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A gestão Bolsonaro foi encerrada com 23 Ministérios e Lula inicia o novo mandato

com 37 pastas, três a mais que de seu primeiro mandato em 2003. A ampliação foi

formalizada por uma Medida Provisória.

Nove partidos foram contemplados com cargos no primeiro escalão do governo. O

PT é o partido com o maior número de ministérios, 9 ao todo – o equivalente a

cerca de um quarto da esplanada. O PSB, do vice Geraldo Alckmin, que foi

escolhido como titular do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, ficou

com três Ministérios, assim como União Brasil, PSD e MDB. Rede Sustentabilidade,

PSOL, PDT e PCdoB ficaram com um ministério cada.

Merece destaque a acomodação dos três partidos de centro que não apoiaram Lula

nas eleições. União Brasil, PSD e MDB não compuseram a frente democrática

ampla. A conquista de ministérios ocorreu porque o Presidente quis acomodar o

maior número de partidos possíveis no primeiro escalão em nome da

governabilidade e do poder de negociação para aprovar projetos que serão

encaminhados ao Congresso.

Nas solenidades de posse, a conduta padrão dos ministros foi de críticas ao

governo anterior e promessas de uma postura mais voltada à população de baixa

renda, com priorização de programas sociais e combate à fome. O viés crítico dos

novos ministros é o mesmo do teor do relatório final do grupo de Transição, que

contém mais críticas do que ações propositivas. Até o slogan do governo vai nessa

linha e tem como frase símbolo “união e reconstrução”.

A BMJ produziu o presente material com organogramas e perfis do novo quadro do

Executivo. Há ainda um comparativo com o retrospecto do governo anterior e as

projeções das medidas que os novos ministros pretendem adotar.
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PERFIL

TÉCNICO POLÍTICO

RETROSPECTIVA
• Ortodoxo (Liberal).

• Conquistas: Reforma da Previdência e 

Privatização da Eletrobras.

• Polêmicas: Agenda privatizante, 

fracasso na reforma tributária, apoio 

aos benefícios em período eleitoral.

SAI

Paulo Guedes
Ministro

Formado pela UFMG, 

mestre e doutor pela 

Universidade de Chicago.

Fernando Haddad
Ministro

Formado em Direito pela 

USP, mestre em 

Economia e doutor em 

Filosofia.

PERFIL

TÉCNICO POLÍTICO

O QUE ESPERAR?
• Heterodoxo (Intervencionista).

• Conquistas: renegociação da dívida de 

São Paulo, criação do SISU.

• Desafio: retomar crescimento da 

economia, aprovar nova âncora fiscal, 

apoiar e aprovar a reforma tributária.

ENTRA

Relatório final do governo de Transição apontou perda de credibilidade do 

arcabouço fiscal, expectativa de crescimento baixo em 2023, estouro da meta 

de inflação, redução do poder de compra e ausência de reajustes reais do 

salário mínimo. Fragmentação do Ministério da Economia é considerada 

essencial para garantir a priorização do controle inflacionário, a melhoria do 

ambiente de negócios e a racionalização tributária.

MINISTÉRIO

DA FAZENDA
Desmembramento do Ministério da Economia)



MINISTÉRIO DA FAZENDA

Secretaria-Executiva

Secretaria 
Extraordinária da 

Reforma Tributária

Secretaria de Política 
Econômica

Secretaria do Tesouro 
Nacional

Auxilia o Ministro da Fazenda na supervisão e 
coordenação do Ministério e entidades 
vinculadas.

Apoia nas negociações técnicas para alteração 
da legislação tributária, por meio de estudos e 
articulações com demais órgãos federais.

Responsável pela formulação e condução das 
políticas econômicas do Governo Lula, em 
cooperação com outros órgãos do Governo 
Federal.

Encarregada da gestão dos recursos 
arrecadados do Governo Federal e pela sua 
distribuição conforme o orçamento público.

Secretaria Especial da 
Receita Federal

Secretaria de Reformas 
Econômicas

Secretaria de Assuntos 
Internacionais

Administra e fiscaliza os tributos federais e 
conduz o controle aduaneiro no Brasil.

Estabelece a base técnica para as propostas de 
reformas econômicas feitas pelo Ministério e 
auxilia nas discussões com os demais 
Ministérios e o Congresso Nacional.

Presta assessoria técnica e participa da 
discussão em temas de economia internacional 
com relação a outros países, blocos econômicos 
e organismos internacionais.

MINISTÉRIO

DA FAZENDA

PRINCIPAIS SECRETARIAS

Procuradoria-Geral da 
Fazenda Nacional

Representa a União em ações tributárias e 
conduz a cobrança de débitos fiscais não 
quitados com a União.



MINISTÉRIO

DA FAZENDA

A indicação de Fernando Haddad demonstra aos agentes econômicos o papel

central do Presidente Lula e do PT na condução da economia, afastando a figura do

“superministro” que havia no governo anterior. Além disso, Lula coloca Haddad

em posto favorável para se posicionar como futuro presidenciável nas eleições de

2026.

Haddad é um aliado de primeiríssima ordem do Lula e o substituiu na campanha

presidencial de 2018. Já em 2022, Haddad foi responsável pela articulação que

garantiu a chapa Lula-Alckmin. O perfil de Haddad cumpriria a promessa de um

“técnico, mas com experiência política” no comando da Fazenda.

A perspectiva econômica para 2023, com baixo crescimento do PIB e retração na

demanda internacional, trará diversos desafios para a gestão de Haddad. A

elevada taxa de juros no Brasil reduzirá a eficácia de políticas fiscais que busquem

reaquecer a economia, já limitadas em razão da restrição fiscal do Governo

Federal. Ademais, a aprovação da reforma tributária e de outras medidas

necessitará de ampla negociação com o Congresso Nacional, com maioria de

centro e centro-direita.



PERFIL

TÉCNICO POLÍTICO

RETROSPECTIVA
• Ortodoxo (liberal).

• Conquistas: reforma da Previdência, 

emendas constitucionais do 

Orçamento de Guerra e PEC dos 

Precatórios.

• Polêmica: silenciou no debate sobre o 

“Orçamento Secreto”.

SAI

Paulo Guedes
Ministro

Formado pela UFMG, 

mestre e doutor pela 

Universidade de Chicago.

Simone Tebet
Ministra 

Advogada e mestre em 

Direito do Estado.

PERFIL

TÉCNICO POLÍTICO

O QUE ESPERAR?
• Desafios: reconstrução da relação com 

o Congresso na execução orçamentária.

• Cadeira no Conselho do PPI deve 

garantir diálogo com o setor produtivo.

• Compromisso com o fim do Orçamento 

Secreto deve gerar ruídos com a classe 

política.

ENTRA

Relatório final do governo de Transição: extinção do Ministério do 

Planejamento classificado como retrocesso, com o sucateamento dos 

sistemas de planejamento nacional e enfraquecimento de instrumentos, 

como o PPA e os planos de desenvolvimento regional. Destaca-se a piora na 

relação do Orçamento na dimensão macroeconômica e alerta para o atraso 

na normatização dos órgãos públicos para a nova lei de licitações.

MINISTÉRIO DO

PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
Desmembramento do Ministério da Economia



MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO

Secretaria-Executiva

Secretaria de 
Planejamento

Secretaria de 
Orçamento Federal

Secretaria de Assuntos 
Econômicos

Responsável por assessorar a Ministra e 
exercer a coordenação dos temas e ações 
governamentais de atuação do Ministério.

Coordenação e gestão do Sistema de 
Planejamento e de Orçamento Federal, e 
preparação do Plano Plurianual.

Coordenação e consolidação da elaboração da 
lei de diretrizes orçamentárias e da proposta 
orçamentária da União.

Responsável por assessorar a Ministra na 
proposição, acompanhamento e condução da 
política econômica, assim como atuar em 
negociações com outros países em temas 
financeiros e econômicos.

Secretaria de 
Planejamento de 
Políticas Públicas

Responsável por apresentar processos de 
avaliação de políticas públicas para subsídio ao 
planejamento governamental.

MINISTÉRIO DO

PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

PRINCIPAIS SECRETARIAS

A conquista de assento no Conselho do Programa de Parcerias e Investimentos (PPI) foi
uma vitória de Simone Tebet após tentativas do PT de esvaziar a pasta e frustrar planos
de usar o cargo como uma vitrine para a eleição de 2026. Tebet, terá, no entanto, outras
batalhas políticas a vencer, a resistência de Fernando Haddad ao seu ingresso no
primeiro escalão da equipe econômica já vem sendo contornada pelo próprio ministro
da Fazenda.

A participação no Conselho Consultivo de monitoramento das obras abre diálogo com o
setor produtivo, mas será preciso afinar a atuação para evitar ruídos. Ademais, a
decisão do Supremo Tribunal Federal sobre o Orçamento Secreto exige novo diálogo
com a classe política. Por fim, Tebet terá que estabelecer metas de recuperação dos
sistemas de planejamento que foram classificados como sucateados pela equipe de
transição.



PERFIL

TÉCNICO POLÍTICO

RETROSPECTIVA
• Técnico, servidor do INSS há 38 anos.

• Conquistas: realização de processos 

de modernização das plataformas de 

acesso ao INSS.

• Polêmicas: fim da fila do INSS de 

maneira rápida e sem devida 

diligência.

SAI

José Carlos 
Oliveira
Ministro

Formado em 

Administração de 

Empresas.

Carlos Lupi
Ministro 

Formado em 

Administração pela 

FACEN.

PERFIL

TÉCNICO POLÍTICO

O QUE ESPERAR?
• Político, é o atual presidente nacional 

do PDT e foi Ministro do Trabalho de 

2007 a 2011.

• Próximo aos movimentos sindicais.

• Desafios: aumento da eficiência do 

INSS e revisão da Reforma da 

Previdência de 2019.

ENTRA

Relatório final do governo de transição propõe o enfrentamento à exclusão 

do Regime Geral de Previdência Social (RGPS) elevada nos últimos anos, e a 

revisão da Reforma da Previdência. O texto identifica sucateamento de 

Entidades Fechadas de Previdência Complementar e sugere a melhoria na 

gestão dos Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS) a partir da 

implementação de um sistema integrado de dados do eSocial.

MINISTÉRIO DA

PREVIDÊNCIA SOCIAL
Desmembramento do Ministério do Trabalho e da Previdência



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA

Secretaria-Executiva

Secretaria de Regime 
Geral de Previdência 

Social

Secretaria de Regime 
Próprio e 

Complementar

Assistência ao Ministro na definição de 
diretrizes e coordenação das atividades dos 
órgãos integrantes do Ministério.

Responsável por definir, formular e coordenar 
políticas do Regime Geral de Previdência 
Social, além de articular com demais órgãos o 
aperfeiçoamento da legislação previdenciária.

Responsável por analisar e acompanhar as 
políticas de previdência atinentes aos Regimes 
Próprios de Previdência Social e ao Regime de 
Previdência Complementar.

MINISTÉRIO DA

PREVIDÊNCIA SOCIAL

PRINCIPAIS SECRETARIAS

Há expectativa de que dispositivos da Reforma da Previdência aprovada
em 2019 sejam revisados durante o Governo Lula. Lupi mencionou, no
entanto, que uma eventual revisão seria realizada apenas após o primeiro
ano de governo.

Por ora, Lupi tem encarado o aumento da eficiência do INSS como o seu
maior desafio para o início do governo, e tem considerado a realização de
convênios com estados, municípios, com o Banco do Brasil e com a Caixa
como estratégia para o Instituto. Além disso, são esperadas novas medidas
para a melhoria da gestão dos Regimes Geral e Próprio de Previdência
Social.



