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RESUMO 

 

Esta pesquisa busca posicionar a Inação em uma agenda mais ampla de pesquisas sobre 

políticas públicas, como uma dimensão significativa de uma nova perspectiva política em 

governos populistas. O questionamento central deste trabalho é compreender por que o governo 

brasileiro sob o presidente Jair Bolsonaro, um populista de extrema-direita, optou pela Inação 

de forma estratégica diante de um problema sanitário de alta complexidade: a pandemia da 

COVID-19. Esta postura foi decisiva para determinar as ações e omissões do governo brasileiro 

na mais grave crise sanitária do século XXI. Ao passo que eventos dessa natureza requerem 

coordenação e cooperação intergovernamental para respostas políticas eficazes, por se tratarem 

de um complex intergovernamental problem  (PAQUET; SCHERTZER, 2020), o presidente 

brasileiro atuou em direção oposta, contrária às estruturas institucionais e burocráticas postas. 

Bolsonaro tenta alinhar o país a um movimento mundial mais amplo de democracias iliberais, 

apoiadas em desinformação e na figura populista do líder “antissistema” para impactar a 

formulação de políticas e a democracia local (BAUER; BECKER, 2020). A inação foi uma 

ferramenta eficiente para a afirmação desse projeto de poder, que não é baseado na busca de 

resultados formais de gestão, mas da manutenção de vínculos com determinados grupos. Nesse 

sentido, a inação na agenda de pesquisa das ciências políticas ganha novo impulso com a 

pandemia da COVID-19. A Inação (Inaction), enquanto dimensão analítica para o estudo de 

políticas públicas e governos (MCCONNELL; ’T HART, 2019), é relativamente recente e fruto 

de avanços obtidos anteriormente pelos conceitos de não-decisão (Non-decision making) 

(BACHRACH; BARATZ, 1963) e omissão (Omission bias) (SPRANCA; MINSK; BARON, 

1991). O trabalho busca oferecer uma contribuição ao constatar que, em que pese ação e inação 

em governos serem faces equivalentes do processo decisório, que devem ser vistos com o 

mesmo peso moral, intencionalidade e mesmo potencial de virtudes e danos, governantes 

podem incorrer em inação consciente para se aproveitar de nossa tendência em julgar omissões 

como menos passíveis de responsabilização (BARON; RITOV, 2004; KORDES-DE VAAL, 

1996; RITOV; BARON, 1990), dando preferência à proteção de um projeto político, mesmo 

que à custa de não-alocação tempestiva de recursos, não-proposição de ações estratégicas e 

coordenadas e com tentativas de desresponsabilização em relação a ações esperadas pelo 

governo, quando tais intervenções poderiam ter sido realizadas. No trabalho que se segue, é 

realizado um estudo de caso de três episódios de não-tomada de decisão efetiva e tempestiva 

pelo governo brasileiro na crise causada pela pandemia de COVID-19 que promoveram: (a) 



 

atraso na vacinação da população geral – que resultou em mais mortes e infecções do que a 

média mundial; (b) descoordenação federativa; e (c) ensejo a um debate anticientífico sobre a 

imunização infantil, com o governo promovendo uma consulta pública enviesada para tentar se 

desobrigar de cumprir a ação necessária. 

 

 

PALAVRAS-CHAVE: Inação. Omissão. Não-decisão. Inação em Políticas Públicas. 

Democracias iliberais. Populismo. Bolsonaro. COVID-19.



 

ABSTRACT 

This research seeks to position Inaction in a broader public policy research agenda, as a 

significant dimension of a new political perspective in populist governments. The central 

question of this work is to understand why the Brazilian government under President Jair 

Bolsonaro, a far-right populist, strategically opted for Inaction in the face of a highly complex 

health problem: the COVID-19 pandemic. This stance was decisive in determining the actions 

and omissions of the Brazilian government in the most severe health crisis of the 21st century. 

