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Carta de Abertura 
Entender a política doméstica brasileira é uma tarefa desafiadora que a BMJ sempre abordou com 

excelência e profissionalismo. Em um mundo crescentemente globalizado e conectado, entendemos 

que a política internacional deve ser vista com a mesma seriedade. As ações de nossos vizinhos e pares 

internacionais são aspectos cada vez mais importantes para a política doméstica e para nossos 

clientes. A manutenção da pandemia a nível global e o agravamento da crise de suprimentos em 2021 

escancararam que uma visão completa e abrangente da política é essencial para uma gestão de riscos 

responsável. 

Nesse contexto, a BMJ assumiu a missão de mergulhar na análise sobre a América Latina em 2022. 

Novos governos e eleições com resultados incertos em diversos países colocarão no tabuleiro as peças 

que determinarão o sucesso ou fracasso da região em manter a trajetória de recuperação econômica 

iniciada em 2021. As Américas compõem uma amalgama de países extremamente diversos, com 

impacto significativo na política e nas empresas instaladas no Brasil. Um olhar crítico e analítico e com 

excelência técnica para o futuro da região é essencial aos gestores e tomadores de decisão. 

A primeira edição do LATAM Outlook foi preparada pelos especialistas da BMJ Consultores Associados 

e sintetiza as principais tendências e riscos da região em 2022. O documento analisa temas críticos do 

cenário político e econômico para a região como um todo com foco em Argentina, Colômbia e México, 

algumas das economias mais fortes do continente. Esperamos que nossos parceiros e clientes 

obtenham com a leitura uma visão mais completa sobre as perspectivas sobre nossa região. 
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Estabilidade Política 
Os impactos socioeconômicos da pandemia devem continuar regulamentando a estabilidade política 

na América Latina.  Apesar de que a grande maioria da região não contará com eleições presidenciais 

em 2022, com exceção do Brasil, Colômbia e Costa Rica, a estabilidade política continuará sendo um 

desafio para os países. Por um lado, as últimas eleições latino-americanas oficializaram um “voto de 

castigo” para mandatários que buscavam a reeleição devido ao incremento das desigualdades 

socioeconômicas acentuadas pela pandemia. O turn over garantiu um efeito cascata para aqueles que 

conseguiram sobreviver a insatisfação política. A polarização tem se mantido entre a população em 

geral e, cada vez mais, os governos em exercício têm encontrado maiores dificuldades em garantir a 

governabilidade e o consenso majoritário com o Poder Legislativo, abrindo espaço para relações mais 

fragmentadas como é o caso da Argentina, Equador e Peru. A pandemia também agudizou as 

diferenças entre as instituições de Poder, o que tem prejudicado a governabilidade em países como 

Brasil, México, El Salvador e Peru, onde há iminências de ataques e conflitos entre os demais poderes. 

Os impactos socioeconômicos da pandemia também devem ser relevantes para os resultados das 

eleições presidenciais no Brasil, Colômbia e Costa Rica, o que pode cristalizar a insatisfação popular 

contra o oficialismo, mas, ao mesmo tempo, aumentar os riscos de que o eleitorado se sinta atraído 

pelo “canto da sereia” de candidatos mais populistas.  

Um relatório da IPSOS Global Advisor (2021)1 aponta que as principais economias da América Latina – 

Argentina, Brasil, Chile, Colômbia e Peru – estão entre os oito países que lideram o índice de populismo 

no mundo. A polarização política também será um desafio para a estabilidade política na região. Esse 

último risco deve ser acentuado pelo acesso em massa às redes sociais, trazendo outros desafios como 

a disseminação de notícias falsas e o descontentamento público contra as instituições e atores 

políticos. Um outro estudo do LAPOP/American Barometer (2019)2 aponta que, apesar de que a 

maioria dos usuários das redes sociais na América Latina apoiem a democracia em seus respectivos 

países, este grupo é o que mais apresenta desconfiança em relação às instituições políticas e aos meios 

de comunicação tradicionais. O Poder Legislativo e Judiciário são os “menos confiáveis” pelos usuários 

com maior acesso à internet, com 26,5% e 30,4% respectivamente. Apesar de não haver uma diferença 

significativa, 33,4% dos latino-americanos confiam na representam de seus respectivos Poderes 

Executivos. 

 

 
1 IPSOS Global Advisor. Broken-System Sentiment in 2021: Populism, Anti-elitism, and Nativism, 2021.  
2 LAPOP. The 2018/19 AmericasBarometer, Vanderbilt University, 2019.  



w w w . b m j . c o m . b r 

 

Sanitário 
A nova variante ômicron têm provocado um aumento exponencial de novos casos de coronavírus na 

América Latina. Após atingir os piores índices da pandemia nos últimos anos, a região deve estar mais 

preparada para enfrentar os riscos da nova onda, principalmente quando se concentra que a sub-

região América do Sul se tornou a líder de vacinação contra a COVID-19 no final do último ano, com 

quase 65% de toda população completamente imunizada. A América do Norte, que inclui Estados 

Unidos, México e Canadá, atinge quase 60% da população com o esquema completo de vacinação, 

enquanto o Caribe apresenta 43%. Considerando o continente americano como um todo, a região 

conta com 59,7% da população imunizada com as duas doses (Our World in Data, 2022)3. No entanto, 

o mercado ainda apresenta receios sobre a possibilidade de novas restrições e, consequentemente, 

maiores dificuldades para impulsionar o crescimento econômico da região. Outros riscos atrelados à 

questão sanitária seriam a escassez de testes de detecção para a COVID, a subnotificação de casos e 

a necessidade de implementar novos calendários para vacinação com doses de reforço. Medidas 

alternativas como o passaporte da vacina podem ganhar força caso o aumento dos casos se mantenha 

tendência no curto prazo. As incertezas em relação aos impactos da pandemia podem apresentar 

dificuldades para a recuperação dos níveis de emprego pré-pandemia e para a redução da 

desigualdade socioeconômica na região. 

 

Social 
O recrudescimento da pandemia e o progresso da vacinação podem coibir insatisfações populares 

relacionadas à COVID-19 na América Latina, mas a fragilidade econômica e a desigualdade na 

distribuição de renda da região devem continuar a catalisar manifestações e protestos contra os 

governos. A manutenção de altos índices de desemprego e insatisfação com a ação de governamental 

podem catalisar manifestações como o “paro nacional” colombiano (2021) e o “estalido social” 

chileno (2019). Em ambas as instâncias, a participação da população em protestos levou a mudanças 

significativas na condução dos governos com recuos na política econômica na Colômbia e a criação de 

uma Assembleia Constituinte no Chile. A polarização política também adiciona combustível para 

insatisfação popular. As disputas eleitorais nas eleições do Chile, Peru e outros países nos últimos anos 

demonstram a tendência de polarização na política institucional e é esperado que isso ocorra em 

países com eleições em 2022 como Brasil e Colômbia. Outros países também encontram desafios na 

 
3 Our World in Data. Coronavírus (COVID-19) Vaccinations, 2022.  
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governabilidade e implementação de políticas públicas, elevando a possibilidade de emergência de 

novos conflitos sociais. 

Segundo um levantamento feito pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID, 2022)4, a 

população da América Latina tem confiança significativamente menor em seus governos do que outras 

regiões. O índice elaborado pelos pesquisadores aponta valores de 0,29 para a região (em uma escala 

de 0 a 1) frente ao valor de 0,50 para o restante dos países do mundo. Os ambientes políticos 

domésticos são fatores importantes na equação para avaliar as possibilidades de insatisfação popular, 

mas os padrões regionais observados indicam que o problema é sistêmico e continuará presente em 

2022. A percepção de descolamento entre as instituições públicas e os anseios da população são fortes 

indícios de que manifestações e protestos são uma tendência que se manterá em voga. 

 

Intervenção Estatal e Ambiente de 
Negócios 

2021 Economic Freedom Index: 57 (Fonte: Heritage Foundation) 

A onda de governos de esquerda eleitos pode aumentar o risco de um aumento nas intervenções 

estatais na região. Apesar de medidas que aumentam a intervenção estatal serem adotadas por quase 

todo o espectro político, é notório que governos de esquerda tendem a adotar mais das que geram 

um aumento na máquina estatal e, consequentemente, na sua atuação na sociedade. Com muitos 

países passando por processos eleitorais, também é possível que medidas populistas entrem em cena, 

visto que o seu apelo para com os eleitores pode aumentar as chances de reeleição de determinados 

candidatos. O aumento das intervenções nos mercados cambiais e mudanças nas reservas 

compulsórias para depósitos ocorrido em 2020 e em 2021 também não pode ser descartado. 

Juntamente com medidas para regular os fluxos de capital e pelo estabelecimento de acordos de swap 

cambial com bancos centrais de fora da região, isso representou uma tendência de aumento na 

intervenção na economia que deve permanecer enquanto as taxas de câmbio e preços de insumos 

não se regularizarem. Além disso, é esperado que, com a suspensão da publicação do ranking Doing 

Business sobre facilidade de fazer negócios com países, exista um menor incentivo em adotar medidas 

de melhora no ambiente de negócios dos países. Este indicador era uma importante fonte de 

informação e incentivo para países sobre barreiras burocráticas para empresas fazerem negócios no 

 
4 Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). Confianza: la clave de la cohesión social y el crecimiento en 
América Latina y el Caribe, 2022.  
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país. Por fim, não se pode desconsiderar a continuidade nos efeitos da pandemia do coronavírus na 

região. Com a cepa ômicron circulando nos países latino-americanos, não se descarta a possibilidade 

de uma maior intervenção estatal para o seu combate em 2022. Além disso, o retorno de 

determinadas restrições de atividades econômicas, em especial no setor de eventos, pode dificultar o 

ambiente de negócios, visto que implicará em aumento de custos e redução de receitas para atores 

econômicos.  