PERFIL

TÉCNICO POLÍTICO

RETROSPECTIVA
• Ortodoxo (liberal).

• Conquistas: Nova Lei de Licitações e 

Contratos Administrativos, e 

modernização do Sistema de Compras 

do Governo.

• Polêmicas: escassez de servidores e 

riscos cibernéticos.

SAI

Paulo Guedes
Ministro

Formado pela UFMG, 

mestre e doutor pela 

Universidade de Chicago.

Esther Dweck
Ministra 

Graduada e Doutora em 

Economia da Indústria e 

da Tecnologia pela UFRJ.

PERFIL

TÉCNICO POLÍTICO

O QUE ESPERAR?
• Chefe de Assessoria Econômica e 

Secretária do Orçamento Federal

• Desenvolvimentista.

• Desafios: diálogo com estados e 

controle de gastos governamentais 

com pessoal.

ENTRA

Relatório final do governo de Transição: extinção do Ministério de Gestão e 

Planejamento classificado como retrocesso. Atual governo entende que a 

PEC 32/2020 (reforma administrativa) atrapalhou a identificação dos 

problemas estruturais do setor público. O relatório destaca ainda ações de 

“desconstrução e descontinuidade” em diversas áreas governamentais, e o 

risco de segurança cibernética e de apagões na agenda do governo digital.

MINISTÉRIO DE GESTÃO E

INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS
Desmembramento do Ministério da Economia



MINISTÉRIO DE GESTÃO E INOVAÇÃO

Secretaria 
Extraordinária para a 

Transformação do 
Estado

Secretaria de 
Coordenação das 

Estatais

Secretaria de Gestão do 
Patrimônio da União

Secretaria de Governo 
Digital

Responsável por realizar estudos e discussões 
sobre a transformação do Estado, sugerindo 
medidas sobre organização administrativa, 
servidores, tecnologias, entre outros.

Acompanhar os resultados das empresas 
estatais, coordenar o orçamento de 
investimento das empresas estatais e 
assessorar em possíveis desestatizações.

Administração do patrimônio imobiliário da 
União e acompanhamento da Política Nacional 
de Gestão do Patrimônio da União.

Articulação da integração entre os Ministérios 
para implementar melhorias na gestão e a 
transformação digital nos entes federativos.

MINISTÉRIO DE GESTÃO E

INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS

PRINCIPAIS SECRETARIAS

O nome de Dweck foi apresentado após pressões para maior participação
feminina na estrutura ministerial de Lula. Professora de Economia, Esther
afirma que políticas que incentivem a demanda possuem resultado
positivo no crescimento do país, sinal de sua posição desenvolvimentista.

Ao abrir o antigo Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão
em dois, Lula designou a estrutura dos servidores e o fomento à
digitalização como responsabilidades do novo Ministério de Gestão e
Inovação. Além disso, a Ministra lidará com temas de coordenação da
administração pública federal e possíveis embates com os estados.



PERFIL

TÉCNICO POLÍTICO

RETROSPECTIVA
• Agenda de liberalização da economia.

• Conquistas: redução da Tarifa Externa 

Comum, início oficial do processo de 

acessão do Brasil à OCDE, finalização 

do Acordo MERCOSUL-UE. 

• Polêmicas: Menor priorização do 

MERCOSUL e flexibilização de 

acordos comerciais. 

SAI

Paulo Guedes
Ministro

Formado pela UFMG, 

mestre e doutor pela 

Universidade de Chicago.

Geraldo Alckmin
Vice-presidente e 

ministro
Formado em Medicina 

pela UNITAU e ex-

governador de São Paulo.

PERFIL

TÉCNICO POLÍTICO

O QUE ESPERAR?
• Boa relação com o setor privado.

• Por ter influência no governo, pode 

influenciar por uma reforma 

tributária alinhada à indústria.

• Desafios: Fortalecimento do complexo 

industrial brasileiro, reestruturação 

do MERCOSUL e ratificação do Acordo 

com a UE.

ENTRA

Relatório final do governo de Transição: período severo de 

desindustrialização, ausência de políticas industriais e de desenvolvimento, 

e desmonte da política nacional de exportações. A divisão do Ministério da 

Economia é considerada crucial para a reindustrialização do Brasil e a 

participação mais competitiva do setor produtivo no comércio internacional.

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, 

INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS
Desmembramento do Ministério da Economia



MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, 
INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS

Secretaria-Executiva

Secretaria-Executiva da 
CAMEX

Secretaria de Comércio 
Exterior

Secretaria de 
Desenvolvimento 

Industrial, Inovação, 
Comércio e Serviços

Além de lidar com a gestão interna, a 
Secretaria-Executiva é responsável por 
acompanhar a execução das estratégias 
definidas pelo Ministro. 
Responsável pela elaboração, adoção e 
implementação de políticas e atividades 
relacionadas ao comércio exterior de bens e 
serviços, aos investimentos estrangeiros no 
país e ao financiamento de exportações.
Responsável pela condução de negociações 
comerciais, defesa comercial, facilitação de 
comércio e temas tarifários. É pasta central na 
definição da política de comércio exterior 
brasileira. 
Encarregada da gestão de novas dinâmicas 
industriais para o país, como transformação 
digital, economia circular, fomento à inovação, 
desenvolvimento regional, indústria criativa e 
outros. 

Secretaria de 
Competitividade e 

Regulação

Secretaria de Economia 
Verde, Descarbonização 

e Bioindústria

Secretaria da Micro e 
Pequena Empresa e 
Empreendedorismo

Responsável por diagnósticos e propostas de 
reformas regulatórias para aumento da 
competitividade do setor produtivo brasileiro e 
para modernização da regulação. É também 
responsável por articulação para 
implementação das propostas.
Apoia no desenvolvimento da economia de 
baixo carbono e na utilização sustentável da 
biodiversidade brasileira, fomentando a 
bioindústria.
Responsável por formular e coordenar a 
política nacional de desenvolvimento das 
Micro e Pequenas Empresas (MPEs).

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, 

INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS

PRINCIPAIS SECRETARIAS



MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, 

INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS

A recriação do MDIC representa a retomada estratégica da política comercial e

industrial do país. O principal objetivo do Ministério será promover a

reindustrialização do Brasil, por meio de políticas de aumento da produtividade e

da presença de produtos brasileiros nas cadeias globais de valor.

As respostas negativas de outros nomes sondados para assumir o MDIC levaram à

escolha do vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, para comandar o Ministério.

Ainda que tenha bom relacionamento com o setor privado, a escolha de Alckmin

foi arriscada por dificultar eventual troca de comando da pasta, visto que Alckmin

foi eleito na chapa com Lula.

Já se sabe que o Ministério irá incorporar grandes instituições de promoção do

investimento interno e externo, como o Banco Nacional de Desenvolvimento

Econômico e Social (BNDES) e a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e

Investimentos (APEX). Portanto, políticas de desenvolvimento e de promoção do

comércio exterior devem ser prioridades da gestão de Alckmin, que deve buscar

estabelecer constante diálogo com o setor produtor brasileiro.



PERFIL

TÉCNICO POLÍTICO

RETROSPECTIVA
• Técnico, servidor do INSS há 38 anos.

• Conquistas: realização de processos 

de modernização das plataformas de 

acesso ao INSS.

• Polêmicas: fim da fila do INSS de 

maneira rápida e sem devida 

diligência.

SAI

José Carlos 
Oliveira
Ministro

Formado em 

Administração de 

Empresas.

Luiz Marinho
Ministro 

Formado em Direito e 

presidente do PT em São 

Paulo.

PERFIL

TÉCNICO POLÍTICO

O QUE ESPERAR?
• Papel político, foi Ministro do Trabalho 

de 2005 a 2007. 

• Sindicalista.

• Desafios: combate à informalidade e 

possíveis revisões à reforma 

trabalhista.

ENTRA

Relatório final do governo de transição propõe reverter a flexibilização da 

regulação laboral e revitalizar o papel dos sindicatos, para garantir maior 

proteção trabalhista e previdenciária aos empregados. Ademais, advoga que 

o combate à informalidade e programas de qualificação social e profissional 

devem ser enfatizados, como também a inspeção do trabalho, com 

fortalecimento dos quadros de auditores fiscais do trabalho.

MINISTÉRIO DO

TRABALHO
Desmembramento do Ministério do Trabalho e da Previdência



MINISTÉRIO DO TRABALHO

Secretaria-Executiva

Secretaria de Inspeção 
do Trabalho

Secretaria de Proteção 
ao Trabalhador

Secretaria de 
Qualificação e Fomento 
à Geração de Emprego e 

Renda

Auxilia o Ministro na supervisão e 
coordenação do Ministério e entidades 
vinculadas.

Responsável por formular diretrizes de 
inspeção do trabalho, visando combater o 
trabalho em condições análogas à escravidão e 
infantil.

Definição e implementação de ações relativas à 
identificação do trabalhador e ao registro 
profissional, além de propor o aperfeiçoamento 
da legislação trabalhista.

Responsável por apresentar políticas públicas 
de emprego, renda, salário e qualificação social 
e profissional, além de estimular o emprego aos 
jovens e acompanhar o cumprimento de regras 
da Organização Internacional do Trabalho 
(OIT).

MINISTÉRIO DO

TRABALHO

PRINCIPAIS SECRETARIAS

No início do governo Bolsonaro, o Ministério do Trabalho havia sido
incorporado ao Ministério da Economia. No entanto, em 2021, a pasta foi
recriada como Ministério, fundindo os temas de Trabalho e Emprego com a
Previdência Social.

O Governo Lula confirmou a separação dos dois ministérios distintos, em
demonstração de relevância dos temas para o novo governo, permitindo
que cada órgão possa dar maior ênfase às suas atribuições. Dessa forma, a
Secretaria de Previdência e suas subsecretarias devem migrar para o novo
ministério, sob Carlos Lupi, nomeado Ministro da Previdência Social.



PERFIL

TÉCNICO POLÍTICO

RETROSPECTIVA
• Quadro pouco expressivo do MRE. 

Nunca havia sido embaixador.

• Buscou se distanciar do discurso 

ideológico de seu antecessor.

• Apesar de negar envolvimento, 

participou do encontro controverso de 

Bolsonaro com embaixadores.

SAI

Carlos França
Ministro

Formado em Direito e 

Relações Internacionais 

pela UnB. Diplomata de 

Carreira.

Mauro Vieira
Ministro 

Formado em Direito pela 

UFF. Diplomata de 

Carreira.

PERFIL

TÉCNICO POLÍTICO

O QUE ESPERAR?
• Já ocupou o mesmo cargo no governo 

Dilma. 

• Tem experiência como embaixador em 

países estratégicos como Argentina e 

Estados Unidos.

• É próximo a Celso Amorim e defensor 

da política de cooperação Sul-Sul.

ENTRA

Relatório final do governo de transição ressalta que a visão isolacionista e 

desmonte de políticas públicas internas afetou a imagem externa do país, 

além de prejudicar a capacidade de atuação em temas da agenda global. 

Destacaram-se críticas ao desmantelamento do MERCOSUL como união 

aduaneira e à pouca atenção aos parceiros na América Latina.