While events of this nature require coordination and intergovernmental cooperation for 

effective policy responses, as they are complex intergovernmental problems (PAQUET; 

SCHERTZER, 2020), the Brazilian president acted in the opposite direction, contrary to the 

institutional and bureaucratic structures in place. Bolsonaro tries to align the country with a 

broader world movement of illiberal democracies, supported by disinformation and the populist 

figure of the “anti-system” leader to impact policymaking and local democracy (BAUER; 

BECKER, 2020). Inaction was an efficient tool for the affirmation of this power project, which 

is not based on the search for formal management results, but on the maintenance of ties with 

specific groups. In this sense, Inaction in the political science research agenda gains new 

impetus with the COVID-19 pandemic. Inaction, as an analytical dimension for the study of 

public policies and governments (MCCONNELL; 'T HART, 2019), is a relatively recent 

concept that stems from the previously established concepts of non-decision making 

(BACHRACH; BARATZ, 1963) and omission bias (SPRANCA; MINSK; BARON, 1991). 

This work seeks to contribute by noting that, despite action and inaction in governments being 

equivalent faces of the decision-making process, which must be seen with the same moral 

weight, intentionality, and even potential for virtues and damages, rulers can incur conscious 

inaction. This is done to take advantage of our tendency to judge omissions as less liable to 

accountability (BARON; RITOV, 2004; KORDES-DE VAAL, 1996; RITOV; BARON, 1990), 

giving preference to the protection of a political project, even if it means avoiding timely 

allocation of resources and proposition of strategic and coordinated actions, and attempting to 

remove responsibility from the government when such interventions could have been carried 

out. The work that follows is a case study of three episodes where the Brazilian government 

avoided timely and effective decision-making during the COVID-19 pandemic crisis, 

promoting: (a) delay in vaccination of the general population - which resulted in more deaths 

and infections than the world average; (b) federative lack of coordination; and (c) supporting 



 

an unscientific debate on childhood immunization, with the government promoting a biased 

public consultation to try to free itself from complying with the necessary action. 

 

KEYWORDS: Inaction. Omission. Non-decision making. Policy Inaction. Illiberal 

democracy. Democratic Backsliding. Bolsonaro. COVID-19. 
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INTRODUÇÃO 

 

Esta pesquisa analisa, à luz das teorias de não-decisão - desde “non-decision making” 

(BACHRACH; BARATZ, 1963) até, mais modernamente, “Inaction” (MCCONNELL; ’T 

HART, 2019) - o processo decisório do governo do Brasil no enfrentamento da pandemia de 

COVID-19. O questionamento central deste trabalho é compreender por que o governo 

brasileiro sob o presidente Jair Bolsonaro, um populista de extrema-direita, optou pela Inação 

de forma estratégica diante de um problema sanitário de alta complexidade: a pandemia da 

COVID-19. 

Eleito presidente da República federativa do Brasil em 2018, Jair Messias Bolsonaro 

tenta alinhar o país a um movimento mundial mais amplo de democracias iliberais, apoiadas 

em desinformação e na figura populista do líder “antissistema” para, como observaram Bauer 

e Becker (2020), impactar a formulação de políticas e a democracia local, capturando (como 

Orbán na Hungria), desmantelando (Fujimori no Peru), sabotando (Trump nos Estados Unidos) 

e reformando (Blocher na Suíça) a burocracia estatal (BAUER; BECKER, 2020).  

Neste sentido, busca-se posicionar a Inação em uma agenda mais ampla de pesquisas 

sobre políticas públicas, como uma dimensão significativa de uma nova perspectiva política em 

governos populistas. Abordamos como e por que Bolsonaro, um populista de extrema-direita, 

utilizou a Inação de forma estratégica para a afirmação de sua agenda antissistema diante de um 

problema sanitário de alta complexidade: a pandemia da COVID-19. Esta postura foi decisiva 

para determinar as ações e omissões do governo brasileiro na mais grave crise sanitária do 

século XXI. Ao passo que eventos dessa natureza requerem coordenação e cooperação 

intergovernamental para respostas políticas eficazes, por se tratarem de um complex 

intergovernamental problem (PAQUET; SCHERTZER, 2020), o presidente brasileiro atuou 

em direção oposta, contrária às estruturas institucionais e burocráticas postas. A inação foi uma 

ferramenta eficiente para a afirmação dessa postulação antissistema e consequente não-alocação 

tempestiva de recursos, não-proposição de ações estratégicas e coordenadas e para tentativas de 

desresponsabilização em relação a ações esperadas pelo governo, quando tais intervenções 

poderiam ter sido realizadas. 