 

Regulatório e Jurídico 
O ambiente regulatório deve apresentar barreiras em 2022 decorrentes de ações tomadas durante o 

enfrentamento da pandemia. A flexibilização de regras para que determinadas atividades não 

repassassem possíveis prejuízos para o consumidor final, como bancos, terá difícil negociação para o 

retorno das regras mais rígidas. Além disso, a regulação de novos meios de pagamento digitais e 

criptomoedas deve ocupar parte da agenda regulatória dos países latino-americanos. Por fim, 

medidas de regulação de investimentos e maiores exigências no âmbito ambiental devem tomar 

forma na região. Com o tema em pauta no mundo, a região deve ter que se adequar para se manter 

atrativa e em acordo com as novas regulações que surgirem. 

 

Fiscal 
O risco fiscal é um dos pontos que mais preocupa o mercado sobre a região. A continuidade de gastos 

para o enfrentamento da pandemia e a redução no crescimento econômico esperado para a região 

reduz o espaço fiscal disponível e aumenta o risco de maior endividamento e déficit na região. Além 

disso, medidas para conter a inflação, como o aumento da taxa de juros, implicam em aumento do 

valor de dívidas atreladas às taxas dos países. A união destes fatores faz com que a América Latina não 

apresente uma boa previsão para 2022, especialmente na sub-região da América do Sul. Este grupo 

de países vem passado por uma pressão inflacionária mais elevada e uma menor previsão de 

crescimento em relação às outras partes da América Latina. A alta dos preços de alimentos e energia 

deve continuar ditando o ritmo da inflação nos países.  
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Ambiental 
Para 2022, eventos extremos, a manutenção do desmatamento e dos índices de incêndios florestais, 

além da ausência de políticas urbanas voltadas à mudança do clima permanecerão os três maiores 

riscos ambientais para a região da América Latina. Estes mesmos riscos podem desencadear eventos 

específicos, como ondas de migração devido a eventos meteorológicos extremos relacionados à 

mudança climática, como cheias, chuvas intensas e deslizamentos de terra. Ademais, vale destacar 

que é possível esperar um maior envolvimento dos Estados Unidos na América Latina, o que inclui o 

país como um grande driver para o engajamento das nações latino-americanas em questões 

ambientais – visto o forte engajamento do presidente Joe Biden. A União Europeia também deve se 

posicionar como um dos principais atores em torno da agenda ambiental e cooperação internacional 

com a região. 

 

Política Internacional 
A América Latina não deve ter grande projeção internacional em 2022. Com a pandemia e a 

recuperação econômica ainda dominando a agenda, os países devem buscar nos EUA e na China 

oportunidades para catalisar o crescimento de suas economias. Ambas as potências devem continuar 

disputado a influência na região, ainda que ela não seja o foco da Política Externa de nenhum deles. 

Do ponto de vista comercial, a tendência é que a China se mantenha como principal parceiro comercial 

dos países da América do Sul e busque ampliar sua presença em países do Caribe. Os EUA devem 

manter seu foco no ambiente doméstico devido às eleições parlamentares de meio de mandato, 

sendo migração e sustentabilidade as agendas prioritárias de ação multilateral na região. Iniciativas 

emergentes de integração regional política como a CELAC e o PROSUL não devem se ampliar 

significativamente em 2022. O foco da cooperação multilateral regional se manterá em organizações 

voltadas para o comércio, como a Aliança do Pacífico e MERCOSUL. Assim como em 2021, os países 

tendem a focar no ambiente doméstico e na estabilização econômica e política pós-pandemia em 

detrimento da cooperação com os vizinhos. 
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Eleições e Guinadas à Esquerda 
Desde 2019, a América Latina parece viver um novo paradigma. Das 12 eleições presidenciais que se 

realizaram na região desde então, 11 resultaram na vitória de um partido/nome de oposição aos que 

estavam no poder. O sentimento antiestablishment foi inaugurado em grande parte pelos grandes 

casos de corrupção que minavam dirigentes partidários e políticos, atrelados a grandes manifestações 

e problemas socioeconômicos que foram impulsionados pela pandemia. Esse cenário de alternância 

antagônica tem se ampliado nos últimos anos, deixando de lado um velho tradicionalismo onde os 

políticos em exercício, de qualquer espectro político, alcançavam a reeleição sem demasiados custos 

ou eram capazes de eleger seus respectivos sucessores. Por isso, em 2022 os olhares estarão voltados 

para a cristalização desse movimento de insatisfação com as classes dirigentes em exercício. Na 

América Latina, apenas três países irão às urnas em eleições gerais, que incluem a Presidência e o 

Poder Legislativo: Brasil, Colômbia e Costa Rica.  

Na Costa Rica, apesar do grande número de candidatos à Presidência – 25 até o momento – não há 

uma enorme divergência entre os programas de governo. Os principais postulantes têm em mente 

que uma das principais urgências será administrar a dívida pública do país que poderia chegar a USD 

2 bi de acordo com os recentes dados do Ministério da Fazenda e as negociações de dívidas externas 

com o Fundo Monetário Internacional (FMI). O cenário imperante para o futuro governo parece 

apontar para a necessidade de aumento da arrecadação fiscal e redução de gastos. Em caso contrário, 

é esperado que mais de 50% do orçamento federal seja destinado para amortização das dívidas e taxas 

de juros. As pesquisas também apontam um alto número de eleitores indecisos e é pouco provável 

que o resultado presidencial seja definido no primeiro turno. Até o momento, nenhum dos candidatos 

se aproxima dos 40% dos votos necessários para vencer a disputa na primeira rodada. Dos seis 

candidatos que dominam a disputa, dois representam a força política tradicional no país, o ex-

presidente José Maria Figueres, do Partido Social-Democrata Liberação Nacional e a ex-vice-

presidente Lineth Saborío, do partido Unidade Cristã Conservadora. Ambos os políticos representam 

o setor mais tradicional da política costarriquense. O deputado de esquerda José Maria Flórez-Estrada, 

do Partido Frente Amplio, também pode ganhar competitividade ao longo da disputa.  

No entanto, sem dúvidas, as eleições da Colômbia e do Brasil irão chamar grande parte da atenção 

em 2022. O primeiro turno das eleições presidenciais na Colômbia está previsto para acontecer em 29 

de maio. Já o segundo turno poderia acontecer em 19 de junho. As eleições para o Palácio Nariño 

devem ser influenciadas pelas manifestações que ocorrem no país, ao menos, desde 2019 e que 

ocasionou no #ParoNacional em 2021. Frente a esse cenário, as pesquisas de opinião apontam que o 
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favorito para a corrida presidencial é o ex-prefeito de Bogotá Gustavo Petro, um político de esquerda 

e da oposição ao atual governo de Iván Duque. As atenções estão centradas para Petro porque, caso 

as pesquisas de confirmem, o ex-prefeito será o primeiro presidente de esquerda a assumir o 

comando do país. O uribismo, corrente comandada pelo ex-presidente Álvaro Uribe ainda tenta 

apresentar uma candidatura competitiva para superar o favoritismo de Petro e manter o controle 

histórico sobre o Poder Executivo. Um cenário oposto ao projetado pelas pesquisas de intenção de 

votos pode ser alimentado por uma alta polarização entre esquerda-direita, como vem acontecendo 

na história recente da América Latina. 

No Brasil, o cenário é similar. As atuais pesquisas de opinião apontam que o ex-presidente Lula (PT) é 

o favorito na corrida pelo Palácio do Planalto e supera todos os seus adversários em todos os cenários 

testados. O presidente Jair Bolsonaro (PL) enfrenta uma ampla crise de popularidade e tenta tornar 

sua candidatura mais competitiva através de acenos para o centrão, grupo parlamentar que ocupa 

boa parte da articulação política do governo. Bolsonaro também aposta no novo benefício Auxílio 

Brasil, substituto ao Bolsa Família, para melhorar sua imagem entre a população mais carente. A 

tendência é de uma eleição menos polarizada em relação ao número de postulantes ao Planalto em 

comparação a 2018, mas a disputa deve se centrar entre dois polos antagônicos, Bolsonaro e Lula. 

Isso porque os candidatos da terceira via ainda encontram dificuldades para superar a polarização 

Lula-Bolsonaro. O desempenho de Bolsonaro também é inferior quando seu nome é testado com os 

nomes da terceira via em um eventual segundo turno. Caso esse cenário se concretize, Bolsonaro seria 

o primeiro Presidente desde a redemocratização que não vence uma reeleição para o cargo. O atual 

mandatário deve apostar em um discurso bastante acirrado contra as demais instituições em caso de 

derrota – algumas manifestações contestando esse resultado são esperadas entre o segmento mais 

ideológico de Bolsonaro – mas as instituições democráticas no Brasil ainda são capazes de conter 

quaisquer movimentos excessivos nesse sentido. 