MINISTÉRIO DAS

RELAÇÕES EXTERIORES



MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES

Secretaria-Geral das 
Relações Exteriores

Secretaria de América 
Latina e Caribe

Secretaria de Europa e 
América do Norte

Secretaria de África e 
de Oriente Médio

A Secretaria-Geral é responsável por coordenar 
todas as demais Secretarias da pasta, além de 
representar o Ministro, em casos de ausência.

Recriada pelo novo governo, trata de temas 
políticos e econômicos relacionados à região. A 
Secretaria é responsável, inclusive, por 
formular as políticas para integração regional.

Responsável pela política externa direcionada 
à Europa e América do Norte. Tende a ter 
destaque com a busca pela ratificação do 
acordo MERCOSUL-União Europeia.

É responsável pela formulação de políticas com 
regiões importantes do globo. Deverá ganhar 
ainda mais destaque com a refundação das 
relações com o continente africano.

MINISTÉRIO DAS

RELAÇÕES EXTERIORES

PRINCIPAIS SECRETARIAS

Espera-se que o MRE receba atenção especial do Governo Lula, sobretudo
em sua tentativa de se diferenciar do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). A
expectativa é pela adoção de uma postura mais ativa na política externa,
que poderá ser observada, principalmente, nas agendas ambientais e na
defesa de reformas em organismos multilaterais. Além disso, espera-se
uma maior prioridade nas relações Sul-Sul.

Em sua primeira coletiva de impressa, Vieira confirmou que o presidente
Lula se dedicará a visitar parceiros importantes do Brasil, como Estados
Unidos, China e Argentina. Sobre OCDE, tema de interesse do setor privado,
Vieira afirmou que o novo governo ainda avaliará as negociações,
indicando que a acessão do país à entidade não será uma prioridade.



PERFIL

TÉCNICO POLÍTICO

RETROSPECTIVA
• Substituiu Sergio Moro em abril de 

2020 após o ex-juiz entrar em conflito 

com Jair Bolsonaro.

• Fiel a Bolsonaro, teve atuação 

tímida nas ações para liberar as 

rodovias bloqueadas após o 2º turno 

das eleições.

SAI

Anderson Torres
Ministro

Delegado da Polícia 

Federal, formado em 

Direito e especialista em 

ciência policial.

Flávio Dino
Ministro 

Advogado, senador eleito 

pelo Maranhão, ex-

governador do estado e 

ex-magistrado.

PERFIL

TÉCNICO POLÍTICO

O QUE ESPERAR?
• Político influente no Nordeste 

e respeitado na Justiça Federal.

• Apoiador e defensor das campanhas 

de Lula e Dilma.

• Desafio de conferir credibilidade e 

segurança jurídica ao governo do PT.

ENTRA

Flávio Dino demonstra facilidade para dialogar e coordenar órgãos ligados à 

Justiça e Segurança Pública, mesmo antes do início do mandato de Lula e 

sua posse como ministro. Dino defende uma aproximação do governo 

federal com as corporações policiais e a busca pelo desarmamento da 

população. O ministro também quer reduzir a violência policial e os crimes 

de ódio.

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E

SEGURANÇA PÚBLICA



Vinícius Marques 
de Carvalho
Ministro-chefe

Advogado e professor 

especializado nas áreas 

de compliance e 

antitruste.

PERFIL

TÉCNICO POLÍTICO

O QUE ESPERAR?
• Ex-presidente do órgão 

antitruste brasileiro (CADE) que 

articulou e implementou a Nova 

Lei de Defesa da Concorrência.

• Apoiado por Aloizio Mercadante 

e Gilberto Carvalho.

• Principais desafios: Fortalecer a 

transparência e o compliance

governamental anticorrupção.

ENTRA

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Jorge Messias
Advogado Geral

Procurador da 

Fazenda Nacional e 

Professor de Direito na 

Universidade de 

Brasília (UnB).

PERFIL

TÉCNICO POLÍTICO

O QUE ESPERAR?
• Foi subchefe de Assuntos 

Jurídicos da Presidência da 

República e subchefe de Análise 

de Políticas Governamentais da 

Casa Civil, durante o governo 

Dilma.

• Principais desafios: reestruturar 

a AGU para conferir proteção 

jurídica e governabilidade à 

nova gestão.

ENTRA

ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO



Silvio Almeida
Ministro

Professor universitário, 

advogado e filósofo.

PERFIL

TÉCNICO POLÍTICO

O QUE ESPERAR?
• Especialista e acadêmico sobre 

questão racial no Brasil,  é 

presidente do Instituto Luiz 

Gama.

• Tem o desafio de reestruturar a 

pasta recriada, que conta com o 

menor orçamento da Esplanada 

– montante de R$ 789,5 milhões, 

que ainda será dividido com 

Ministério das Mulheres.

ENTRA

MINISTÉRIO DOS DIREITOS HUMANOS



PERFIL

TÉCNICO POLÍTICO

RETROSPECTIVA
• Quarto ministro da Cidadania de 

Bolsonaro, chefiou a Assessoria 

Especial de Assuntos Estratégicos. 

• Atuou na execução de políticas 

públicas como o Auxílio Brasil e o 

Brasil Fraterno-Comida no Prato.

• Ganhou destaque com eleições e a 

gestão de orçamento de interesse de 

diferentes classes políticas e sociais.

SAI

Ronaldo Bento
Ministro da Cidadania

Mestre em Direito 

Econômico e 

Desenvolvimento e 

professor de Direito.

Wellington Dias
Ministro

Formado em Letras com 

especialização em 

Políticas Públicas (UFRJ).

PERFIL

TÉCNICO POLÍTICO

O QUE ESPERAR?
• Articulador experiente, tende a apoiar 

o fortalecimento de políticas com 

maior transversalidade. 

• Tecnicamente, tem experiência 

positiva do Programa Fome Zero no 

Piauí como credencial para gerir o 

programa nacional. 

• Desafio imediato é a revisão do 

cadastro do Bolsa Família.

ENTRA

O relatório do GT de Desenvolvimento Social avaliou que a atual situação é 

de vulnerabilidade em diferentes populações e que houve o enfraquecimento 

de instâncias de participação e controle popular. A concentração de recursos 

do Ministério da Cidadania no programa Auxílio Brasil foi apontada como 

uma situação a ser revertida.

MINISTÉRIO DO

DESENVOLVIMENTO SOCIAL



MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Secretaria de Cuidados 
e Família

Secretaria de Renda e 
Cidadania 

Secretaria do Cadastro 
Único e Gestão de 

Informação

Secretaria de Inclusão 
Socioeconômica

Concentra as políticas públicas focadas em 
sistemas de proteção social às famílias e 
grupos em vulnerabilidade.

Responsável por gerir o novo Bolsa Família.

Responsável pelo Cadastro Único. Focada em 
ajustes e melhoras na coleta de dados 
sobre usuários dos programas e benefícios 
geridos pelo ministérios. 

Secretaria dedicada ao apoio na inserção ao 
mercado de trabalho e incentivos ao 
empreendedorismo.

Secretaria de Segurança 
Alimentar e Nutricional

Secretaria 
Extraordinária de 

Combate à Pobreza e à 
Fome

Secretaria 
de Assistência Social

Articulação intergovernamental para a 
implementação de políticas intersetoriais e 
coordenação do Grupo Gestor do Programa 
Alimenta Brasil.

A Secretaria terá atuação mais transversal nos 
temas relacionados à fome, inclusive 
secretariando as reuniões da Câmara 
Interministerial de Segurança Alimentar e 
Nutricional (Caisan). 

Concentrará ações de assistência social, 
abarcando serviços e vigilância 
socioassistenciais, além da defesa de direitos e 
diversidade.

PRINCIPAIS SECRETARIAS

MINISTÉRIO DO

DESENVOLVIMENTO SOCIAL



O Partido dos Trabalhadores (PT) tem no Ministério do Desenvolvimento Social o

instrumento estratégico para a propositura e gestão de políticas de assistência

social - como o Bolsa Família. O comando da pasta por uma liderança do PT é

considerado essencial para maior projeção do Partido no setor social. Eleito para

novo mandato no Senado, Dias venceu a batalha contra Simone Tebet (MDB),

reivindicou a pasta com objetivo de projeção nacional para a corrida eleitoral de

2026. O novo ministro assume com o desafio de reorganizar os benefícios sociais e,

se obtiver êxito, se fortalece como nome para a disputa presidencial.

O Ministério do Desenvolvimento Social herda temas que estavam concentrados

majoritariamente pelo Ministério da Cidadania. É possível dividir os temas sob a

pasta em dois grandes blocos: (i) assistência social e (ii) combate à fome e

insegurança alimentar. Na parte da assistência social, destaca-se o Bolsa Família,

que será reformulado. Na parte de segurança alimentar, os focos iniciais da pasta

tendem a ser a recriação do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e

Nutricional (Consea) e da Câmara Interministerial de Segurança Alimentar e

Nutricional (Caisan) e a convocação da 6ª Conferência de Segurança Alimentar e

Nutricional.

MINISTÉRIO DO

DESENVOLVIMENTO SOCIAL



PERFIL

TÉCNICO POLÍTICO

RETROSPECTIVA
• Quarto e mais longevo ministro da 

Saúde desde o começo da pandemia.

• Esteve à frente da pasta durante o 

avanço da vacinação contra a COVID-

19. 

• Sua atuação foi marcada pelo foco em 

Cardiologia, área em que é experiente, 

e pelo esforço de nomear servidores 

técnicos para o Ministério.

SAI

Marcelo Queiroga
Ministro

Médico cardiologista, 

graduado pela 

Universidade Federal da 

Paraíba.

Nísia Trindade
Ministra

Cientista social, 

Presidente da Fundação 

Oswaldo Cruz (Fiocruz) 

desde 2017.

PERFIL

TÉCNICO POLÍTICO

O QUE ESPERAR?
• Embora formada em ciências sociais, 

tem experiência em gestão de saúde. 

• Deve priorizar atenção primária e 

combate à desnutrição e aumentar as 

campanhas do Plano Nacional de 

Imunização. 

• Espera-se que sua gestão impulsione 

a Saúde Digital e o Complexo 

Industrial da Saúde. 

ENTRA

O Grupo Técnico de saúde para a transição governamental apontou como 

prioridade para o início do governo Lula a redução das filas de espera para 

diagnósticos e tratamentos de doenças cardiovasculares, cânceres e 

cirurgias de baixa e média complexidade; e a compra de insumos essenciais, 

inclusive vacinas e medicamentos em geral.

MINISTÉRIO

DA SAÚDE



MINISTÉRIO DA SAÚDE

Secretaria-Executiva

Secretaria de Atenção 
Especializada em Saúde

Secretaria de Atenção 
Primária à Saúde

Secretaria de Ciência, 
Tecnologia e Insumos 
Estratégicos em Saúde

Além de assistir o ministro na coordenação das 
atividades da pasta, também apoia em temas 
relacionados ao FNS, planejamento, aquisição, 
armazenamento e distribuição de insumos.
Identificar serviços de referência, 
estabelece normas técnicas relativas atenção 
especializada à saúde, e coordena a atenção 
hospitalar do SUS.
Construção e condução de políticas públicas de 
promoção da saúde e prevenção de agravos. É 
responsável pelas diretrizes de alimentação e 
nutrição da população.

Avaliação de tecnologias, coordenação da 
incorporação de tratamentos e da Política de 
Inovação Tecnológica e de Gestão de 
Tecnologiais em Saúde.