O trabalho busca oferecer uma contribuição ao constatar que, em que pese ação e inação 

em governos serem faces equivalentes do processo decisório, que devem ser vistos com o 

mesmo peso moral, intencionalidade e mesmo potencial de virtudes e danos, governantes 

podem incorrer em inação consciente para se aproveitar de nossa tendência em julgar omissões 

como menos passíveis de responsabilização (BARON; RITOV, 2004; KORDES-DE VAAL, 
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1996; RITOV; BARON, 1990). Assim, a não-decisão como método de governo, tal qual 

aplicada na gestão de Jair Bolsonaro, é uma linha de pesquisa que merece atenção e 

aprofundamento. No trabalho que se segue, é realizado um estudo de caso em que se analisa 

como a não-tomada de decisão efetiva e tempestiva na crise causada pela pandemia de COVID-

19 promoveram (a) atraso na vacinação da população geral – que resultou em mais mortes e 

infecções do que a média mundial; (b) descoordenação federativa; e (c) ensejo a um debate 

anticientífico sobre a imunização infantil, com o governo promovendo uma consulta pública 

enviesada para tentar se desobrigar de cumprir a ação necessária. 

As sessões de análise empírica vão se ater a três casos em que considero que a inação 

governamental por parte da gestão federal brasileira no combate à disseminação da COVID-19 

se mostra evidente e verificável.  

1. As tratativas para aquisição de vacinas à população geral contra a COVID-19 

2. A descoordenação federativa promovida pela negação do presidente Jair Bolsonaro 

em coordenar junto a Estados e municípios as ações relativas ao combate da 

pandemia 

3. A consulta pública, realizada pelo governo brasileiro, sobre a vacinação contra a 

COVID-19 de crianças de 5 a 11 anos de idade 

Os três casos foram escolhidos, essencialmente, por dois motivos. Primeiro, há farto 

material documental e de depoimentos públicos de pessoas em posição de decisão disponíveis 

relacionados a cada episódio (que serão melhor detalhados na seção de metodologia), o que nos 

permitirá melhor sustentação da análise. Segundo, os três casos se iniciam em momentos 

distintos da pandemia: o primeiro contato da farmacêutica Pfizer com o governo brasileiro data 

de 17 de março de 2020 e a efetiva aquisição das primeiras doses se dará um ano depois, em 19 

de março de 2021; a rejeição do presidente em coordenar as ações dos entes se dá a partir da 

decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) em referendar, em 15 de abril de 2020, a liminar 

do ministro Marco Aurélio Mello para explicitar a competência de Estados e municípios de 

tomar medidas com o objetivo de conter a pandemia do coronavírus. A negação em assumir a 

coordenação permanecerá ao longo da pandemia, mesmo com explícitos e insistentes pedidos 

de governadores de Estado, registrados em manifestações oficiais do Fórum dos Governadores 

em 2020 e 2021, para que o presidente da República estivesse à frente da tomada de ações 

coordenadas. Já o imbróglio em torno da vacinação infantil, à qual Bolsonaro se colocou 

pessoalmente contrário, ocorrerá com a disponibilização de consulta pública, a partir de 23 de 

dezembro de 2021 até 02 de janeiro de 2022, com divulgação do resultado em 04 de janeiro de 

2022. 
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Assim, os três episódios abrangem um período que vai desde o início da pandemia no 

Brasil, em março de 2020, até janeiro de 2022, tornando nítido que a inação do governo e sua 

tentativa de se apartar de assumir compromissos, tomar decisões e coordenar ações foi um 

padrão durante o período e não apenas um posicionamento circunstancial.  

