse setor, 
onde somente apoiadores do atual Presidente 
foram eleitos, incluindo a Ex-Ministra da 
Agricultura, Tereza Cristina. 

llorenteycuenca.com 10
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4. OS ESTADOS

15 Estados decidiram seus 
governadores no 1º Turno.

Acre, Amapá, Ceará, DF, Goiás, Maranhão, Mato 
Grosso, Minas Gerais, Pará, Paraná, Piauí, Rio de 
Janeiro, Rio Grande do Norte, Roraima e Tocantins.

12 Estados decidirão seus 
governadores no 2º turno.

Alagoas, Amazonas, Bahia, Espírito Santo, Mato 
Grosso do Sul, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do 
Sul, Rondônia, Santa Catarina, São Paulo e Sergipe.

As eleições nos Estados demonstram que 
nem sempre as forças nacionais são refletidas 
na política regional. Dez partidos elegeram 
governadores no 1º turno e 10 partidos têm 
candidatos no 2º turno, o que demonstra que 
nos Estados há uma maior diversidade de forças 
políticas. As principais questões que podem 
ser observadas referem-se ao PSDB, que já 
ocupou a presidência do país duas vezes e que 

não conseguiu conquistar nenhum estado no 
primeiro turno, tendo perdido o estado mais 
rico do País, São Paulo. O PT demonstrou força 
principalmente no Nordeste, onde conquistou três 
estados no primeiro turno e disputará em mais 
dois no segundo Houve também o crescimento 
de candidatos do PL impulsionados pelo apoio de 
Bolsonaro no Espírito Santo, Rio Grande do Sul, 
Rondônia e Santa Catarina.

SP
PR

SC
RS

MS

MG

RJ

ES

GO
DF

BA SE
AL

CE

PI

MA

AP

PAAM

RR

AC
RO

MT
TO

PE
PB

RN

PT – Elegeu 3 governadores no 1º 
turno (Ceará, Piauí e Rio Grande do 
Norte), e terá 4 candidatos no 2º 
turno (Bahia, Santa Catarina, São 
Paulo e Sergipe).

União Brasil – Elegeu 2 governadores 
no 1º turno (Goiás e Mato Grosso), 
e terá 4 candidatos no 2º turno 
(Alagoas, Amazonas, Bahia e 
Rondônia). 

MDB – Elegeu 2 governadores no 1º 
turno (DF e Goiás), e terá 2 candidatos 
no 2º turno (Alagoas e Amazonas).

PP – Elegeu 2 governadores no 1º 
turno (Acre e Roraima).

PL – Elegeu 1 governador no 1º turno 
(Rio de Janeiro), e terá 4 candidatos 
no 2º turno (Espírito Santo, Rio 
Grande do Sul, Rondônia e Santa 
Catarina).

PSB – Elegeu 1 governador no 1º 
turno (Maranhão), e terá 2 candidatos 
no 2º turno (Espírito Santo e Paraíba).

PSD – Elegeu 1 governador no 1º 
turno (Paraná), e terá 1 candidato no 
2º turno (Sergipe).

REPUBLICANOS – Elegeu 1 governador 
no 1º turno (Tocantins) e terá 1 
candidato no 2º turno (São Paulo).

SD – Elegeu 1 governador no 1º turno 
(Amapá) e terá 1 candidato no 2º 
turno (Pernambuco).

NOVO – Elegeu 1 governador no 1º 
turno (Minas Gerais).

PSDB – Terá 4 candidatos no 2º 
turno (Mato Grosso do Sul, Paraíba, 
Pernambuco e Rio Grande do Sul).

PRTB – Tem 1 candidato no 2º turno 
(Mato Grosso do Sul).

llorenteycuenca.comASSUNTOS PÚBLICOS 11



Eleições 2022 no Brasil:
Impactos em um país dividido

12llorenteycuenca.comASSUNTOS PÚBLICOS

As eleições de 2022 foram emblemáticas no 
quesito diversidade. Foram eleitos números 
recordes de mulheres e negros para a câmara 
dos deputados, serão 91 deputadas federais 
e 135 deputados que se consideram pretos e 
pardos. Teremos ainda cinco Indígenas e duas 
parlamentares transexuais.

Com relação a chamada bancada da bala, 
ligada essencialmente às Forças de Segurança, 
o número de eleitos caiu significativamente em 
relação a 2018. Enquanto em 2018 foram eleitos 
105 deputados federais ligados ao tema, em 2022 
foram apenas 78, representando uma queda de 
cerca de 25%.

A Presidência das Comissões da Câmara e do 
Senado, por onde circulam os Projetos de Lei antes 
de chegar ao Plenário, são definidas a partir da 
Proporcionalidade Majoritária, assim, é possível 
que Presidência de Comissões Importantes, como 
a de Constituição e Justiça, fique com apoiadores 
do atual Presidente.

Os partidos do chamado centrão, especialmente 
União, MDB e PP, devem continuar priorizando 
as questões econômicas. Caso Bolsonaro seja 
eleito, a agenda de reformas e privatizações deve 
convergir com a desses partidos, o que implicaria 

uma maior possibilidade de reformas econômicas 
e tributárias. Caso Lula seja eleito, terá que compor 
de maneira significativa para aprovar medidas 
postas em seu plano de Governo, como o fim do 
teto dos gastos para algumas áreas como saúde e 
educação.

Nas eleições de 2022 iniciou-se o modelo de 
Federações Partidárias, sendo caracterizada 
pela junção de dois ou mais partidos, que deverão 
atuar em conjunto pela legislatura, mantendo, 
no entanto, sua identidade. Para a sua atuação 
o principal impacto refere-se a distribuição de 
vagas nas comissões e as lideranças, que serão 
determinadas por esse modelo. 