A vitória de Lula no Brasil e de Petro na Colômbia poderia significar um novo momento para a onda 

progressista na América Latina. Desde 2019, com exceção de Daniel Ortega na Nicaraguá, a maioria 

das eleições na região consagrou a vitória de candidatos do campo da esquerda após um período de 

ascensão de governos de direita: Alberto Fernández na Argentina (2019), Luiz Arce na Bolívia (2020), 

Pedro Castillo no Peru (2021), Xiomara Castro em Honduras (2021) e, recentemente, Gabriel Boric no 

Chile (2021). A nova guinada poderia ser impulsionada pelo sentimento de insatisfação que 

impulsionou a centro-direita na região nos últimos anos, mas, desta vez, a pandemia do coronavírus 

e as respostas à crise sanitária deve ser um peso significativo na balança dos eleitores. No entanto, é 

necessário reforçar que até o momento não é esperado uma guinada similiar a “onda rosa” dos anos 

2000, principalmente porque os vencedores irão herdar um cenário diferente do outro período: além 
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das incertezas relacionadas a pandemia do coronavírus, desta vez os vencedores irão se deparar com 

uma América Latina com um crescimento moderado, maior pressão inflacionária e maiores índices de 

dívida pública (Cepal, 2022).5 

 

MAPA 1: TIPO DE REGIME E ÍNDICE DE DEMOCRACIA POR PAÍS NA AMÉRICA LATINA 

Fonte: Índice de Democracia 2020. Economist Intelligence Unit. 

 
5 Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe (CEPAL). Balance Preliminar de las Economias de 
América Latina y el Caribe, 2022.  
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TABELA 1: CALENDÁRIO DE ELEIÇÕES NA AMÉRICA LATINA EM 2022 

Data País Evento 

6 de fevereiro Costa Rica  Eleições Legislativas e Presidenciais 

13 de março Colômbia Eleições Parlamentares 

29 de maio Colômbia Eleições Presidenciais 

5 de junho México 
Eleições para governadores em seis estados, 

39 prefeituras e 25 câmaras municipais 

19 de junho Colômbia Segundo turno das eleições presidenciais 

4 de julho Chile 
Prazo para que a Assembleia Constituinte 

apresente o novo texto constitucional*  

Setembro/outubro Chile 
Plebiscito ratificatório ou de saída para uma 

nova constituição* 

2 de outubro Brasil Eleições Presidenciais e Parlamentar 

2 de outubro Peru Eleições estaduais e municipais 
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Economia 
Inflação alta e crescimento econômico baixo devem marcar a América Latina em 2022. O cenário 

ocorre após um crescimento relativamente alto em 2021 em razão da baixa base comparativa com 

2020, além da persistente crise na cadeia produtiva que atinge o mundo. Segundo relatório da 

Comissão Econômica para a América Latina e Caribe (Cepal, 2022)6, a região deve crescer 2,1% em 

2022, após ter uma média de crescimento de 6,2% em 2021. Além disso, o cenário inflacionário, que 

mostrou uma aceleração de 7,1% nos preços em 2021 (exceto Argentina, Haiti, Suriname e Venezuela), 

deve continuar acima das metas inflacionárias dos países em 2022, convergindo para o centro da meta 

no final do ano ou início de 2023. 

O crescimento baixo decorre de uma assimetria entre países desenvolvidos e em desenvolvimento no 

que tange a implementação de políticas para o enfrentamento da crise econômica desencadeada pela 

pandemia da COVID-19. Em 2021, apenas 11 dos 33 países da região conseguiram retornar ao nível 

econômico pré-pandemia e é esperado que em 2022 outros 3 países consigam este feito.  

O combate à inflação também dificulta o crescimento econômico. Com a retirada de incentivos da 

economia através de uma política de aumento de juros, existe menos incentivo para gastos nos países, 

reduzindo a demanda e consequentemente a produção de bens. Ressalta-se que, apesar de 

importante instrumento para o combate à inflação, a pressão inflacionária deverá continuar presente 

em 2022 em razão da parcela de aumento nos preços dos insumos (e não no aumento na demanda). 

Isso, combinado com o fato de que 30% dos empregos perdidos em 2020 ainda não foram 

recuperados, desencadeando uma situação muito complexa na região para 2022. 

 

Pandemia 
A América Latina foi a região mais afetadas pela pandemia do coronavírus, em termos sociais e 

econômicos, registrando um terço das mortes mundiais. A América do Sul chegou a ser epicentro da 

pandemia, posteriormente se tornando referência na vacinação mundial contra a COVID-19. Segundo 

a Cepal (2022)7 os efeitos da pandemia ainda devem ser tangíveis durante 2022, principalmente 

porque o crescimento econômico projetado para a América Latina não deve ser suficiente para 

superar o crescimento dos índices de desemprego e pobreza na região. Por isso, a gestão da pandemia 

 
6 CEPAL, op. cit. 
7 CEPAL, op. cit. 
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deve continuar afetando as ações dos governos latino-americanos. A vacinação ainda deve ser o 

principal desafio, já que a região soma apenas 39% de sua população totalmente vacinada. Os 

impactos da nova variante ômicron ainda pressionam os governos para uma certa urgência nas 

campanhas de doses de reforço. Diversas organizações internacionais devem advogar pelo aumento 

das despesas públicas no setor de saúde, principalmente no curto prazo, como uma forma de conter 

maiores impactos da pandemia. Atrelado às questões econômicas e as dificuldades para alcançar os 

índices pré-pandemia, os governos devem ser mais cautelosos sobre a implementação de novas 

restrições, o que poderia prejudicar ainda mais o crescimento econômico da região. O surgimento de 

novas variantes deve continuar sendo o principal risco monitorado, principalmente devido ao acesso 

assimétrico à vacina.  

Os setores que sofreram as restrições nos últimos dois anos podem continuar a sentir o impacto 

econômico pandêmico a longo prazo, como eventos e serviços, mas em um grau muito menor. Como 

boa parte dos países da região dependem do turismo, deve haver uma pressão para que a Organização 

Mundial da Saúde (OMS) anuncie uma harmonização regulatória sobre os imunizadores ao longo do 

ano, a fim de flexibilizar a entrada de residentes em países que condicionam o ingresso de estrangeiros 

a imunizantes seletos. 

A maioria dos países tem experimentado um aumento muito mais rápido nos casos de ômicron do 

que os picos anteriores. Embora a probabilidade de desenvolvimento de doenças graves tenha 

diminuído, a propagação mais acelerada da nova variante continua a desafiar os sistemas de saúde 

latino-americanos. Desta forma, espera-se que os picos contínuos sejam mais ou menos 

perturbadores, dependendo da qualidade da parede imunológica construída em cada país, da 

capacidade do sistema de saúde e investimentos no setor público de saúde. 
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Migração 
A onda de migração internacional que está moldando a região provavelmente continuará seu padrão 

de crescimento durante 2022. Além disso, o controle das fronteiras através das Américas se tornou 

uma grande questão de gestão migratória em meio a pandemia. As migrações do Haiti, Cuba, América 

Central, Venezuela e Colômbia mostram sinais de mobilidade contínua dentro das Américas, 

especificamente para países como Brasil, Colômbia, Costa Rica, República Dominicana, Equador, 

Panamá, Peru e Estados Unidos. É provável que a migração de outros países da região, como Guiana, 

Paraguai e Bolívia, também mostre aumentos no futuro próximo. 
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Além disso, estima-se que a migração dos países da América Latina e do Caribe crescerá acima de 6% 

durante 2022. Este número representa mais que o dobro da taxa de crescimento populacional nos 

países de destino. O fluxo migratório pode vir atrelado com o aumento de discursos anti-imigração 

em países que não apresentam políticas públicas eficazes para manejar os migrantes. Os Estados 

Unidos devem continuar centralizando uma parte de sua Política Externa para conter o fluxo da 

migração centro-americana ao mesmo tempo em que tenta reverter boa parte das políticas da era de 

Donald Trump. Por se tratar de um tema complexo, a tendência é de que os países optem por ações 

multilaterais para apresentar respostas eficazes a crise migratória envolvendo a região.  

A questão migratória também deve ser um desafio para novos governos na região que vem 

enfrentando uma alta polarização do tema em suas respectivas sociedades, como é o caso do Chile, 

com Gabriel Boric, e o vencedor da disputa presidencial na Colômbia. Em ambos os países o 

sentimento anti-imigração tem crescido de maneira expressiva entre os segmentos mais 

conservadores, forçando as novas gestões a repensar políticas públicas mais eficazes para conter e se 

adaptar aos fluxos migratórios. À medida que migrantes cheguem a países que não são historicamente 

destino de migrantes, como Panamá, Equador ou Chile, os desafios de fazer políticas públicas 

inclusivas provavelmente moldarão o discurso político. É importante considerar que, além de 

questões socioeconômicas, especialistas têm alertado que os impactos das mudanças climáticas 

poderiam intensificar os fluxos migratórios, forçando uma atuação conjunta entre a agenda ambiental 

e migratória em diversos países. Isso implica dizer que a migração não é um fenômeno exclusivamente 

novo na América Latina, mas os fatores que potencializam os movimentos são amplos.  