Do ponto de vista do suporte conceitual, para o primeiro caso, relativo à aquisição de 

vacinas, propõe-se que Inação e Jogos Ocultos (TSEBELIS, 1998), juntas, são categorias de 

análise que permitem gerar um modelo mais robusto para compreender a atuação de líderes 

políticos iliberais frente às múltiplas arenas que buscam influenciar o processo decisório. No 

segundo caso, relativo à inação do governo sob Jair Bolsonaro na coordenação de ações junto 

a Estados e municípios para o enfrentamento da pandemia da COVID-19 no Brasil, temos um 

episódio importante para ilustrar a não-decisão como ferramenta no confronto entre o modelo 

federativo brasileiro consagrado pelas estruturas institucionais da Constituição de 1988, com 

características cooperativas e de forte coordenação federal, ante à tentativa bolsonarista de 

impor uma visão dualista de relações intergovernamentais, com menor participação da União 

na redução de desigualdades territoriais e no apoio a governos subnacionais, além da postura 

centralizadora e hierárquica nas questões de impacto nacional (ABRUCIO et al., 2020). No 

terceiro e último caso, em que tratamos da inédita consulta pública sobre a vacinação contra a 

COVID-19 de crianças de 5 a 11 anos de idade, propomos a agregação do conceito analítico de 

viés de omissão (RITOV; BARON, 1990) para caracterizar como o governo brasileiro explora 

temores de responsabilização da população em busca de respaldo  para uma ação menos efetiva. 

O referencial teórico e analítico propõe que os conceitos de “non-decision making”, 

“omission bias” e “inaction” para fins de análise de decisão governamental estão relacionados, 

sendo Inaction um resultado das descobertas advindas pelos dois conceitos anteriores. A 

metodologia expõe como a pesquisa foi realizada e a operacionalização proposta para captar a 

inação.  

  Por fim, apresento as considerações finais do trabalho e proponho possíveis novas linhas 

de estudo do caso brasileiro, em especial estimando o “custo da inação” (ANAND et al., 2012) 

no combate à pandemia. 
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1 REFERENCIAL TEÓRICO E ANALÍTICO 

 

Este capítulo promove uma revisão histórico-narrativa das diferentes, porém relacionadas, 

linhas de pesquisa sobre não-decisão, mostrando como a construção do conceito de policy 

inaction deriva dos avanços anteriormente feitos sobre as noções de uso e funcionamento 

do poder em nondecision-making, bem como de preconceitos e vieses verificados no 

comportamento dos sujeitos em omission bias 

 

Como opera uma inação em termos de decisão de governo em políticas públicas?  

Este trabalho se inicia com uma revisão narrativa das diferentes, porém relacionadas, 

linhas de pesquisa relativas à não-decisão. O objetivo aqui é mostrar que as diversas abordagens 

se dão pela própria natureza do tema. A não-decisão é contraintuitiva enquanto objeto de 

análise, um obstáculo amplamente sublinhado pelos diferentes acadêmicos que sobre o tema se 

debruçaram.  

O Estado democrático existe diante deste amplo pacto social em que, na impossibilidade 

de milhões de pessoas tomarem decisões colegiadas o tempo todo, elegemos governantes para 

que ajam em prol da sociedade. Estudos sobre governos e instrumentos de política, por 

consequência, são naturalmente baseados na ideia de governos ‘fazendo coisas’. Lindblom 

sofistica essa compreensão ao propor o conceito de “mudling trough”, que pode ser descrito 

como o método de comparações sucessivas limitadas (LINDBLOM, 1959). Literaturas de 

tomada de decisão, formulação de políticas, planejamento e administração pública, apontou, até 

então insistiam em uma abordagem racional abrangente para a tomada de decisões, definindo 

objetivos desejados e, em seguida, identificando os meios necessários para alcançá-los. Ocorre 

que isso pouco tem a ver com a forma como os formuladores de políticas tomam decisões na 

vida real. Contextos, objetivos concorrentes e conflitantes de várias partes interessadas e um 

conhecimento limitado das circunstâncias e de seus possíveis desdobramentos levam o tomador 

de decisão a limitar o foco a pequenas variações da política em curso, mudando suas políticas 

quase inteiramente por meio de ajustes incrementais. 