A Bancada Ruralista sai fortalecida das eleições, 
tendo em sua composição 127 Deputados 
Federais, e vendo a possibilidade de crescer já 
que Parlamentares eleitos no Primeiro Turno, 
tanto no Senado, como na Câmara, podem passar 
a integrar a Frente Parlamentar Agropecuária, 
como o Ex-Ministro do Meio-Ambiente Ricardo 
Salles, o Ex-Vice Presidente Hamilton Mourão, e o 
ex-Secretário de Pesca, Jorge Seif. A bancada deve 
oferecer apoio a Bolsonaro no Segundo Turno, 
mas uma eventual eleição de Lula, não implicaria a 
impossibilidade de discussão das pautas ruralistas, 
em especial os temas de licenciamento ambiental 
e defensivos agrícolas, diante do tamanho e 
relevância da FPA. 

5. FIQUE DE OLHO
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Qualquer que seja o resultado das eleições, 2023 
se apresentará como um ano desafiador para os 
novos Deputados, Senadores, e para os novos 
Governadores e Presidentes. Caso Lula seja eleito, 
desenha-se uma divisão entre a extrema-direita e 
o Centrão, com a primeira se isolando, enquanto 
o centrão se aproximaria do poder Executivo, 
como ocorreu em 2003, no primeiro governo do 
petista. Caso Bolsonaro seja eleito, veremos uma 
polarização ainda maior, com os partidos de centro 
ora se aproximando do atual presidente em pautas 
que sejam do seu interesse, como as econômicas, 
e ora se afastando em pautas onde não existe essa 
sinergia, como em questões importantes para o 
Conservadorismo. 

Enquanto isso, temas como a Reforma Tributária, 
e questões envolvendo o Agronegócio e o Meio-
Ambiente devem ganhar força, a primeira diante 
de um cenário onde benefícios sociais foram 
concedidos em 2022, através da aprovação de 
uma PEC, o que certamente impactará a economia 
brasileira em 2023, exigindo uma reorganização 
econômica, e a construção de reformas que 
possibilitem a estabilização e o crescimento 
econômico.

Com relação ao Agronegócio e o Meio-Ambiente 
devem ficar em foco e caminhar juntos, qualquer 
que seja o desfecho nas eleições para o Executivo, 
já que caso Lula seja eleito, precisará compor 
com a bancada ruralista, principalmente nos 
partidos do chamado centrão, em regiões como 
Sul e Sudeste, para ter governabilidade, enquanto 
caso Bolsonaro seja eleito precisará melhorar a 
imagem do Governo no que se refere às Políticas 
Ambientais, especialmente com a necessidade 
de recuperação e crescimento econômico para 

2023, que dependem também de um aumento das 
exportações, e da implementação do acordo entre 
Mercosul e União Européia. 

“O	Brasil	provou	que	é,	
mesmo em um tempo 
de	divisão	acirrada,	uma	
democracia	consolidada.”

Por sua vez, temas que são caros e importantes a 
boa parte dos brasileiros devem perder relevância 
no ano que vem, em especial as políticas referentes 
à posse e porte de armas, já que com a diminuição 
da bancada da bala, o tema deve perder espaço 
no Congresso Nacional. Com relação ao executivo, 
caso Lula seja eleito, é certo que trabalhará de 
maneira incisiva para rever medidas adotadas pelo 
governo de Bolsonaro que facilitaram o acesso 
às armas. Em contrapartida, caso Bolsonaro seja 
reeleito, deve continuar o discurso de facilitação do 
acesso ao armamento, mas o crescimento do PT e 
a não ressonância do tema de maneira significativa 
nos partidos do centrão, deve estagnar o avanço 
de medidas do tipo. 

Além disso as pautas de costumes ou 
progressistas, também devem perder espaço 
no cenário político pós-eleição, ainda que a 
próxima legislatura seja a maior em termos 
de diversidade, há grande probabilidade da 
Comissão de Constituição e Justiça ficar com 
o PL nas duas casas (Senado e Câmara). Além 
disso, a coligação política do atual presidente 
ganhou força. Em contrapartida, os partidos de 
Centro, União, MDB e PSDB, principalmente, 
costumam divergir nas pautas de Costume ligadas 
a Bolsonaro. Dessa forma, os temas devem ficar 

6. CONCLUSÃO
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estagnados no Congresso Nacional, sem avanço do 
Conservadorismo ou de uma agenda progressista. 

Ainda teremos algumas semanas até a realização 
do segundo turno. De qualquer forma, mais 
uma vez a estabilidade institucional brasileira fez 
com que as eleições transcorressem de maneira 
pacífica na maioria dos lugares. Ainda que, diante 
dos números finais, as pesquisas formuladas 
pelos maiores institutos  de pesquisas nacionais 
tenham errado, principalmente subestimando o 
desempenho do candidato Bolsonaro, temos o 
eleitor e as instituições brasileiras demonstrando 
solidez diante das diferenças ideológicas presentes 
nessa eleição. O Brasil provou que é, mesmo em 
um tempo de divisão acirrada, uma democracia 
consolidada. Passaremos os próximos dias 
acompanhando o desenvolvimento dos debates 
e das disputas, que devem se tornar ainda mais 
ferozes, e esperando que a estabilidade política 
mantenha-se até a realização do segundo turno, 
em 30 de outubro. 

llorenteycuenca.comASSUNTOS PÚBLICOS 14
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