Uma das características da crise migratória na América Latina é um padrão intrarregional de 

movimentações. Por questões econômicas Argentina, Brasil e Chile são os países mais procurados. A 

Venezuela ainda é o país que apresenta a maior quantidade de imigrantes que saem do país em busca 

de condições melhores de vida. Nos últimos cinco anos, mais de cinco milhões de venezuelanos 

migraram para um outro país (OIM, 2021)8. Uma grande preocupação de organizações da sociedade 

civil é o fato de que a pandemia impulsionou o fechamento de fronteiras, regras mais rígidas para 

obtenção de vistos legais e o aumento de práticas e discursos xenofóbicos e, consequentemente, 

aumentando a vulnerabilidade desse grupo social. Em 2020, mais de 10,9 milhões dos imigrantes a 

nível mundial eram da América do Sul. Considerando a América como um todo, Estados Unidos (50 

milhões), Canadá (8 milhões), Argentina (2,3 milhões), Colômbia (1,9 milhão) e Chile (1,6 milhão) são 

os países que apresentam as maiores taxas como países de destino final de imigrantes (GMDAC, 

 
8 Organização Internacional para as Migrações (OIM). World Migration Report 2022, 2021.  
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2022)9. O índice também aponta que a América é uma das regiões mais rígidas em relação a política 

de controle migratório (0,7), cenário que é incentivado pelas políticas anti-imigração em tempos de 

crises econômicas. Por outro lado, as políticas trabalhistas para imigrantes são mais flexíveis (0,3), ao 

mesmo tempo em que o grupo representa 7% da população desempregada na região. 

 

 

Relação com a China 
A manutenção da postura dos EUA de não priorizar a região na sua Política Externa pode abrir espaço 

para que a China consolide ainda mais sua posição na região. Parcerias comerciais devem se manter 

como foco da atuação chinesa, com investimentos em infraestrutura se mantendo como modal 

importante de alocação de recursos. Pequim também busca expandir sua atuação para o Caribe, 

devido sua posição geopoliticamente relevante (próxima aos EUA), e em países mais receptivos a seus 

investimentos (com governos de esquerda). Apesar de que a China geralmente não limita seus 

investimentos à países alinhados politicamente, a ascensão de governos de esquerda na região 

somada à fragilidade econômica devido à COVID apresenta uma oportunidade de aumentar sua 

presença, ainda que as outras nações continuem como importantes parceiros comerciais. Ainda assim, 

a América Latina não deve ser a prioridade da política externa chinesa, que ainda se debruçará mais 

sobre parceiros na Ásia e África. 

A crise de abastecimento que começou em 2021 continuará impactando a ação da China em 2022 no 

plano internacional. A manutenção das dificuldades para aumentar os fluxos comerciais pela falta de 

 
9 Global Migration Data Analysis Centre (GMDAC). Migration Data Portal. Acesso em dezembro de 2021.  
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insumos e transportes afeta o país da Ásia de modo particularmente severo, e deve continuar 

respingando na América Latina. Nesse sentido, essas dificuldades podem limitar a capacidade de 

expansão de sua influência na região através do comércio, especialmente se impactar os fluxos com 

países chave. A despeito disso, o papel de liderança da China como parceiro comercial dos países, 

especialmente na América do Sul, deve se manter. Vale destacar que a situação econômica de muitos 

deles ainda está fragilizada e que há, em boa parte dos países, grande dependência da exportação de 

commodities, o que mantém a importância do parceiro asiático para a região.  

Desse modo, um cenário de crescimento econômico mais robusto do país asiático poderia implicar 

em melhores índices para o processo de retomada econômica da região. Com isso, o relacionamento 

China-América Latina deve continuar se baseando em uma lógica de complementariedade entre as 

economias. Atualmente a China ocupa um espaço muito importante para o comércio internacional na 

região, disputando este protagonismo com os Estados Unidos. Usualmente, os países latino-

americanos buscam se beneficiar através dessa estratégia de pêndulo entre as duas hegemonias, 

optando por negociações com ambos os países em diferentes espaços e prioridades. A tendência é de 

que o país asiático utilize os principais fóruns e ações multilaterais para expandir sua atuação na 

região, como a CELAC e investimentos através do ambicioso projeto Roda da Seda (One Belt One 

Road).   

 

Relação com os EUA 
Os Estados Unidos não devem focar sua atuação diplomática na América Latina em 2022. O primeiro 

ano de Biden no comando da Casa Branca consolidou a expectativa de a política externa norte-

americana voltar a ter um enfoque multilateral e em alianças tradicionais que perderam força durante 

o governo republicano de Trump. A política do governo norte-americano para a América Latina foi 

bastante tímida em 2021, e isso deve se repetir esse ano. As eleições parlamentares de meio de 

mandato são outro fator que pode direcionar o capital político de Washington para temas domésticos, 

relegando ainda mais a região para o segundo plano. É esperado que países do Caribe e da América 

Central recebam a maior parcela de atenção do país devido sua proximidade com o território dos EUA 

e a crise migratória que tem emergido nos últimos meses. 

Parcerias e fluxos comerciais continuarão sendo bastante significativos na relação com os países da 

região. Apesar de não liderar mais o ranking de parceiros comerciais de muitos países da América do 

Sul, os EUA manterão esforços para não perder mais espaço para a China, ainda que com poucas 
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perspectivas de instaurar uma política coerente para combater os avanços do país no continente. 

Nesse sentido, a postura de antagonismo comercial entre os países que dominou o panorama nos 

últimos anos deve se manter, com pouca probabilidade de os EUA virarem a chave na influência 

chinesa no continente. 

Os temas prioritários da Política Externa norte-americana serão migração, meio ambiente e 

segurança, especialmente na relação com países mais ao norte da linha do Equador. A crise de 

migração que afeta a América Central e as polêmicas envolvendo a gestão dos EUA da fronteira com 

México manterão o tema no radar político doméstico tanto na Casa Branca como no Congresso, o que 

fortalece significativamente a importância da migração na agenda política dos Estados Unidos.  

Temas transversais caros ao governo Biden como sustentabilidade e preservação do meio ambiente 

também podem ser mais latentes, mas devem ser trazidos em âmbitos multilaterais pela Organização 

das Nações Unidas (ONU) ou outras organizações internacionais. Outro fator que pode preocupar 

Washington é o crescimento no número de governos de autoritários na região. É esperado que o país 

utilize de instâncias multilaterais como a Cúpula da Democracia para mitigar o risco e uma postura 

mais crítica através de sanções à regimes como Venezuela e Nicarágua. Além disso, as eleições 

presidenciais na Colômbia são sensíveis com relação às alianças geopolíticas na região, uma vez que 

um político bastante à esquerda lidera as intenções de voto no principal aliado dos EUA na América 

do Sul. Uma mudança de governo no país historicamente conservador poderia voltar a atenção do 

governo norte-americano para a região nos próximos anos. 

 

Relação com a União Europeia 
A relação com a União Europeia (UE) deve ser pautada em questões ambientais, especialmente com 

relação aos países da região amazônica e desmatamento de florestas. A política ambiental do bloco 

tem sido prioritária tanto internamente quanto na sua agenda de política externa, e é esperado que 

isso se mantenha em 2022. A liderança do presidente francês Emmanuel Macron no Conselho do 

Bloco entre janeiro e junho deve dar a tônica do discurso do bloco no restante do ano. A França é um 

dos países mais vocais com relação ao discurso de desenvolvimento sustentável, e a saída de Merkel 

da chancelaria na Alemanha reforça a posição de destaque de Macron dentro da UE. Nesse sentido, 

temas como taxação da emissão de carbono para produtos importados e legislações que coíbam o 

desmatamento ilegal tendem a avançar em 2022 e impactar países da América Latina.  
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Em temas comerciais, o bloco deve continuar a ser o parceiro mais relevante para a região depois de 

China e EUA, mesmo que novas barreiras relacionadas a meio ambiente sejam implementadas. O 

Acordo de Livre Comercio entre o bloco e o MERCOSUL é a iniciativa de destaque, porém tem poucas 

perspectivas de avanços significativos. Diversos governos europeus mantêm-se céticos quanto à aos 

compromissos ambientais assumidos pelo Brasil e devem aguardar as eleições presidenciais no país 

para retomar os esforços de negociação. O Acordo já foi assinado pelas partes, porém precisa ser 

internalizado e ratificado pelos países membros individualmente. 

 

Multilateralismo 
Avanços significativos na cooperação regional não são esperados para 2022. O progresso regional 

expressivo na vacinação não ocorreu paralelamente ao aumento da cooperação regional como 

ocorreu na Europa e diferenças políticas substanciais tendem a manter limitadas as iniciativas 

multilaterais. Movimentações domésticas significativas em países importantes da região como 

Colômbia e Brasil devem restringir ímpetos para integrações amplas, especialmente na América do 

Sul. O (Fórum para o Progresso e Desenvolvimento da América do Sul) PROSUL e a União de Nações 

Sul-Americanas (UNASUL) tendem a se manter como organizações politizadas sem muitos frutos 

concretos, enquanto a Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos (CELAC) enfrenta 

resistência de alguns países e não avança. Desse modo, os níveis de cooperação verificados no início 

da década de 2010 são improváveis de serem alcançados no curto-prazo.  

Os Estados Unidos devem propor iniciativas multilaterais para abordar a questão da crise migratória 

do continente, especialmente através da Organização do Estados Americanos (OEA). A organização 

sediará um encontro entre representantes dos seus 34 membros onde diversos temas serão discutidos 

e questões migratórias devem ser trazidas como prioridade do governo Biden para a região. 