Secretaria de Saúde 
Digital

Secretaria de Vigilância 
em Saúde

Secretaria de Gestão do 
Trabalho e Educação na 

Saúde

Recém criada, é responsável por apoiar todas 
as secretarias do Ministério na implementação 
de produtos e serviços de tecnologia da 
informação, incluindo telessaúde

Coordena o Sistema Nacional de Vigilância em 
Saúde, incluindo a pauta de imunização, saúde 
ambiental, laboratórios de saúde pública, e 
saúde do trabalhador. 
Coordenar a formação de recursos humanos na 
área da saúde e a Mesa Nacional de regulação e 
Negociação do Trabalho no SUS. Orienta e articula 
cursos a agentes de saúde pública e privada.

PRINCIPAIS SECRETARIAS

MINISTÉRIO

DA SAÚDE

Secretaria de Saúde 
Indígena

Fomentar a implementação de políticas de 
saúde para a população indígena e promover o 
desenvolvimento e gestão do Subsistema de 
Atenção à Saúde Indígena.



A nova ministra é próxima do ex-titular da pasta Alexandre Padilha e tem

experiência profissional que a aproxima das prioridades do novo governo para a

saúde. À frente da Fiocruz, foi bem-sucedida na articulação com o MS e a

Universidade de Oxford para celebrar acordo de encomenda tecnológica com a

farmacêutica AstraZeneca. Este know-how será importante para as ações de

enfrentamento à COVID-19, que o governo petista considera necessárias, e para

reestruturar o Programa Nacional de Imunizações (PNI).

Ainda, a instituição que presidiu é o grande polo nacional do Complexo Industrial

da Saúde (CIS). Ao longo da campanha presidencial, Lula se comprometeu a

incentivar a produção e os investimentos em novas tecnologias e medicamentos.

Trindade deve, então, se empenhar para reestimular a indústria farmacêutica

nacional e atrair empresas estrangeiras do setor.

As instâncias de participação social deverão ser reestruturadas e fortalecidas.

Espera-se, assim, que o Grupo Executivo do Complexo Industrial da Saúde, a

Comissão Nacional dos Determinantes Sociais da Saúde e o Conselho Nacional de

Saúde tenham mais relevância e diálogo com o Executivo. O ex-ministro Arthur

Chioro chegou a declarar que os relatórios de transição elaborados pelo GT

subsidiarão a preparação para a 17ª Conferência Nacional de Saúde, prevista para

ocorrer em julho.

MINISTÉRIO

DA SAÚDE



Anielle Franco
Ministra

Jornalista, professora, e 

ex-diretora do Instituto 

Marielle Franco.

PERFIL

TÉCNICO POLÍTICO

O QUE ESPERAR?
• Mestre em relações étnico-

raciais, ingressou na vida 

política após o assassinato de 

sua irmã, a vereadora Marielle

Franco. 

• Em 2020 apoiou a atuação e 

formação política de mulheres 

negras.

• Tem o desafio de reestruturar 

políticas públicas com a 

recriação do Ministério.

ENTRA

MINISTÉRIO DA IGUALDADE RACIAL

Cida Gonçalves 
Ministra

Publicitária, 

especialista em gênero 

e violência contra a 

mulher.

PERFIL

TÉCNICO POLÍTICO

O QUE ESPERAR?
• Foi secretária nacional de 

enfrentamento de violência 

contra as mulheres nas gestões 

Lula e Dilma.

• Assume com o compromisso de 

resgatar políticas transversais 

de defesa das mulheres.

• Desafio será garantir atuação 

com Orçamento baixo em 2023.

ENTRA

MINISTÉRIO DAS MULHERES



PERFIL

TÉCNICO POLÍTICO

RETROSPECTIVA
• Interface pequena com classe política, 

esteve pouco tempo à frente da pasta 

ao assumir após saída de Pontes.

• Esteve no meio das polêmicas sobre a 

desatualização do valor das bolsas de 

pesquisas.

• Não teve uma gestão com grandes 

feitos para a área.

SAI

Paulo Alvim
Ministro

Formado em Engenharia 

Civil pela UFRJ, mestre 

em Ciência da 

Informação.

Luciana Santos
Ministra

Formada em Engenharia 

Elétrica e presidente 

nacional do PCdoB.

PERFIL

TÉCNICO POLÍTICO

O QUE ESPERAR?
• Perfil com alta capacidade de 

articulação política e influente em 

círculos da esquerda brasileira.

• Comprometida com o 

desenvolvimento da área e com as 

demandas do setor.

• Recomposição orçamentária da pasta 

pode ser um desafio.

ENTRA

O diagnóstico do Grupo Técnico constatou a insuficiência de recursos da 

pasta para empreender políticas públicas no ano de 2023, segundo o Projeto 

de Lei Orçamentária. Destaca-se no relatório a proposta de devolução da 

Medida Provisória que bloqueia recursos do Fundo Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT) e a reversão do processo 

de liquidação da CEITEC, empresa brasileira de semicondutores.

MINISTÉRIO DA CIÊNCIA,

TECNOLOGIA E INOVAÇÕES



MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, 
TECNOLOGIA E INOVAÇÕES

Secretaria-Executiva

Secretaria de Políticas e 
Programas Estratégicos

Responsável por assistir a Ministra na 
definição de diretrizes e na supervisão e na 
coordenação das atividades das Secretarias do 
Ministérios.

Propor ao Ministro de Estado a criação de 
políticas e programas que visem ao 
desenvolvimento científico e tecnológico em 
áreas estratégicas, em especial o clima e 
sustentabilidade.

Secretaria de Ciência e 
Tecnologia para o 

Desenvolvimento Social

Secretaria de 
Desenvolvimento 

Tecnológico e Inovação

Articular, implementar e gerenciar políticas e 
programas destinados ao desenvolvimento 
científico, tecnológico e da inovação, 
considerados os biomas, os povos originários e 
as comunidades tradicionais que neles vivam e 
suas atividades econômicas sustentáveis, em 
especial na Amazônia Legal.

Acelerar a implantação de tecnologias, 
processos e métodos, em articulação com os 
órgãos e as entidades dos Governos com as 
instituições de pesquisa acadêmica e com 
empresas, que contribuam para o 
desenvolvimento sustentável.

PRINCIPAIS SECRETARIAS

MINISTÉRIO DA CIÊNCIA,

TECNOLOGIA E INOVAÇÕES

Secretaria de Ciência e 
Tecnologia para a 

Transformação Digital

Propor, coordenar e acompanhar as políticas e 
programas relacionadas à microeletrônica, 
internet das coisas, segurança cibernética, 
inteligência artificial, comunicações 
avançadas e Economia 4.0.



Luciana Santos é a primeira mulher a liderar o Ministério da Ciência, Tecnologia e

Inovações e aproveitou a plataforma política para assumir o compromisso de

garantir as condições necessárias às mulheres pesquisadoras no país. O ministério

pode ganhar importância no novo governo dentro da pauta de valorização da

educação e pesquisa.

Durante seu discurso de posse, Luciana afirmou que o objetivo da pasta é trabalhar

para que a área de ciência e tecnologia seja o pilar do desenvolvimento nacional,

inclusive através da articulação com o Congresso Nacional. Entre as prioridades

da sua gestão, estão a ampliação do programa de bolsas do CNPq, o apoio a

programas estruturantes de setores estratégicos e combate à evasão de talentos.

A ministra ressaltou a importância da ciência, tecnologia e inovações para o setor

produtivo e elencou entre as prioridades da pasta garantir a competitividade das

empresas brasileiras e aumentar a produtividade. A expectativa é que o foco inicial

da gestão de Santos seja voltado para repor as perdas inflacionárias das bolsas de

pesquisas científicas e na promoção de uma reestruturação orçamentária do

Ministério, que sofre com a limitação de recursos.

MINISTÉRIO DA CIÊNCIA,

TECNOLOGIA E INOVAÇÕES



PERFIL

TÉCNICO POLÍTICO

RETROSPECTIVA
• Parlamentar com habilidade política

• Conquistas: Realização do Leilão do 

5G, expansão da digitalização do 

governo e ações de desburocratização 

de processos de radiodifusão

Juscelino Filho
Ministro

Formado em Medicina 

pelo Centro Universitário 

do Maranhão (Uniceuma)

PERFIL

TÉCNICO POLÍTICO

O QUE ESPERAR?
• Parlamentar com habilidade política

• Aliado de Arthur Lira (PP/AL) e com 

capacidade de articulação

• Desafio: ampliar a cobertura de 

conexão e acelerar a implantação do 

5G.

ENTRA

É fundamental que o Ministério participe ativamente das questões sobre o 

compartilhamento de postes e a renovação das concessões de telefonia fixa 

– que são questões mais urgentes. O relatório de Transição não traz 

propostas de solução, mas pontua alguns temas como a taxação das big 

techs, regular as plataformas digitais, combate às fake news e criação de um 

plano de universalização da banda larga.

MINISTÉRIO

DAS COMUNICAÇÕES

SAI

Fábio Faria
Ministro

Formado em 

Administração de 

Empresas pela 

Universidade Potiguar.



MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES

Secretaria-Executiva

Secretaria de Proteção e 
Defesa Civil

Auxilia o Ministro das Comunicações na 
supervisão e coordenação do Ministério e 
entidades vinculadas.

Responsável por propor políticas, objetivos e 
metas relativos à cadeia de valor das 
telecomunicações, bem como a supervisão de 
programas e ações voltados para o setor. É a 
pasta responsável por implantar medidas para 
o desenvolvimento tecnológico do setor e 
apoiar a gestão dos Conselhos Gestores do 
FUST e Funttel.

MINISTÉRIO

DAS COMUNICAÇÕES

PRINCIPAIS SECRETARIAS

Secretaria de 
Comunicação Social 

Eletrônica

Responsável por formular e supervisionar a 
execução de políticas públicas aos serviços de 
radiodifusão, Também é responsável por 
elaborar os planos nacionais de outorga

Agência Nacional de 
Telecomunicações 

(Anatel)

Importante pontuar que participaram da 
solenidade de posse do novo ministro, os 
presidentes da Anatel (Carlos Baigorri) e da 
Telebras (Jarbas Valente), ambos assistiram ao 
discurso do novo ministro com promessas de 
investimento em inovação, respeito e 
confiança com a Anatel, a Telebras e os 
Correios. Em seu discurso durante a posse, o 
novo ministro pontuou que uma recomposição 
dos investimentos; e aperfeiçoará a 
governança.

Juscelino pretende dar celeridade a 
implantação do 5G, em conjunto com a Anatel, 
reforçar o papel dos Correios e melhorar o 
acesso à Internet nas escolas pela sua 
cobertura via satélite, com a Telebras.

Telecomunicações 
Brasileiras S.A. 

(Telebras)

Empresa Brasileira de 
Correios e Telégrafos 

(Correios)



A nomeação de Juscelino Filho marca o embarque do União Brasil no novo

governo. O partido também comandará o Ministério do Turismo, com a deputada

federal Daniela do Waguinho (RJ). Apesar de ocupar dois ministérios, o líder do

União na Câmara, deputado Elmar Nascimento (BA) já declarou que o apoio será

avaliado ‘caso a caso’. Ao mesmo tempo que integra o governo, o partido também

abriga opositores ferrenhos da nova gestão, como o deputado federal Kim

Kataguiri (SP) e o senador Sergio Moro (PR). Resta ver como o partido e o governo

lidarão com eventuais dissidências.