Desenvolvimento sustentável também será destacado nos encontros, uma vez que é a prioridade da 

cooperação multilateral de diversas agências regionais e não-regionais.  

Do ponto de vista de organizações voltadas ao comércio, a Aliança do Pacífico pode sofrer avanços 

pontuais, com o novo governo chileno destacando sua importância para o país e o governo 

equatoriano procurando agilizar seu ingresso definitivo ao bloco comercial. No MERCOSUL, a 

perspectiva é de poucos avanços concretos na agenda de integração do bloco. Os países não devem 

conseguir progredir significativamente em negociações de acordos amplos em 2022. O acordo 

Mercosul-União Europeia ainda deve sofrer entraves, especialmente devido as críticas direcionadas a 
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política ambiental do Brasil. Com as eleições presidenciais e a possibilidade de mudança na condução 

do país, o bloco europeu tende a não discutir o texto internamente. A presidência da França – um dos 

maiores opositores do Acordo - no Conselho da UE corrobora essa perspectiva, e o bloco deve 

continuar a criticar o Brasil com relação à sua política ambiental.  
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Fundo Monetário Internacional 
A Argentina chegou a um acordo com o Fundo Monetário Internacional (FMI) para refinanciar US$ 

44,5 bilhões em dívidas. O novo acordo é uma boa notícia para a administração de Fernández, pois 

pode permitir que ele consolide seu processo de recuperação e reduza as incertezas dos investidores 

e das empresas. Com relação ao acordo inicial firmado, a Argentina continuará com o controle dos 

preços como parte de sua estratégia sobre a inflação, assim como manterá a política cambial 

atualmente em vigor, sem grandes saltos de desvalorização. Além disso, o governo concordou em não 

implementar reformas trabalhistas e privatizar empresas públicas. Devido a isso, Fernandez deve 

ganhar mais tempo para organizar as contas públicas e entrar nas eleições presidenciais de 2023 com 

um cenário mais otimista, apesar da derrota nas eleições legislativas de médio prazo em novembro 

de 2021. 

Alguns dos principais pontos do acordo são: 

• Meta de um déficit fiscal primário de 2,5% em 2022, 1,9% em 2023 e 0,9% em 2024; 

• Planos para redução de emissão monetária, diminuindo a assistência do Banco Central ao 

Tesouro para 1% do PIB em 2022, 0,6% em 2023, e "quase zero" em 2024. 

As metas de redução do déficit fiscal do FMI são altamente desafiadoras para a Argentina, pois não 

estão previstos novos impostos extraordinários ou novos aumentos na tributação de grãos em 2022. 

Para o FMI, a prioridade é ter projeções macroeconômicas que mostrem como a Argentina irá 

aumentar reservas de moeda estrangeira com base em políticas que permitam o crescimento da 

economia sem recorrer mais dívidas públicas. 

O acordo político com o FMI também depende da política doméstica. O governo precisará mostrar o 

apoio do Fundo para um eventual pacto de diversos partidos políticos, especialmente aqueles com 

forte presença no Congresso e com possibilidades eleitorais de ocupação de cargos executivos no 

futuro. Por esta razão, para melhorar a credibilidade e a confiança, o governo terá que apresentar um 

plano de estabilização negociado com os principais atores sociais da oposição, mas também com 

movimentos sociais, sindicatos de trabalhadores e empresários.  

Apesar de Fernández ter declarado que o acordo não inclui restrições que poderiam atrasar o 

desenvolvimento do país, o bloco mais à esquerda do peronismo discorda do plano. Parte do 

kirchnerismo acredita que tal programa dificultaria o crescimento econômico do país. O documento 

final que será enviado para aprovação do Congresso Nacional ainda continuará a ser aprimorado pelos 

funcionários do FMI e as autoridades argentinas, que buscarão alcançar um Acordo de Nível de Pessoal 
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ainda no início de 2022. Vale destacar que o acordo final sobre o arranjo do programa estará sujeito 

à aprovação do Conselho Executivo do FMI. Negociações com a oposição e a manutenção da unidade 

da base do governo serão os próximos desafios relacionados ao Acordo. 

 

Base Governista 
A derrota nas eleições de meio mandato em novembro foi um duro golpe para a coalizão Frente de 

Todos, pois intensificou as tensões no partido governista. Deve-se notar que o peronismo é um 

movimento político que reúne diversos setores sociais opostos dentro de sua própria estrutura 

suprapartidária, coexistindo orientações altamente contraditórias. Assim, atualmente, dentro da atual 

base de governo, há diferença marcantes entre três correntes:  

• Kirchnerismo: corresponde aos aliados da vice-presidente Cristina Fernández de Kirchner. É o 

bloco mais à esquerda do peronismo, com bandeiras mais intervencionistas e maior 

participação do Estado nos processos macroeconômicos.  

• Albertismo: De tendência moderada, são aqueles mais próximos do presidente Alberto 

Fernández. O grupo tem o apoio de setores tradicionais do peronismo. 

• Frente Renovador: Corresponde ao presidente da Câmara, Sergio Massa. 

Um dos principais desafios para a coalizão governamental nos próximos meses será preservar a 

unidade e fortalecer os laços com os aliados nas províncias, a fim de chegar a um novo acordo com o 

FMI para injetar mais de 45 bilhões de dólares em pagamentos de dívidas. As negociações com o 

Fundo têm deixado as tensões dentro da base de governo mais latentes, já que setores mais 

pragmáticos do peronismo devem buscar um acordo em março para evitar uma inadimplência, 

enquanto a ala mais radical resistirá aos cortes propostos nos gastos e subsídios do governo e 

defendendo uma postura mais radical do governo contra as exigências do FMI.  

Governadores peronistas e a Confederação Geral do Trabalho (CGT) devem se tornar as principais 

bases de apoio político de Alberto Fernández, a fim de garantir a governabilidade do país. No longo 

prazo, a aliança com setores regionais busca criar espaço favorável para sua reeleição em 2023, apesar 

da derrota nas eleições de meio mandato em 2021. Nos próximos dois anos, a maior parte das 

atividades de Fernández devem focar em uma agenda visando sua possível reeleição. Enquanto isso, 

Máximo Kirchner, filho da vice-presidente Cristina Kirchner, tornou-se um ator chave na coalizão 

Frente de Todos, liderando o bloco na Câmara dos Deputados, e do peronismo na Província de Buenos 
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Aires. Alguns segmentos avaliam lançar a candidatura de Máximo para a Presidência em 2023, o que 

poderia culminar em novas tensões entre os núcleos de força do governo.  

 

Oposição 
O novo Congresso que emergiu nas urnas em novembro passado acompanhará Alberto Fernández 

pelos próximos dois anos. É essencial ressaltar que o partido governista perdeu seu próprio quórum 

no Senado pela primeira vez desde o retorno da democracia, caindo de 41 para 35 senadores. Na 

Câmara dos Deputados, das 127 cadeiras em jogo, o Frente de Todos ganhou 50 cadeiras, enquanto o 

Juntos por el Cambio ganhou 61. Assim, o novo equilíbrio de poder pode testar a unidade do 

peronismo para chegar a um acordo sobre uma agenda comum, em meio a tensões internas 

crescentes.   

Após perder as eleições legislativas de meio mandato, o governo terá que negociar no Congresso com 

uma oposição mais forte. Isto poderá levar a controles e equilíbrios mais efetivos, mas também a um 

processo mais volátil de elaboração de políticas.   

Na coalizão Juntos por el Cambio, os três partidos que compõem a coalizão (o PRO de Mauricio Macri, 

a centenária Unión Cívica Radical e a Coalición Cívica) estão divididos em oito blocos. As divisões 

internas mostram a luta dentro da oposição de centro-direita para a corrida presidencial de 2023. As 

tensões dentro da principal aliança da oposição podem aumentar à medida que as eleições se 

aproximam, o que poderia implicar em uma fragmentação entre os adversários do governo Fernández. 

 

Intervenção Estatal e Ambiente de 
Negócios 

A intervenção estatal e a regulamentação da economia são dois dos aspectos básicos da política 

econômica peronista. Assim, Alberto Fernández deve priorizar medidas de controle em diferentes 

segmentos da indústria para reduzir as expectativas de desvalorização e conter a inflação. Entretanto, 

essas medidas podem levar a um consequente aumento nos desequilíbrios relativos de preços e 

podem impedir oportunidades de investimento e comércio.   
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Os programas de estabilização dos preços dos alimentos devem ser prorrogados ao longo deste ano. 

Para a indústria farmacêutica, o governo deve implementar preços de referência para medicamentos, 

seguindo o acordo temporário de congelamento de preços celebrado com laboratórios em novembro 

de 2021.  Os acordos visam conter a inflação. A Argentina fechou 2021 com um índice de 50,9%. Para 

2022, o Banco Central estima uma inflação de 55%. Incialmente na proposta orçamentária para o novo 

ano fiscal, o governo projeta que o índice inflacionário neste ano seria de 33%, mas os legisladores da 

oposição rejeitaram a previsão, considerada pouco realista. A relação com setor agrícola deve 

permanecer tensa, principalmente após o governo prorrogar a proibição da venda de sete cortes de 

carne bovina no exterior até o final de 2023 e estabelecer um marco regulatório para a 

comercialização e exportação de gado para os próximos dois anos.   

 

PIB, Inflação e Crescimento 
Econômico 

A Argentina, junto com a Venezuela, apresenta uma das maiores taxas de inflação da região da 

América Latina. Em relação ao ano de 2021, o indicador atingiu 50,9% no acumulado anual e dentro 

da meta estipulada pelo governo. Para 2022, o mercado projeta uma aceleração de 54,8% nos preços, 

mas o ministro da Economia, Martín Guzmán, esboçou uma projeção na qual o aumento seria de 33%. 

A alta inflação na Argentina possui razões históricas, com uma alta emissão monetária atrelada a uma 

moeda em constante desvalorização e juros abaixo do câmbio. Estas devem continuar presentes em 

2022. 

Sobre o crescimento econômico, a Argentina apresentou um dos maiores crescimentos em 2021. É 

esperado que o país feche o ano com um PIB 9,8% maior do que em 2020. Para 2022, entretanto, o 

valor deve ficar em 2,2%, próximo da média da região. A redução no crescimento ocorre exatamente 

pela retomada acelerada que aconteceu em 2021 com uma base comparativa baixa para o ano 

passado. Espera-se que até o final do ano a situação do controle de preços e cotas de exportações seja 

normalizado, fomentando o crescimento econômico para o país. Além disso, o governo terá a grande 

tarefa de concluir as tratativas com o Fundo Monetário Internacional (FMI) para tranquilizar os 

investidores externos e privados sobre uma possível moratória, o que poderia prejudicar, ainda mais 

o crescimento do país. É importante mencionar que o governo de Alberto Fernández tem uma linha 

muito mais moderada do que a gestão da ex-presidente Cristina Kirchner, o que poderia facilitar a 

comunicação com alguns setores econômicos em torno da agenda de recuperação econômica.   
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Eleições Presidenciais 
Na Colômbia não há a possiblidade de reeleição, mesmo que não-consecutiva. Cada mandato 

presidencial tem uma duração de quatro anos. O novo Presidente eleito vai governar o país entre 2022 

e 2026. O primeiro turno ocorrerá no dia 29 de maio e o segundo turno no dia 19 de junho. Alguns 

dos principais pré-candidatos ainda não foram definidos, uma vez que suas coalizões partidárias ainda 

vão realizar consultas internas para escolher o candidato. As atuais pesquisas de opinião apontam o 

favoritismo de Gustavo Petro, pré-candidato de esquerda da coalizão Pacto Histórico.  Ainda não há 

consenso sobre qual é o candidato com mais chances de opor Petro em um eventual segundo turno, 

mas alguns dos principais são o ex-Ministro das Fazenda Óscar Iván Zuluaga (Centro Democrático), do 

partido do atual presidente Iván Duque, e o independente Rodolfo Hernández. 

As eleições de 2022 indicam uma situação inédita no país, com a potencial de vitória da esquerda na 

candidatura de Gustavo Petro. A política institucional colombiana destoa da maior parte dos seus 

pares sul-americanos no sentido de não ter sido controlada por um governo de esquerda em nenhum 

momento nas últimas décadas. Desde então, apenas candidatos conservadores venceram as eleições 

presidenciais. Desde o governo do ex-presidente Álvaro Uribe (2002-10), o uribismo tornou-se uma 

das correntes políticas dominantes no país, vencendo 4 dos últimos 5 pleitos presidenciais. A 

impopularidade crescente da corrente e do atual presidente Iván Duque, apadrinhado político de 

Uribe, corroboram as dificuldades desse campo ideológico para estas eleições. A falta de unidade 

entre os candidatos conservadores e do centro também contribui para essa perspectiva. Uma 

convergência entre os dois segmentos é pouco provável, ao menos antes do segundo turno.  A 

tendência é que esses campos se mantenham fragmentados até as eleições parlamentares de março 

e, potencialmente, até o primeiro turno das eleições presidenciais em maio. Ainda assim, vale destacar 

que grande parte do eleitorado ainda pode se juntar ao redor de um nome mais de centro em 

comparação com Zulaga (candidato uribista) ou Petro. 

Nesse sentido, a despeito de sua liderança em pesquisas e indícios de fortalecimento da esquerda em 

eleições recentes na América Latina, Petro deve enfrentar uma alta resistência em um eventual 

segundo turno. O ex-prefeito de Bogotá enfrenta altas taxas de rejeição (44%, segundo pesquisas 

recentes) por participar do movimento guerrilheiro M-19 no passado e pelo histórico 

conservadorismo do eleitorado colombiano. Petro também enfrenta certa resistência entre alas 

minoritárias dentro da esquerda, ainda que não o suficiente para ameaçar substancialmente sua 

chegada ao segundo turno em junho. Vale destacar que o candidato é um político experiente, 

ocupando posição de destaque no Senado desde 2018 e governando a capital do país, Bogotá, entre 
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2010 e 2018. Além disso, ele já tem realizado acenos para lideranças políticas tradicionais mais 

conservadoras e centristas em uma tentativa de angariar votos desses segmentos, estratégia que deve 

ser mantida durante a campanha. 

 

Eleições Parlamentares 
As eleições parlamentares vão eleger os parlamentares que vão compor o Congresso do país entre 

2022 e 2026. Tanto as eleições para o Senado quanto para a Câmara serão proporcionais e os 

mandatos têm duração de quatro anos. 

• SENADO: das 108 cadeiras, 100 serão alocadas com o resultado proporcional das eleições em 

um único distrito eleitoral, duas serão reservadas às populações indígenas, uma vaga ao 

segundo colocado na corrida presidencial e cinco automaticamente reservadas ao Comunes 

(partido fruto do Acordo de Paz com as FARC de 2016). Petro foi eleito senador após perder a 

disputa em segundo turno para Iván Duque em 2018. 

• CÁMARA DE REPRESNTANTES: das 188 cadeiras, 162 serão alocadas com o resultado 

proporcional nos departamentos (estados), duas serão reservadas para populações afro-

colombianas, uma para populações indígenas e uma para colombianos vivendo fora do país. 

Das 23 vagas restantes, 5 são reservadas ao Comunes e 16 para regiões especialmente 

afetadas pelo conflito civil que afetou o país. A última vaga é reservada ao candidato à vice-

presidência da chapa que ficar em segundo lugar.  

A expectativa é de que as eleições mantenham uma distribuição partidária fragmentada no Legislativo, 

na qual o Executivo precisará formar coalizões para garantir a governabilidade. Tendo em vista o 

histórico conservador das eleições no país, a maioria dos parlamentares deve tender ao centro e a 

esse lado do espectro político, de modo que um eventual governo de esquerda teria dificuldades para 

aprovar reformas significativas. Além disso, a coalizão do “Pacto Histórico” país aposta em uma 

estratégia de listas com candidatos focados em fortalecer o candidato presidencial, o que pode levar 

a uma desvantagem frente a candidatos fortes do restante do espectro político. Ainda assim, vale 

destacar que a insatisfação popular com o governo Duque também se reflete com a reprovação da 

atuação do Congresso, o que deve provocar uma renovação acima do normal nos quadros de 

deputados e senadores e baixos índices de reeleição. 

As eleições do Congresso também servirão como termômetro para as eleições presidenciais. 

Considerando que elas ocorreram no dia 13 de março, mais de dois meses antes do primeiro turno 
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das eleições presidenciais, os resultados devem impactar a formação de alianças e percepções de 

força dos principais candidatos ao Palácio de Nariño. 

 

Segurança 
O ano de 2022 marcará o sexto aniversário dos Acordos de Paz que encerraram o conflito com as 

FARC. Apesar do fim oficial do conflito, preocupações de segurança e conflitos envolvendo o 

narcotráfico mantêm-se na agenda política desde então. O tema deve ser trazido durante as eleições 

presidenciais e parlamentares e continuará a afetar o cotidiano da população, especialmente nas 

áreas rurais mais afetadas pelo narcotráfico. Vale destacar que outros grupos ativos de guerrilha 

(como o Exército de Libertação Nacional) e de narcotráfico ainda atuam significativamente em regiões 

mais isoladas dos centros urbanos.  

Com relação aos Acordos de Paz de 2016, boa parte dos candidatos conservadores que avaliam 

disputar as eleições devem manter uma postura crítica a efetivação do acordo e sua implementação. 

O uribismo é contrário ao acordo firmado, criticando-o como muito brando com relação aos membros 

da Farc. O governo Duque buscou modificar diversas cláusulas durante seu mandato. Uma vitória da 

esquerda ou do centro nas eleições presidenciais tenderia a fortalecer os dispositivos do documento 

e sua implementação. 

A questão do narcotráfico também se envolve na relação diplomática entre Venezuela e Colômbia. O 

governo Duque acusa o governo de Nicolás Maduro de proteger e financiar grupos armados 

colombianos em uma tentativa de desestabilização do país. O diálogo entre os vizinhos será uma das 

prioridades do governo em 2022. Do ponto de vista eleitoral, as diretrizes sobre a condução da relação 

com o país vizinho devem se integrar ao discurso dos principais candidatos. O atual governo 

colombiano reconhece Juan Guaidó como presidente autoproclamado da Venezuela desde 2019, 

acusando o governo Maduro de ser ilegítimo e ditatorial. A reabertura da fronteira terrestre para 

comércio no final de 2021 por parte da Venezuela é um sinal positivo de aproximação para 2022, mas 

é pouco provável que ocorra uma mudança significativa antes da posse do novo presidente em agosto. 