Sobre a agenda temática, há, de certa maneira, uma continuidade do governo

anterior. O 5G já teve sua implementação iniciada e tem calendário próprio. A

ampliação e democratização do acesso a internet também estiveram presentes na

gestão anterior por meio do programa Internet Brasil. Dessa forma, é esperado que

o Ministério atue para ampliar e melhorar a infraestrutura do setor. A maior

ruptura em relação ao governo anterior é o cancelamento da privatização dos

correios, que já era esperada e não surpreende, considerando o alinhamento

ideológico do Partido dos Trabalhadores.

MINISTÉRIO

DAS COMUNICAÇÕES



PERFIL

TÉCNICO POLÍTICO

RETROSPECTIVA
• Foi um dos principais defensores da 

auditoria dos códigos binários das 

urnas, mas adotou uma postura mais 

pragmática sobre o resultado das 

eleições, o que desagradou segmentos 

mais radicais do governo Bolsonaro. 

SAI

Paulo Sérgio
Ministro

General do Exército 

Brasileiro.

José Múcio
Ministro

Engenheiro, deputado por 

5 mandatos. Ex-ministro 

de Relações Inst. de Lula 

(2007-2009)

PERFIL

TÉCNICO POLÍTICO

O QUE ESPERAR?
• Múcio possui ampla experiência 

política e bom trânsito entre Forças 

Armadas e setores conservadores.

• Indicação frusta alguns segmentos do 

PT, que esperavam um nome de 

especialistas civis para a pasta.

ENTRA

Dada experiência política, poderia facilitar o diálogo com militares e até com 

setores mais conservadores do Congresso. Múcio é aplaudido inclusive por 

Bolsonaro. Os principais desafios serão: reestabelecer o diálogo entre 

militares e o governo, ampliar a pauta de Defesa na Política Externa 

e pavimentar o ambiente político caso Lula opte por “desmilitarizar” o 

Executivo. De acordo com o Ipea, o número de militares no governo 

Bolsonaro aumentou em 70% - de 370 em 2013 para 1085 em 2021.

MINISTÉRIO

DA DEFESA



PERFIL

TÉCNICO POLÍTICO

RETROSPECTIVA
• Assumiu o Ministério do Des. 

Regional em março de 2022, quando 

Rogério Marinho deixou o cargo. 

• Durante as gestões, buscou o fomento 

ao investimento privado.

• Destaque para a continuidade de 

concessões e PPPs de saneamento, 

continuação da gestão Marinho.

Waldez Góes
Ministro

Técnico agrícola e 

formado em Políticas 

Públicas pela UFRJ.

PERFIL

TÉCNICO POLÍTICO

O QUE ESPERAR?
• Experiência inaugural em ministério 

após ser deputado estadual e 

governador do Amapá

• Foco em temas vinculados à proteção e 

defesa civil.

• Influência de Davi Alcolumbre e outros 

parlamentares do União Brasil nos 

trabalhos da Pasta.

ENTRA

O relatório final da transição recomendou a revisão dos mecanismos de 

financiamento dos fundos constitucionais, já que estariam sendo 

priorizados para projetos em grandes centros urbanos. Apesar de oriunda do 

antigo Ministério do Desenvolvimento Regional, a nova estrutura perdeu 

competências relacionadas a habitação, mobilidade urbana e saneamento 

básico. A Pasta conta com injeção de recursos via Lei Orçamentária.

MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E

DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL

SAI

Daniel Ferreira
Ministro do 
Desenvolvimento 
Regional
Especialista em Gestão e 

Orçamento Público.



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E 
DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Secretaria-Executiva

Secretaria de Proteção e 
Defesa Civil

Secretaria de Segurança 
Hídrica

Assiste o Ministro de Estado na coordenação 
das atividades das Secretarias do Ministério e 
das entidades a ele vinculadas

Planejamento de ações de proteção, defesa 
civil, gestão de riscos e desastres e aplicá-las 
por meio de planos diretores, preventivos, de 
contingência e de operação.

Orientação e supervisão da formulação e a 
implementação de planos, de programas e de 
projetos de aproveitamento de recursos 
hídricos. Propõe instrumentos para concessão 
de empreendimentos de infraestrutura hídrica 
e parcerias para sua implementação

MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E

DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL

PRINCIPAIS SECRETARIAS

Secretaria de Comércio 
e Relações 

Internacionais

Definição  e implementação da Política 
Nacional de Desenvolvimento Regional e da 
Política Nacional de Ordenamento Territorial.

Secretaria de Comércio 
e Relações 

Internacionais

Acompanhamento, avaliação e proposição de  
aprimoramentos para a aplicação dos recursos 
dos fundos regionais vinculados ao Ministério. 
Consolidação de informações sobre os 
resultados obtidos com a aplicação dos 
recursos dos fundos regionais.



O ministro empossado tem como destaque em sua trajetória política os quatro

mandatos no governo do Amapá, onde direcionou foco de atuação aos setor de

infraestrutura voltada a saúde, segurança pública e mobilidade urbana. Sua

nomeação é gesto ao ex-presidente do Senado Davi Alcolumbre (UNIÃO), que

cobiçava maior domínio sobre a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São

Francisco e do Parnaíba (Codevasf), controlada pelo Ministério.

O novo Ministério deixou de ser o editor de políticas públicas para as áreas de

Habitação e Mobilidade Urbana, que ficam sob gestão do Ministério das Cidades.

Também dividirá competências o setor de Saneamento Básico com a pasta da

Cidades, que mantém a maior parte das atribuições advindas da antiga estrutura

do Ministério do Desenvolvimento Regional. Ademais, deve perder vinculação

com a agência reguladora de águas e saneamento.

Alinhado com a redefinição de competências, a Pasta deve focar na prevenção de

riscos e desastres. Terá como desafio a reformulação do modelo de financiamento

dos fundos constitucionais, tendo em vista a deturpação no direcionamento de

recursos apontada pelo relatório do governo de transição. Ainda, conforme

sinalizado na cerimônia de posse de Góes, movimento sociais podem ter maior

protagonismo junto ao Ministério.

MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E

DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL



PERFIL

TÉCNICO POLÍTICO

RETROSPECTIVA
• Assumiu o Ministério do Des. 

Regional em março de 2022, quando 

Rogério Marinho deixou o cargo. 

• Durante as gestões, buscou o fomento 

ao investimento privado.

• Destaque para a continuidade de 

concessões e PPPs de saneamento, 

continuação da gestão Marinho.

SAI

Daniel Ferreira
Ministro do 
Desenvolvimento 
Regional
Especialista em Gestão e 

Orçamento Público.

Jader Filho
Ministro

Graduado em Adm. e 

pós-graduado em Adm. 

Pública

PERFIL

TÉCNICO POLÍTICO

O QUE ESPERAR?
• Forte influência política no Ministério, 

especialmente do MDB.

• Secretário-executivo político.

• 1º cargo público do ministro.

• Foco na retomada de contratações 

para o “Minha Casa Minha Vida”.

• Apoio à PPPs para saneamento.

ENTRA

O relatório final da transição apontou grande números de obras públicas 

paralisadas e falta injustificada de novas contratações. Parte do esforço 

político do MDB na negociação para aprovar a PEC da Transição com 

volume expressivo de recursos – R$ 10 bilhões em 2023 - para a Pasta, e em 

consequência insistiram em comandar o ministério. 

MINISTÉRIO

DAS CIDADES



MINISTÉRIO DAS CIDADES

Secretaria-Executiva

Secretaria de Habitação

Secretaria de 
Saneamento Ambiental

Secretaria de Políticas 
para Territórios 

Periféricos

Coordenação das secretarias e entidades 
vinculadas à pasta. Apoio técnico na condução 
do Conselho das Cidades e do Conselho Curador 
do Fundo de Desenvolvimento Social
Supervisão, articulação e implementação da 
Política Nacional de Habitação para o 
desenvolvimento urbano, regional e social, e 
universalização do acesso à moradia.

Articular e revisar o Plano Nacional de 
Saneamento Básico (Plansab). Apoio técnico 
aos Estados e Municípios, e entidades que 
atuam no setor para implementação de 
políticas e de planos de saneamento básico.
Articular a política integrada e transversal de 
intervenção nos territórios periféricos, com 
envolvimento em todas todas as políticas 
urbanas e sociais, com o objetivo de reduzir as 
desigualdades nas cidades.

MINISTÉRIO

DAS CIDADES

PRINCIPAIS SECRETARIAS

Barbalho Filho é empresário e presidente do MDB no Pará desde 2019. É irmão do
governador reeleito do Pará, Helder Barbalho (MDB), e filho de Jader Barbalho (MDB),
que já foi deputado, Presidente do Senado e Governador. Helder, seu principal fiador,
integrou o GT de Cidades. A indicação de Jader é explicada pelo intenso do apoio do
governador à campanha de Lula e pela eleição de 9 dos 42 deputados do MDB.

Recriada, a pasta de Cidades será uma das principais no governo, já que concentrará os
temas de saneamento, desenvolvimento urbano, habitação e trânsito. Com a maior
participação em investimentos públicos, o comando do ministério deverá gerar forte
ganho político e fortalece a posição do MDB para as próximas eleições.

A posse, assim como de Renan Filho como ministro dos Transportes, foi
profundamente negociada pelos setores do MDB que atuaram informalmente pela
vitória de Lula nas urnas. Jader destacou que sua gestão será aberta ao diálogo com
todos os setores, com menções diretas aos movimentos sociais dos setores da Pasta.



PERFIL

TÉCNICO POLÍTICO

RETROSPECTIVA
• Assumiu o Ministério da em março de 

2022, quando Tarcísio deixou o cargo. 

• Durante as gestões, buscaram o 

fomento ao investimento privado.

• Destaque a concessões rodoviárias e à 

promoção da livre iniciativa em 

ferrovias pela instituição das 

autorizações no setor.

Renan Filho
Ministro

Formado em Ciências 

Econômicas pela 

Universidade de Brasília 

(UnB).

PERFIL

TÉCNICO POLÍTICO

O QUE ESPERAR?
• Primeiro comando de ministério após 

ser deputado federal e governador de 

Alagoas. 

• Desafio de direcionar mais recursos a 

rodovias públicas.

• Já declarou a preferência por PPPs à 

concessões, assim como a intenção de 

revisitar o marco legal ferroviário.

ENTRA

O relatório final do governo de transição indicou a revisão do modelo 

atualmente aplicado ao leilão de rodovias e a regulamentação das 

autorizações ferroviárias. No que tange a rodovias e ferrovias, o governo terá 

o desafio de ampliar o volume de investimento público de forma a superar o 

patamar de manutenção, que não repõe perda de estoque. Também necessita 

pavimentar o financiamento de novos projetos estruturantes.

MINISTÉRIO

DOS TRANSPORTES

SAI

Marcelo Sampaio
Ministro da 
Infraestrutura
Mestre em Planejamento 

e Transportes.



MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES

Secretaria-Executiva

Secretaria Nacional de 
Transporte Rodoviário

Coordenação das secretarias e entidades 
vinculadas à pasta. Coordena o planejamento 
estratégico e prioridades definindo prioridades. 
Supervisiona a política nacional de trânsito, 
transportes ferroviário e rodoviário.

Supervisão de órgãos e entidades do setor de 
transporte rodoviário e Sistema Nacional de 
Viação. Atuação na política nacional de 
transportes do setor e propostas de tarifas e 
outorga.

MINISTÉRIO

DOS TRANSPORTES

PRINCIPAIS SECRETARIAS

Secretaria Nacional de 
Transporte Ferroviário

Supervisão de órgãos e entidades do setor 
ferroviário. Atuação em políticas públicas, na 
política nacional de transportes do setor e 
atualizações do Sistema Nacional de Viação 
relacionadas.

Secretaria Nacional de 
Trânsito

Coordenação, fiscalização e cumprimento das 
normas de trânsito pelas entidades 
relacionadas, além dos entes do Sistema 
Nacional de Trânsito. Emissão de pareceres 
técnicos do setor e subsídio do processo de 
licenciamento de instituições e emissão de 
certificados, homologações e credenciamentos 
da área.



O ministro afirmou que o marco regulatório das ferrovias será revisado, com

objetivo da ampliação da malha ferroviária e a redução da dependência do modal

rodoviário. A instituição da outorga por autorização foi um dos grandes marcos da

gestão anterior que, apesar dos vários protocolos de intenção já assinados, deixou

lacunas na aplicação legal. O papel da Agência Nacional de Transportes Terrestres

(ANTT) também deverá ser observado com atenção.

As rodovias seguem como principal foco desde o início da transição do novo

governo. Os Grupos Técnicos ressaltaram preocupação com a situação atual da

malha rodoviária, propondo a ampliação de investimentos públicos pelo

Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT). Ademais, é

esperado grande esforços para retomada de obras paralisadas, com ênfase na

geração de empregos em curto prazo.

Projetos de concessões rodoviárias devem prosseguir. Para tanto, a pasta terá

como desafio a interlocução muito próxima ao Programa de Parceria de

Investimentos (PPI) e o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social

(BNDES). Ambos têm ampla carteira de projetos em aberto ou em avaliação,

inclusive junto ao Tribunal de Contas da União (TCU).

MINISTÉRIO

DOS TRANSPORTES



PERFIL

TÉCNICO POLÍTICO

RETROSPECTIVA
• Assumiu o Ministério da em março de 

2022, quando Tarcísio deixou o cargo. 

• Durante as gestões, buscaram o 

fomento ao investimento privado.

• Destaque a arrendamentos e 

concessões, além de estímulos e 

mudanças regulatórias no transporte 

aquaviário e aviação.

Márcio França
Ministro

Formado em Direito pela 

Universidade Católica de 

Santos.

PERFIL

TÉCNICO POLÍTICO

O QUE ESPERAR?
• Primeiro comando de ministério após 

cargos no Legislativo e Executivo 

municipal e estadual. 

• Desafio de atuar pela retomada de 

maior investimento público 

• Sinalizou interrupção de concessões 

(com destaque ao Porto de Santos) e 

intenção de fortalecer Infraero. 

ENTRA

O relatório final do governo de transição indicou a revisão do atual modelo 

de privatização das autoridades portuárias, mas não diretamente do 

aplicado às concessões aeroportuárias. No que tange à pasta responsável por 

portos, aeroportos e hidrovias, o governo terá o desafio de retomar a 

capacidade de investimento público em meio a restrições fiscais, além de 

viabilizar alternativas para a gestão do estoque de infraestrutura.

MINISTÉRIO DE

PORTOS E AEROPORTOS

SAI

Marcelo Sampaio
Ministro da 
Infraestrutura
Mestre em Planejamento 

e Transportes.



MINISTÉRIO DE 
PORTOS E AEROPORTOS

Secretaria-Executiva

Auxilia na supervisão e coordenação das 
demais secretarias e órgãos vinculados. 
Coordena o planejamento da pasta, definindo 
prioridades. Estrutura políticas nacionais de 
transporte aero, aquaviário e intermodal.

MINISTÉRIO DE

PORTOS E AEROPORTOS

PRINCIPAIS SECRETARIAS

Secretaria Nacional de 
Aviação Civil

Supervisiona entidades da aviação. Monitora a 
aplicação dos recursos do Fundo Nacional de 
Aviação Civil e formula e implementa políticas 
do setor. Participa no planejamento nacional 
da infraestrutura aeroportuária.

Secretaria Nacional de 
Portos e Transportes 

Aquaviários

Supervisiona as entidades do setor. Propõe e 
implementa a política nacional de transporte 
aquaviário. Define prioridades para programas 
de investimento. Estabelece planos de outorga 
e de propostas tarifárias e outorgas para 
exploração do setor.

Trabalhos em torno de infraestrutura não sinalizaram revogações de normas editadas
ao longo do último governo para os setores abarcados pelo ministério. Entretanto, há
legislação recente, como a Lei do Voo Simples e o Programa BR do Mar, que pode ser
revista em termos de nível de abertura ao mercado estrangeiro. Existe a tendência de
que aspectos trabalhistas aplicados aos setores também recebam mais atenção.

França já confirmou a interrupção da agenda de desestatizações portuárias e de
concessões de aeroportos nos moldes que vinham sendo propostas. O governo deve se
limitar a manter processos de arrendamento de terminais e projetos de concessão de
infraestrutura e serviços específicos de portos – com foco em portos do Arco Norte e da
região Sul. Também é esperado que a pasta busque soluções para aeroportos devolvidos
por antigos concessionários em paralelo ao fortalecimento da Infraero.

A pasta deve enfrentar, como maior desafio, a escassez de recursos públicos. Ademais,
a provável pressão do setor produtivo pela promoção de modais alternativos aos
terrestres tende a exigir ações voltadas a hidrovias, por exemplo, tema ainda pouco
abordadas pelo novo governo. Por fim, deve solucionar projetos em aberto ou em
avaliação no Tribunal de Contas da União (TCU).



PERFIL

TÉCNICO POLÍTICO

RETROSPECTIVA
• Ampla experiência política.

• Foi o principal articulador do governo 

Bolsonaro durante a transição.

• Figura proeminente do centrão, 

possui bom trânsito político e apoiou 

todos os governos desde FHC. 

SAI

Ciro Nogueira
Ministro-chefe

Advogado, senador 

(PP/PI) e presidente 

licenciado do 

Progressistas.

Rui Costa
Ministro-chefe

Ex-governador (PT) da 

Bahia, formado em 

Instrumentação

Industrial.

PERFIL

TÉCNICO POLÍTICO

O QUE ESPERAR?
• Quadro tradicional do PT, mas com 

perfil mais pragmático que ideológico.

• Ampla experiência política.

• Possui boa articulação entre diferentes 

segmentos, o que pode facilitar o 

diálogo com Congresso mais à direita.

ENTRA

O diagnóstico da Transição acusa o comprometimento do “Centro de 

Governo”, decorrente da exoneração e devolução em massa de servidores, e 

da extinção de instâncias colegiadas de participação e de coordenação das 

ações governamentais. Caberá a Costa não apenas a fiscalização e execução 

de obras, mas a reorganização do Centro de Governo para redefinição de 

prioridades compartilhadas e o resgate de canais de diálogo e dos arranjos 

de governança do governo federal com estados, distrito federal e municípios.

CASA

CIVIL



CASA CIVIL

Secretaria-Executiva

Secretaria Especial do 
Programa de Parcerias 

de Investimentos 

Secretaria de Assuntos 
Jurídicos

Secretaria de Assuntos 
Governamentais

Responsável por assessorar diretamente o 
Ministo em todos os assuntos da pasta. Será 
ocupada por Miriam Belchior, que possui amplo 
conhecimento da máquina pública.

Secretaria será a principal gestora do Programa 
de Parcerias e Investimentos.

Responsável pela análise da 
constitucionalidade e legalidade de atos de 
governo e elaboração de pareceres jurídicos 
estruturante para o Poder Executivo. 

Secretaria analisa o mérito, oportunidade, 
conveniência e compatibilidade de programas 
e projetos submetidos ao Presidente, e alinha 
ações com outros órgãos.

CASA

CIVIL

PRINCIPAIS SECRETARIAS

O novo ministro venceu a ofensiva que buscava retirar, por completo, a
fiscalização do PPI da Casa Civil. Com a manutenção dessa prerrogativa na
pasta, uma de suas prioridades será promover a conclusão de obras
paralisadas e colocar em andamento o novo PAC planejado pelo governo.
Costa também terá que reestruturar o chamado Centro de Governo e
restabelecer pontes com governadores de Estado e prefeitos. A
reconstrução dos canais de diálogo com a sociedade deve ficar a cargo da
Secretaria Geral da Presidência, que reconquistou o status de Ministério.

Costa é um nome potencial para a sucessão de Lula. Vale destacar que o
perfil de tocador de obras e de gerente do governo foi o escolhido pelo
petista durante sua sucessão em 2010, fator essencial na eleição de Dilma.
A missão de gerente do governo, no entanto, traz o desafio de articular
ações sem colocar em risco a sobrevivência da frente ampla.



Paulo Pimenta
Ministro-chefe

Deputado federal 

(PT/RS), jornalista.

PERFIL

TÉCNICO POLÍTICO

O QUE ESPERAR?
• Integrante da ala “Resistência 

Socialista” do PT, minoritária e 

crítica à ala majoritária liderada 

por Lula.

• Será responsável pela 

reorganização dos contratos de 

publicidade do governo federal e 

debate em torno da regulação da 

mídia.

ENTRA

SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Márcio Macedo
Secretário-geral

Deputado federal, 

biólogo.

PERFIL

TÉCNICO POLÍTICO

O QUE ESPERAR?
• Antes de ser eleito deputado 

federal, atuou como secretário 

nas gestões do ex-prefeito e ex-

governador de Sergipe Marcelo 

Deda (PT) de quem Lula era 

muito próximo.

• Será o responsável pela agenda 

do presidente e interlocução com 

movimentos sociais.

ENTRA

SECRETARIA-GERAL DA PRESIDÊNCIA



Alexandre Padilha
Ministro-chefe

Deputado federal 

(PT/SP), ex-ministro da 

Saúde, médico.

PERFIL

TÉCNICO POLÍTICO

O QUE ESPERAR?
• Já exerceu o cargo de Ministro 

das Relações Institucionais e 

tem bom diálogo com os demais 

poderes. 

• Desafios: deve ser o principal 

articulador de ministros sem 

relação firme com o Congresso.

ENTRA

SECRETARIA DE RELAÇÕES

INSTITUCIONAIS



PERFIL

TÉCNICO POLÍTICO

RETROSPECTIVA
• Assumiu o MME em maio de 2022, 

em meio à crise dos combustíveis.

• Manteve mecanismos infralegais de 

abertura do mercado livre de energia. 

• Assumiu a pasta por indicação de 

Guedes em meio à escala de preços de 

combustíveis para apaziguar a crise. 

SAI

Adolfo Sachsida
Ministro

Mestre e doutor em 

Economia pela UnB e 

pós-doutor pela Uni. do 

Alabama.

Alexandre Silveira
Ministro

Ex-senador (PSD/MG), 

formado em Direito pela 

e técnico em 

Contabilidade.

PERFIL

TÉCNICO POLÍTICO

O QUE ESPERAR?
• Não tem conexões diretas com os 

setores de óleo e gás e energia, mas 

tem perfil articulador e conexões. 

• Desafios serão a contenção de preços 

de combustíveis e energia, mudanças 

na política de preços da Petrobras e 

promoção da transição energética.

ENTRA

Relatório Final do governo de Transição identificou desmonte regulatório, 

com abertura de mercado e redução do espaço de atuação estatal. Para o 

setor de energia elétrica, a maior preocupação é mitigar as consequências da 

privatização da Eletrobras. Em relação aos combustíveis, foram 

reconhecidas uma série de distorções que reduziram a participação da 

Petrobras e a previsibilidade das ações de descarbonização. 