Do ponto de vista internacional, os EUA devem continuar como um importante parceiro regional da 

Colômbia. Considerando a política norte-americana de combate ao narcotráfico e a posição 

estratégica do país sul-americano como porta de entrada para América Central, a Colômbia deve se 

manter como ator geopolítico estratégico e influente. Além disso, vale destacar que a postura crítica 

à vizinha Venezuela e ao regime de Nicolás Maduro também contribui para a aproximação com o 
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regime dos EUA, que também não reconhece o atual governo venezuelano. Uma vitória de Petro, que 

já declarou intenção de se reaproximar da Venezuela, poderia acirrar a relação com os EUA, mas não 

deve acabar com os laços entre os países no curto-prazo. 

 

Novo Paro Nacional 
Uma nova onda de protestos como ao “Paro Nacional”, que ocorreu no início de 2021, é pouco 

provável. O clima de insatisfação popular com o governo deve continuar durante o restante do 

mandato de Iván Duque, porém se manifestará principalmente através do voto nas eleições. Se os 

resultados das pesquisas se confirmarem, a Colômbia será mais um país da região que busca 

implementar o “voto castigo” contra as ordens políticas em exercício. As dificuldades oriundas da 

pandemia e da crise econômica continuarão impactando a população em 2022, mas em um grau 

menor que 2021. A percepção popular de piora em índices econômicos como inflação e desemprego 

tende a ser contraposta pela recuperação econômica de 2021, quando o PIB do país cresceu acima da 

média do continente. Logo, não é esperado que isso se reflita em grandes protestos. Vale mencionar 

que o paro nacional surgiu após a insatisfação popular contra a reforma tributária de Duque que iria 

resultar no aumento dos preços para produtos básicos da cesta básica. Em ano eleitoral, a tendência 

é de que matérias polêmicas sejam deixadas em segundo plano.  

Na prática, isso não quer dizer que atos populares não ocorrerão. Questões como a preocupação com 

a violência urbana e rural, manutenção de desigualdades econômicas e discordância de algumas 

reformas econômicas se manterão latentes, considerando que requerem soluções de longo prazo por 

parte do governo. Aspectos sistêmicos da economia do país como a manutenção dos altos índices de 

desemprego também manterão o governo em alerta para protestos, especialmente caso a 

recuperação verificada diminua de velocidade.  

A entrada de um novo chefe de Estado no segundo semestre também tende a coibir a materialização 

de manifestações grandes a partir da posse até o final do ano. Considerando que reformas amplas e 

impopulares não devem ocorrer logo após a posse, é pouco provável que uma ação governamental 

provoque uma nova onda de atos. Além disso, é esperado que o novo governo procure se distanciar 

das medidas impopulares que levaram ao paro em um primeiro momento, como uma reforma 

tributária drástica. 
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PIB, Inflação e Crescimento 
Econômico 

A Colômbia apresentou um dos maiores crescimentos econômicos da região da América Latina em 

2021. É esperado que o país feche 2021 com um aumento no PIB de 9,5%, enquanto a média da região 

foi de 6,2%. Em 2022, o crescimento deve ser de 3,7%, mais baixo do que em 2021, mas ainda acima 

da média da região (2,1%) e da América do Sul (1,4%). A desaceleração no crescimento ocorre à 

medida que o impulso proporcionado pelo investimento no país no ano passado diminua e quando as 

condições do mercado de trabalho melhorem. Além disso, é esperada uma consolidação fiscal no 

médio prazo para a Colômbia em razão do plano de reforma fiscal aprovado em setembro, juntamente 

com uma regra fiscal restabelecida após uma suspensão de dois anos devido à pandemia. 

Sobre a inflação, é necessário ressaltar que o país fechou 2021 com uma aceleração de 5,62% nos 

preços. Para 2022, este indicador pode ficar acima dos 4%, teto da meta inflacionária para o país. O 

preço dos alimentos foi o grande vilão de 2021, afetando principalmente a parcela de menor renda da 

população. A recente desvalorização cambial e o aumento no valor do salário-mínimo devem ter 

grande efeito no indicador em 2022 e não se descarta uma política monetária mais forte. É importante 

ressaltar que os aumentos dos preços na cesta básica e nos setores essenciais foram os principais 

vetores das mobilizações em massa ao longo de 2021 na Colômbia, mantendo o risco inflacionário 

como um dos principais drivers para manifestações sociais, principalmente durante o período 

eleitoral.  
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Reforma Energética 
Uma das principais propostas de campanha e governo de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), a 

reforma energética é uma das principais agendas do governo mexicano para este ano. A proposta de 

AMLO estabelece que a estatal energética, Comisión Federal de Electricidad (CFE), detenha 54% do 

mercado de geração de energia no país. Apesar de contar com o apoio de 13 governadores e da Chefe 

de Governo da Cidade do México, a proposta ainda enfrenta resistências no Congresso da União. Entre 

janeiro e fevereiro, parlamentares e interessados no setor elétrico irão discutir, em 12 sessões, a 

proposta de AMLO sobre a reforma elétrica. As dificuldades são resultado das eleições de meio 

mandato que aconteceram em junho de 2021, quando o partido do presidente López Obrador, 

Morena, perdeu a maioria absoluta no Congresso. Mesmo com a aliança com outros partidos, como 

o PT e o Partido Verde, o Morena ainda não alcança a maioria qualificada (dois terços) para aprovar 

reformas constitucionais, o que implica negociações diretas com partidos da oposição, como o 

Movimiento Ciudadano (MC), PRI e PAN. A previsão da coalização de governo é concluir a votação da 

Reforma Energética até abril, calendário bastante ambicioso considerando as dificuldades em torno 

da agenda.  

Outro grande desafio para a reforma energética de AMLO será superar as resistências internacionais, 

principalmente dos Estados Unidos. Recentemente, a Comissão de Finanças do Senado dos Estados 

Unidos solicitou que os representantes comerciais norte-americanos adotem uma postura mais 

enfática contra a reforma. De acordo com os legisladores, a proposta de AMLO fere os acordos 

alcançados pelo Tratado México, Estados Unidos e Canadá (T-MEC) nos setores energético, laboral, 

agrícola e econômico. O imbróglio ganhou força após o governo mexicano suspender a autorização de 

importação de mais de 80 empresas norte-americanas em detrimento da Pemex, petroleira mexicana, 

e a CFE. Outro grande desafio para estatal energética será acompanhar o barateamento e a produção 

de energias limpas implementadas pela última reforma em 2013, trazendo, consequente, dificuldades 

para que o país alcance seus objetivos sustentáveis. Além disso, existe certo receio de que os 

geradores privados encontrem barreiras para vender energia diretamente para os grandes 

consumidores. Para o governo a proposta é prioritária, mas o avanço poderia significar em maior 

cautela para investimentos externos e privados no país, o que poderia prejudicar o crescimento 

econômico e a volta aos índices socioeconômicos pré-pandemia. Caso a proposta não prospere, a 

tendência é de que López Obrador intensifique seus ataques à outras instituições sob a retórica de 

que a matéria é de interesse popular.  
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Revogação de Mandato 
O recall de mandato é outra agenda prioritária para AMLO em 2022. O Presidente pretende convocar 

uma nova consulta popular para que os eleitores escolham se o mandatário segue ou não em exercício 

nos próximos três anos. AMLO também defende que a prática seja repelida pelos futuros governantes. 

No entanto, a proposta ainda sofre resistências, principalmente por parte do Instituto Nacional 

Electoral (INE), que afirma não haver orçamento disponível para realizar uma nova consulta popular 

em 2022. As declarações do INE têm aberto uma linha conflitiva entre o Poder Executivo e Eleitoral, 

sendo cotidianos os ataques de López Obrador e seus aliados ao órgão autônomo. A proposta do 

governo é realizar a pesquisa em abril. Existem alguns pontos necessários para levar em conta ao 

analisar esse risco. O primeiro é que, caso AMLO fracasse em realizar a consulta, a tendência é de uma 

postura muito mais conflitiva entre os demais poderes, o que poderia aumentar os riscos de 

estabilidade política, além de aumentar os níveis de polarização no país, aumentando a desconfiança 

entre diversos segmentos da população contra as instituições independentes do país. O segundo 

ponto a ser considerado é que López Obrador ainda é um político extremamente popular. As últimas 

pesquisas de opinião apontam que o Presidente é o mandatário que possui os melhores índices de 

avaliação da região, com uma média de 60% de aprovação popular. Isso implica que o processo de 

recall teria um caráter meramente simbólico. O governo é ciente de suas taxas de popularidade e de 

que a consulta não ocasionaria a um resultado contrário às suas expectativas.  

A munição popular poderia implicar, em consequência, uma brecha para acenos e discursos mais 

incisivos por parte de AMLO, prejudicando a saúde das instituições democráticas e o relacionamento 

entre os demais Poderes, já que a revogação serviria como instrumento político para uma escalada 

dos conflitos entre os demais atores. O cenário coloca em alerta para perigos iminentes dos riscos que 

sondam a região, como os indícios de fragilidade democrática, desafios em questões de 

governabilidade e a crescente concentração de poder entre líderes populistas e com viés 

autoritaristas. O cenário pode ser ainda mais intenso caso a bancada governista no Congresso da 

União impulsione a revogação de mandato como brecha para a reforma eleitoral de AMLO. A reforma, 

dentre outros pontos, facilitaria a destituição dos membros do Conselho Eleitoral e do Tribunal 

Eleitoral, o que poderia prejudicar a autonomia da instituição.  