MINISTÉRIO DE

MINAS E ENERGIA



MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA

Secretaria Executiva

Secretaria de 
Planejamento e 

Transição Energética

Secretaria de Energia 
Elétrica

Secretaria de Petróleo, 
Gás Natural e 

Biocombustíveis

Competência de prestar assistência ao Ministro 
na supervisão e coordenação das outras 
secretarias, dos órgãos e entidades vinculadas.

Responsável pela implementação de políticas 
setoriais, coordenação do planejamento 
energético e apoio a outros órgão do setor, 
como CNPE, EPE e ANEEL.

Monitora a expansão, o desempenho e a 
integração do sistema elétrico. Coordena ações 
de comercialização de energia e participa da 
formulação da política tarifária.
Responsável por formular propostas, monitorar 
e avaliar os setores de petróleo, gás natural e 
biocombustíveis, bem como elaborar estudos e 
diretrizes para exploração desses recursos e 
implementação de políticas públicas.

MINISTÉRIO DE

MINAS E ENERGIA

PRINCIPAIS SECRETARIAS

O novo Ministro Alexandre Silveira foi uma indicação política, sem relação direta com
os setores de óleo e gás e energia elétrica, feita após intensas negociações entre o
governo e os partidos aliados. Ele possui maior trânsito no setor de mineração, uma vez
que já viabilizou projetos para o seu estado. Conforme já anunciado, os recursos
energéticos e minerais serão utilizados como fontes de desenvolvimento econômico e
social para o país. Nesse sentido, o compromisso assumido durante a campanha
eleitoral de concluir o Programa Luz Para Todos e promover a universalização do
acesso à energia foi mantido, de acordo com o primeiro pronunciamento do Ministro.
Em sua fala, ele também confirmou a criação da Secretaria Nacional de Transição
Energética, cujo objetivo será formular e implementar políticas públicas voltadas para
fontes de geração limpas e renováveis.

Secretaria de Geologia, 
Mineração e 

Transformação Mineral

Competência de implementar políticas para 
geologia, mineração e transformação mineral, 
coordenar estudos de planejamento setorial e 
procedimentos de concessão.



A expectativa é de que o Ministério de Minas e Energia atue em alinhamento com

o Ministério do Meio Ambiente posicionar o Brasil como líder mundial de energia

limpa e referência nas políticas de sustentabilidade. Para tanto, fontes como o gás

natural, a biomassa e os biocombustíveis tendem a ganhar papel de destaque na

formulação de políticas.

Em relação aos combustíveis, é esperada maior interferência do Estado na

regulação dos preços, com mudança no Preço de Paridade Internacional (PPI)

praticado pela Petrobras atualmente. A estatal, que deverá ser fortalecida, tende a

ganhar papel fundamental como empresa de energia no processo de transição

energética, e diversificar seu portfólio e retomar investimentos em fontes de

energia renovável.

Quanto ao percentual de mistura dos combustíveis fósseis, o novo Ministro já

anunciou que o governo deverá implementar um valor fixo para promover maior

previsibilidade aos atores do setor. Sobre a mineração, é esperado fiscalização

maior nos projetos de exploração e incentivo voltados à mineração artesanal e em

pequena escala. Para nomeação dos cargos das secretarias, o Ministro deve

combinar indicações técnicas e políticas, dando um caráter mais político à pasta –

o que difere do primeiro escalão de Governos anteriores.

MINISTÉRIO DE

MINAS E ENERGIA



PERFIL

TÉCNICO POLÍTICO

RETROSPECTIVA
• Avanço de pautas importantes para o 

setor no legislativo: autocontrole, 

Marco Legal dos Pesticidas, 

bioinsumos e regularização fundiária.

• Implementação de políticas que 

levaram à ampliação da produção e à 

abertura de mercados.

SAI

Marcos Montes
Ministro da Agricultura, 
Pecuária e 
Abastecimento
Ex-deputado federal, 

Médico e professor 

universitário.

Carlos Fávaro
Ministro

Senador, empresário e 

produtor rural.

PERFIL

TÉCNICO POLÍTICO

O QUE ESPERAR?
• Promoção da recuperação de áreas 

degradadas;

• Recuperação da imagem do Brasil no 

exterior.

• Maior foco no aspecto social e  

sustentável da agricultura do Brasil.

ENTRA

O relatório final do governo de transição apresenta como um dos  principais 

problemas o prejuízo à imagem da agropecuária brasileira devido à 

dificuldade de se reduzir as queimadas e o desmatamento ilegal. Ele destaca 

também a redução de recursos para Embrapa e avalia que o seguro rural é 

insuficiente para atender a necessidade do país. Por fim, destaca a 

necessidade de atenção especial para o enfrentamento de emergências em 

defesa agropecuária e a implementação do Plano Nacional de Fertilizantes.

MINISTÉRIO DA

AGRICULTURA E PECUÁRIA



MINISTÉRIO DA 
AGRICULTURA E PECUÁRIA

Secretaria de Política 
Agrícola

Secretaria de Defesa 
Agropecuária

Secretaria de Inovação, 
Desenvolvimento 

Sustentável, Irrigação e 
Cooperativismo

Tem por objetivo formular e revisar as 
diretrizes de ação governamental para a 
política agrícola, inclusive para florestas 
plantadas, e para a segurança alimentar.

Tem por objetivo planejar, normatizar, 
coordenar, supervisionar e fiscalizar as 
atividades referentes à defesa agropecuária.

Tem por objetivo formular políticas públicas 
para a inovação e o desenvolvimento rural, 
fundamentadas em práticas agropecuárias 
inovadoras e sustentáveis, de forma a 
promover a sua integração com outras políticas 
públicas.

MINISTÉRIO DA

AGRICULTURA E PECUÁRIA

PRINCIPAIS SECRETARIAS

O novo Ministro Carlos Fávaro destacou em seu discurso de posse que o
combate à fome deve nortear esforços de toda a sociedade e que a produção
agrícola terá papel central na solução deste problema social brasileiro.

Fávaro também salientou a necessidade de melhorar a imagem do
agronegócio brasileiro no exterior por meio de ações de que assegurem
maior sustentabilidade à atividade. Com o discurso de que é possível
dobrar a área plantada no país “sem precisar derrubar uma árvore sequer”,
defendeu a recuperação de pastagens degradadas.

Secretaria de Comércio 
e Relações 

Internacionais

Tem por objetivo formular propostas de 
políticas e programas de comércio exterior 
agrícola, coordenar a participação e representar 
o Ministério em negociações internacionais.



PERFIL

TÉCNICO POLÍTICO

RETROSPECTIVA
• Avanço de pautas importantes para o 

setor no legislativo: autocontrole, 

Marco Legal dos Pesticidas, 

bioinsumos e regularização fundiária.

• Implementação de políticas que 

levaram à ampliação da produção e à 

abertura de mercados.

SAI

Marcos Montes
Ministro da Agricultura, 
Pecuária e 
Abastecimento
Ex-deputado federal, 

Médico e professor 

universitário.

Paulo Teixeira
Ministro

Advogado e deputado 

federal (PT/SP)

PERFIL

TÉCNICO POLÍTICO

O QUE ESPERAR?
• Foco maior em aspectos sociais no 

campo, com ênfase em povos 

indígenas, comunidades tradicionais e 

quilombolas.

• Busca pela segurança e soberania 

alimentar da população mais 

desassistida.

ENTRA

O relatório final do governo de transição apontou o enfraquecimento de 

políticas públicas que impactou a produção local de alimentos em especial 

das mulheres, jovens, povos indígenas e comunidades tradicionais 

envolvidas com a atividade agrícola. O relatório propõe a destinação de 

novas áreas públicas para reforma agrária e o fortalecimento da autonomia 

econômica, social, cultural e ambiental dos produtores rurais.

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO 

AGRÁRIO E AGRICULTURA FAMILIAR



MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO 
AGRÁRIO E AGRICULTURA FAMILIAR

Secretaria de 
Agricultura Familiar, 

Cooperativismo e 
Agroecologia

Secretaria de 
Governança Fundiária, 

Desenvolvimento 
Territorial e 

Socioambiental

Secretaria de 
Abastecimento e 

Soberania Alimentar

Planejar, coordenar, supervisionar, promover, 
controlar e avaliar as atividades relativas à 
política de desenvolvimento da agricultura 
familiar, do cooperativismo e da Agroecologia.

Formular diretrizes, propor ações e programas, 
monitorar e avaliar as políticas relacionadas a 
reordenamento agrário, cadastros de imóveis 
rurais, acesso à terra, regularização fundiária e 
reforma agrária.

Tem por objetivo planejar, coordenar, 
supervisionar e acompanhar programas, 
projetos e desenvolvimento de ações em 
abastecimento alimentar.

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO 

AGRÁRIO E AGRICULTURA FAMILIAR

PRINCIPAIS SECRETARIAS

Considerando seu discurso de posse, pode-se inferir que Teixeira tende a
dar ênfase ao combate à fome. Além disso, ele sinalizou a promoção de
políticas de reforma agrária, considerando que a pasta terá a vinculação
com o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA).

Por fim, Paulo Teixeira defendeu o papel essencial da Conab para a
Agricultura Familiar, principalmente com relação a estocagem e
armazenamento da produção. Para reforçar o alinhamento com a Pasta de
Fávaro, garantiu a permanência dos programas geridos pela Companhia
para a agricultura empresarial, e afirmou que eles serão realizados em
integração com o Ministério da Agricultura.

Secretaria de 
Territórios e Sistemas 

Produtivos Quilombolas 
e Tradicionais

Formular e propor políticas e ações transversais 
que levem em conta as necessidades de inclusão 
social, produtiva e econômica de quilombolas e 
povos e comunidades tradicionais para produção 
e comercialização, institucional ou privada, de 
alimentos



PERFIL

TÉCNICO POLÍTICO

RETROSPECTIVA
• Assumiu em junho de 2021 e buscou 

aproximação com o setor privado e 

priorizou a elaboração de políticas 

para resíduos sólidos. 

• Fomentou o desenvolvimento do 

mercado de carbono e de novos 

instrumentos econômicos de política 

ambiental.

SAI

Joaquim Leite
Ministro

Formado em 

Administração pela 

Unimar com MBA pelo 

Insper. 

Marina Silva
Ministra

Formada em História 

pela UFAC, especialista 

em teoria psicanalítica e 

psicopedagogia.

PERFIL

TÉCNICO POLÍTICO

O QUE ESPERAR?
• Retorna ao MMA após 14 anos, 

consolidando sua reaproximação com 

o PT. 

• Principais desafios serão o combate ao 

desmatamento e a reestruturação dos 

órgãos de fiscalização da política 

ambiental brasileira, como o Ibama e o 

ICMBio.

ENTRA

O Relatório Final do governo de transição classifica que houve o desmonte 

dos mecanismos da política ambiental brasileira, que contribuíram para o 

aumento das taxas de desmatamento nos últimos anos. O governo Lula terá 

o desafio de conciliar o setor produtivo com a sustentabilidade, a fim de 

retomar a credibilidade do país no cenário internacional. 

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE E DA 

MUDANÇA DO CLIMA



MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE E DA 

MUDANÇA DO CLIMA

PRINCIPAIS SECRETARIAS

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE

Secretaria Nacional de 
Biodiversidade, 

Florestas e Direitos 
Animais

Secretaria Nacional de 
Meio Ambiente Urbano 
e Qualidade Ambiental

Secretaria Nacional de 
Mudança do Clima

Secretaria Nacional de 
Bioeconomia;

Proteção e conservação do patrimônio genético 
e da biodiversidade brasileira. A promoção do 
bem-estar animal foi incluída na Secretaria a 
partir da nova composição do ministério .