Outro ponto de destaque é que, além do seu caráter meramente político, a revogação de mandato 

implicaria em gastos não contemplados pelo atual orçamento disponibilizado ao INE, corte realizado 

pelo próprio governo. Além disso, caso o órgão eleitoral disponha de recursos suficientes para 

implementar a proposta de AMLO, ainda há o risco de que a matéria não tenha resultados concretos. 
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Na última consulta popular defendida pelo governo, que buscava realizar o juízo político de ex-

presidentes, o INE registrou somente 8% de participação. Para que uma consulta tenha caráter 

vinculante, é necessário a participação de 40% dos cidadãos elegíveis, o que hoje gira em torno de 37 

milhões de mexicanos. Com a queda da presença do Morena em distritos importantes, ainda é pouco 

provável que a base governista consiga mobilizar esse contingente no curto espaço de tempo.  

 

Obras de Infraestrutura 
O governo federal tem três projetos prioritários para entregar em 2022: o aeroporto internacional 

Felipe Ángeles, a refinaria de Dos Bocas e o Trem Maya. Às vésperas do final do último ano, López 

Obrador emitiu um novo decreto para transformar a agenda de infraestrutura de seu governo em 

matéria energética, ambiental, portuária, aeroportuária, hídrica, sanitária e outras como assunto de 

segurança nacional e de interesse público. Com isso, o governo pretende evitar quaisquer embargos 

jurídicos em sua agenda prioritária e agilizar tramites burocráticos em todos os processos, como a 

facilitação de licenças e autorizações em tempo máximo de cinco dias úteis. Em paralelo a este evento, 

o governo mexicano tem optado por aumentar a participação militar através da Secretaria de Defesa 

Nacional em obras civis, outorgando mais poder e autonomia para o Exército nessa temática, o que 

vem sendo criticado por organizações. Além disso, algumas organizações de representação indígena 

têm criticado a agenda prioritária do governo, afirmando que os megaprojetos ferem a autonomia das 

comunidades. A proposta do Trem Maya, no entanto, só deve ser concluída a partir de 2023. A 

Secretaria de Comunicação e Transportes (SCT), a principal pasta para projetos de infraestrutura, 

contará com um orçamento de mais de USD 3 bilhões para obras em ferrovias, rodovias e aéreas, 

permanecendo como uma das pautas prioritárias para o governo ao longo de 2022.  

Um dos grandes desafios para esse setor é uma condição histórica, ao qual a infraestrutura ainda tem 

dificuldades em manter uma característica e visão de longo prazo, o que minimizaria demasiadas 

rupturas em diferentes sexênios. Historicamente, as diferentes gestões federais têm apostado por 

uma agenda muito mais segmentada e que cumpre, muita das vezes, seus próprios interesses políticos 

e “necessidades sentidas” e momentâneas. A pressão não é exclusiva do governo de López Obrador, 

mas ressalta que há uma certa urgência para pensar projetos e programas de infraestrutura a longo 

prazo que impliquem o desenvolvimento econômico e social que sejam capazes de sobreviver a 

diferentes gestões e sexênios.  
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Crise Migratória 
A crise migratória no México deve continuar sendo um dos principais vetores da Política Externa do 

país, além da pandemia do coronavírus. Desde que a gestão de Joe Biden, nos Estados Unidos, 

retomou uma série de protocolos da política anti-imigração de Donald Trump, “Remain in México” 

(Fique no México), o governo mexicano tem sido cobrado pelos Estados Unidos por ações mais 

concretas para conter as caravanas de migração. O México é visto como um país de trânsito, onde 

muitas pessoas tentam cruzar as fronteiras com os Estados Unidos de maneira ilegal. Uma das 

reformulações implementadas por Biden é a facilitação para que os imigrantes possam receber auxílio 

jurídico mais rápido enquanto esperam pelo deferimento, ou não, de seus requerimentos de asilo. Em 

paralelo, o governo mexicano deve continuar pressionado Washington para uma cooperação mútua 

visando melhorar as condições ao sul da fronteira com o país, em questões como a construção de 

abrigos, pontos de internet e melhorias na fiscalização e segurança. No entanto, é importante 

considerar que existe um esforço por parte da nova gestão para findar com a política de Trump, que 

só foi retomada após uma decisão judicial. A Casa Branca submeteu a Suprema Corte dos Estados 

Unidos um pedido de esclarecimento para saber se o governo será obrigado a manter o programa. A 

pressão vem de estados que vêm a questão migratória com mais sensibilidade, como o Texas e 

Missouri. Antes da reintrodução do programa, os imigrantes que requeriam asilo após cruzarem a 

fronteira México-EUA poderiam aguardar o veredito em território americano. A Suprema Corte possui 

hoje uma maioria conservadora, o que pode implicar dificuldades para que a gestão Biden consiga 

reverter algumas políticas anti-imigração de Donald Trump.  

O tema também é considerável sensível para o governo mexicano, já que uma das principais propostas 

do presidente López Obrador era diminuir o fluxo de imigração entre as fronteiras, o que não se 

mostrou factível no último ano, quando o fluxo de imigrantes superou os registros de 2019 e 2020. 

Em 2019, o Departamento de Segurança Nacional reteve mais de 977 mil imigrantes na fronteira com 

o México, em 2020 o número caiu para 458 mil, mas em 2021 mais de 1 milhão e 700 mil pessoas 

foram detidas na fronteira. A busca por melhores condições socioeconômicas é uma das principais 

causas da imigração, cenário potencializado pelos impactos da pandemia.  
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Com uma política externa muito mais voltada para a América Central, o México tem pressionado os 

Estados Unidos para que, além da contrapartida em investimentos em segurança e melhorias na 

fronteira, Washington apoie e financie outros programas socioeconômicos para os países centro-

americanos. Os Estados Unidos e o México anunciaram recentemente um programa similar, 

Sembrando Oportunidades, que irá oferecer bolsas e formação escolar para que jovens de Honduras, 

El Salvador e Guatemala. O projeto é similar à política nacional de López Obrador, Sembrando Vida, 

que busca incentivar a conservação ambiental e estimular projetos de temática agroflorestal em áreas 

mais vulneráveis do país. Os beneficiários do Sembrando Vida recebem um valor mensal de MXN 5 mil 

para realizar trabalho em suas respectivas terras com foco em sustentabilidade e desenvolvimento 

regional a curto, médio e longo prazo. O projeto Sembrando Oportunidades também deve priorizar 

atividades agrícolas e será impulsionado pela Agência Mexicana de Cooperação Internacional 

(Amexcid) e a Agência para o Desenvolvimento Internacional dos Estados Unidos (USAID). Os valores 

de investimento de cada país ainda não foram divulgados, assim como o início do programa. O acordo 

é uma boa notícia para o México, principalmente porque os Estados Unidos ainda apresentavam 

resistências sobre qual seria a melhor metodologia para frear as ondas migratórias na região. 

Historicamente, os Estados Unidos também não oferecem um desembolso direto para políticas deste 

porte. Em uma via de mão dupla, a redução nos fluxos migratórios poderia beneficiar os índices de 

popularidade das duas gestões, mas principalmente de Joe Biden, que vem enfrentando uma redução 

nas taxas de aprovação nos últimos meses.  
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PIB, Inflação e Crescimento 
Econômico 

A inflação mexicana deverá se manter acima da meta inflacionária de 3% em 2022, após fechar 2021 

em 7,36%, maior nível em mais de 20 anos. Segundo o Banco do México, é esperado que a inflação 

atinja 6,7% no primeiro semestre, mas feche o ano em 3,5%. Apesar do valor inferior ao de 2021, nota-

se que a pressão em razão da crise da cadeia produtiva e as incertezas em razão do avanço da variante 

ômicron do coronavírus ainda afetam as expectativas do mercado sobre a economia. 

Nesta linha, o crescimento econômico também deve desacelerar em 2022. Segundo relatório da Cepal 

(2022), é esperado que o México cresça 5,8% em 2021. Para 2022, o valor esperado é de 2,9%. A 

redução ocorre em razão do aumento na taxa de juros do país para combater a inflação e da 

recuperação desacelerada que ocorreu no terceiro trimestre (e é esperada para o quarto trimestre) 

de 2021. Apesar do crescimento de 2,9% ser baixo quando comparado com 2021, é importante notar 

que a base comparativa de 2021 foi baixa. Além disso, o crescimento está acima da média da região 

para 2022. Ressalta-se que tais expectativas podem ser alteradas caso ocorra uma desaceleração no 

avanço da variante ômicron e a consequente redução nas preocupações externas sobre a recuperação 

do país. Até o momento, o governo federal descarta novas restrições para enfrentar a nova onda da 

pandemia e que possam afetar o crescimento econômico do país. Restrições ao setor de comércio e 

ao turismo poderiam acelerar ainda mais este risco. Além disso, novas restrições na fronteira norte 

com os Estados Unidos também preocupam o governo mexicano em sua agenda de recuperação 

econômica. O mercado também estará atento sobre as tratativas do governo federal em negociar a 

reforma elétrica no país, que pretende dar prioridade ao poder estatal sobre a produção e distribuição 

de energia, mantendo certo receio em relação a estabilidade econômica e, consequentemente, 

estagnando investimentos externos e privados.  
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