Promoverá a aproximação do Ministério com 
os catadores. A expectativa é de que um dos 
focos da Secretaria seja a Política Nacional de 
Resíduos Sólidos (PNRS). 

Papel ativo na coordenação das atividades do 
MMA com outros ministérios. É esperada a 
atuação em politicas com foco em metas de 
desenvolvimento sustentável e adaptação.

Fomentar as atividades da Bioeconomia, com 
atuação em projetos de economia circular e 
precificação de carbono.

Sec. Nacional de Povos 
e Comunidades 

Tradicionais e Des. 
Rural Sustentável;

Sec. Extraordinária de 
Controle do 

Desmatamento e 
Ordenamento 

Ambiental Territorial;

Serviço Florestal 
Brasileiro

Responsável por aproximar a sociedade civil do 
MMA e trabalhará em conjunto com o 
Ministério dos Povos Indígenas no tema de 
demarcação de terras.

Responsável por ações diretas com foco em 
desmatamento. Terá participação ativa de ao 
menos 17 ministérios.

Retorna à estrutura do MMA. Deve possuir 
papel de destaque na estrutura do Ministério. 
Ampla responsabilidade no âmbito do CAR e 
das concessões florestais. 



A expectativa é que o Ministério do Meio Ambiente e Mudanças Climáticas

desempenhe um papel estratégico no governo Lula. Além de ser responsável pela

reestruturação das políticas de combate ao desmatamento e elaboração de novas

propostas de política ambiental, o MMA contribuirá para a reconstrução da

imagem do Brasil no cenário internacional.

Nesse sentido, a aplicação efetiva da política ambiental brasileira será de suma

importância para evitar a aplicação de barreiras comerciais ao Brasil. Para

garantir a implementação da política ambiental no país, o Ministério do Meio

Ambiente deve trabalhar para a reestruturação do IBAMA e do ICMBio,

importantes atores no processo de fiscalização das regras do Código Florestal.

Além disso, o Ministério revogou normas editadas nos últimos anos, com o

objetivo de controlar o desmatamento, reverter o processo de perdão de multas do

Ibama, reverter a autorização para o garimpo ilegal na Amazônia e retomar o

Fundo Amazônia.

Apesar de o principal desafio do Ministério ser o combate ao desmatamento, é

esperado que o MMA atue para o desenvolvimento de normas ligadas à Política

Nacional de Recursos Sólidos (PNRS) e ao mercado de carbono ainda no primeiro

ano de governo.

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE E DA 

MUDANÇA DO CLIMA



Daniela Carneiro
Ministra

Deputada federal 

(UNIÃO/RJ), pedagoga e 

professora do 

ensino infantil.

PERFIL

TÉCNICO POLÍTICO

O QUE ESPERAR?
• Esposa do prefeito de Belford 

Roxo Wagner Carneiro (UNIÃO).

• Foi a deputada federal mais bem 

votada da Baixada Fluminense.

• Defende o fortalecimento do 

setor por meio da promoção da 

acessibilidade e inclusão.

• Pretende atuar na diminuição do 

valor das passagens aéreas.

ENTRA

MINISTÉRIO DO TURISMO

André de Paulo
Ministro

Deputado federal, 

advogado e presidente 

regional do PSD em 

Pernambuco.

PERFIL

TÉCNICO POLÍTICO

O QUE ESPERAR?
• A capacitação e o retorno dos 

investimentos para o setor 

pesqueiro estão entre as 

prioridades para o ministério.

• O retorno dos serviços ligados ao 

setor também deve ser uma 

prioridade para os primeiros dias 

do governo

• Articulação com os Ministérios 

do Meio Ambiente e dos Povos 

Indígenas.

ENTRA

MINISTÉRIO DA PESCA



Sônia Guajajara
Ministra

Deputada federal 

(PSOL/SP) e 

coordenadora executiva 

da Articulação dos Povos 

Indígenas do Brasil pela 

Amazônia (Apib).

PERFIL

TÉCNICO POLÍTICO

O QUE ESPERAR?
• Sônia Guajajara é uma 

importante representante dos 

Povos Indígenas e atuou na 

oposição ao governo Bolsonaro.

• É esperado que trabalhe para a 

demarcação de terras indígenas 

e para o fim do garimpo ilegal e 

da mineração em terras 

indígenas

ENTRA

MINISTÉRIO DOS POVOS INDÍGENAS



PERFIL

TÉCNICO POLÍTICO

RETROSPECTIVA
• Nomeado em 2022 após escândalo de 

corrupção envolvendo seu antecessor.

• Perfil moderado, evitou polêmicas 

ligados a retórica bolsonarista.

• Gestão marcada pelo bloqueio de 

verbas para programas do Ministério

• Discursou em defesa da 

transformação digital na educação.

Camilo Santana
Ministro

Engenheiro Agrônomo, 

ex-governador do Ceará, 

senador eleito (PT/CE).

PERFIL

TÉCNICO POLÍTICO

O QUE ESPERAR?
• Durante seus mandatos no CE , o 

estado se tornou reconhecido pelos 

resultados em educação básica.

• Definiu a alfabetização na idade certa 

como prioridade para a pasta. 

• Planeja retomar obras paradas em 

creches e reestruturar o programa de 

merenda escolar.

ENTRA

O relatório do governo de transição classifica como alguns dos retrocessos 

na área a descontinuidade de públicas e a desarticulação com sistemas de 

ensino estaduais e municipais e da rede federal de ensino. O documento 

também aponta indícios de corrupção e prevê a recriação de comitês e 

comissões extintos desde 2019, como o Comitê Permanente de Planejamento 

e Gestão da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica.

MINISTÉRIO

DA EDUCAÇÃO

SAI

Victor Godoy 
Ministro
Engenheiro de Redes de 

Comunicação de Dados, 

especialista em Defesa 

Nacional; e Justiça e 

Segurança Humana.



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Secretaria de Educação 
Básica

Formula políticas para a educação infantil e os 
ensinos fundamental e médio para garantir a 
igualdade de condições para acesso e 
permanência estudantil, e a qualidade de 
aprendizagem e qualificação de docentes.

MINISTÉRIO

DA EDUCAÇÃO

PRINCIPAIS SECRETARIAS

Secretaria de 
Alfabetização

Planeja, orienta e coordena políticas para a 
alfabetização de crianças, jovens e adultos, 
atuando na cooperação com estados e 
municípios, com organismos nacionais e 
internacionais direcionados à alfabetização. 
Apoia ações de incentivo a leitura e a escrita.

Secretaria de Educação 
Superior

Formulação e implementação da política de 
educação superior, propondo e executando 
programas voltados à ampliação do acesso e da 
permanência de estudantes na formação 
superior. Em conjunto com o FNDE, é 
responsável pela política de financiamento e 
de apoio ao estudante do ensino superior.

A reestruturação será executada por meio de decretos. Temas como o ensino domiciliar
e a expansão do modelo de escolas cívico-militares deixam a lista de prioridades e as
propostas da nova gestão devem ser direcionadas, primordialmente, à educação básica.
A Secretaria de Educação Básica desempenhará papel central na implementação do
novo modelo de educação proposto, o que sinaliza a construção de um novo Plano
Nacional de Educação (PNE) e novas metas para o Índice de Educação Básica (Ideb).

São esperadas ações para recuperar índices positivos elativos à alfabetização e à
defasagem escolar, uma vez que o novo ministro classificou a alfabetização na idade
certa como prioridade da pasta. Ainda que o ensino superior não tenha sido pauta
principal, o recente histórico de bloqueio de verbas para a área e a consequente
reinvindicação do campo acadêmico colocam o tema em foco. Há expectativa de maior
atuação e investimento da pasta em programas de financiamento estudantil e
recuperação do orçamento às universidades.



Margareth 
Menezes
Ministra

Cantora atuante em 

movimentos de cultura, é 

fundadora da ONG 

Fábrica Cultural.

PERFIL

TÉCNICO POLÍTICO

O QUE ESPERAR?
• Alinhada com o pensamento da 

esquerda.

• Principais conquistas: recriação 

do ministério e orçamento 

superior a R$ 10 bilhões em 2023.

• Principais desafios serão 

reestruturar o setor e otimizar a 

aplicação de orçamento recorde.

ENTRA

MINISTÉRIO DA CULTURA

Ana Moser
Ministro

Ex-jogadora de vôlei e 

ativista no terceiro 

setor.

PERFIL

TÉCNICO POLÍTICO

O QUE ESPERAR?
• Criou a ONG Instituto Esporte e 

Educação em  2003. Foi vice-

presidente do Conselho Nacional 

do Esporte. 

• Recriação do ministério busca 

recompor ações extintas de 

fomento a atletas amadores, 

profissionais e categorias de 

base.

ENTRA

MINISTÉRIO DOS ESPORTES



Gonçalves Dias
Secretário-geral

General de reserva, atuou 

como segurança do 

presidente entre 2003 e 

2010.

PERFIL

TÉCNICO POLÍTICO

O QUE ESPERAR?
• Atuou como chefe da 

Coordenadoria de Segurança 

Institucional de Dilma Rousseff.

• Principal conquista foi assegurar 

segurança de Lula na campanha 

de 2022.

• Principais desafios: assegurar 

segurança do Presidente, Vice e 

familiares e reorganizar ABIN.

ENTRA

GABINETE DE

SEGURANÇA INSTITUCIONAL



Tarciana
Medeiros
Presidente

Administradora, é 

funcionária de carreira 

do Banco do Brasil desde 

2000.

PERFIL

TÉCNICO POLÍTICO

O QUE ESPERAR?
• Como Superintendente do BB 

Seguridade, desenvolveu 

modelos estratégicos de indução 

de vendas no Brasil.

• Desafios: expansão de crédito 

rural para pequenos produtores 

com a atual taxa de juros.

ENTRA

BANCO DO BRASIL

Rita Serrano
Presidente

Graduada em Estudos 

Sociais e História, é 

funcionária da Caixa 

Econômicaa Federal 

(CEF) desde 1989.

PERFIL

TÉCNICO POLÍTICO

O QUE ESPERAR?
• Foi presidente do Sindicato dos 

Bancários do ABC (2006-2012).

• Desafios: apoio nos programas 

de transferência direta e indireta 

de renda, expansão do crédito 

para investimentos de curto e 

longo prazo, melhora do 

ambiente de trabalho da CEF.

ENTRA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL



Aloízio 
Mercadante
Presidente

Ex-ministro-chefe da 

Casa Civil e próximo à 

Lula.

PERFIL

TÉCNICO POLÍTICO

O QUE ESPERAR?
• Foi Ministro da Educação no 

governo Dilma, além de ter 

comandado a Casa Civil.

• Retomada da atuação do BNDES 

como investidor e incentivador 

da economia, por meio de 

políticas de crédito.

• Desafio em superar possíveis 

traumas da Lava Jato e da 

política creditícias dos anos 

Dilma.

ENTRA

BNDES

Jean Paul Prates
Presidente

Senador (PT/RN). 

Advogado, economista 

e mestre em Economia 

do Petróleo.

PERFIL

TÉCNICO POLÍTICO

O QUE ESPERAR?
• Investimentos em renováveis, 

com foco em eólicas offshore.

• Investimentos em refino e 

renegociação com o CADE sobre 

venda de refinarias.

• Possível criação de referências 

regionais para o preço de 

combustíveis.

• Maior mandato de biodiesel e 

inclusão de novas rotas.

ENTRA

PETROBRAS



OBRIGADO