Bachrach e Baratz vão definir a decisão como “um conjunto de ações relacionadas e 

incluindo a escolha de uma alternativa em vez de outra” ou, mais simplesmente, “uma escolha 

entre modos alternativos de ação” (BACHRACH; BARATZ, 1963, p.640), alegando assim 

diferirem nitidamente de Lasswell e Kaplan, para quem uma decisão é “uma política que 

envolve sanções severas (privações)”(LASSWELL; KAPLAN, 1950). É neste mesmo artigo – 
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o fundamental “Decisions and Nondecisions: An Analytical Framework” – que a dupla, 

buscando ir além da visão do poder de tomada de decisão preconizada por Dahl (1961), forjará 

o conceito de “nondecision-making”.  

Bachrach e Baratz alegaram que o fundador da escola behaviorista em ciência política 

falhou em reconhecer, embora arranhasse algumas evidências, a não-tomada de decisão. 

Enquanto Dahl concentrou seus esforços sobre quem eram os tomadores de decisão e quais 

eram os principais locais das decisões (DAHL, 1961), Bachrach e Baratz queriam entender 

como o processo político funcionava para eliminar algumas questões das arenas de decisões.  

Eles definiram “nondecision-making” como “a prática de limitar o escopo da tomada de 

decisão real a questões seguras, manipulando os valores, mitos, instituições políticas e 

procedimentos da comunidade dominante”(BACHRACH; BARATZ, 1963, p.632). Assim, os 

valores dominantes, as regras do jogo, as relações de poder entre os grupos e os instrumentos 

de força impedem que certas demandas se transformem em questões de pleno direito que 

exigem decisões. Os mesmos fariam anos depois uma revisão desta definição como “uma 

decisão que resulta na supressão ou redução de um desafio latente aos valores ou interesses do 

tomador de decisão ”(BACHRACH; BARATZ, 1970, p.44). 

Bachrach e Baratz tomaram o conceito de “mobilization bias” – viés de mobilização, 

em tradução livre – de Schattschneider, que pregava que todas as formas de organização política 

têm um viés a favor da exploração de alguns tipos de conflito e a supressão de outros. Assim, 

na política, há a manipulação de uma agenda política por grupos influentes em um esforço para 

fazer parecer que o poder da comunidade está em jogo, quando na verdade se relaciona à 

demanda de determinados grupos. (apud MAIR, 1997; MCCALLA-CHEN, 2000). 

Bachrach e Baratz (1970) identificaram cinco formas possíveis de viés de mobilização.  

 Conformidade de indivíduos ou grupos por meio da força, fazendo-os deixar de buscar 

as questões em arenas de decisão; 

 Ameaça de sanções, sejam são benevolentes, como recompensas na forma de cooptação, 

ou malévolas, como privação de algo; 

 Desvalorização da importância de uma solicitação ou procrastinação deliberada para 

evitar seu surgimento em arenas de tomada de decisão ou ante os tomadores de decisão; 

 Reforço das barreiras existentes ou criação de novas barreiras para impedir a entrada 

das questões nas arenas de decisão; 

 Quando os indivíduos deixam de buscar questões em arenas de decisão ou com 

tomadores de decisão porque desacreditam do poder de decisão do sistema. 
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O conceito ganhou tração no período, com Bachrach e Baratz ( 1970 ) abordando a 

frustração das campanhas anti-pobreza em Baltimore, enquanto Crenson estudou a negligência 

política em relação à poluição do ar (CRENSON, 1971), um tema que se tornaria recorrente em 

estudos sobre não-decisão. Nele, Crenson estuda os casos de duas cidades em Indiana; Gary e 

East Chicago. Ambas com populações e problemas semelhantes de poluição. East Chicago 

tomou medidas para limpar o ar em 1949, enquanto Gary só o faria em 1962. A razão por trás 

da inércia de Gary era o temor de que fossem afetados interesses da única grande empresa 

industrial no local, a US Steel, o que manteve uma eventual política de combate à poluição fora 

da agenda no período (LUKES, p. 43). Esses estudiosos, anotaram Allan McConnell e Paul ’T 

Hart mais recentemente, “perceberam o clima da época ao identificar o fenômeno de não-

decisões e não-questões para encapsular preconceitos sistêmicos, como regras, procedimentos 

e valores, que filtram as queixas e demandas por ação governamental”(MCCONNELL; ’T 

HART, 2019, p.642). 

Lukes (1974) buscou consolidar os conhecimentos do período, respaldando, mas 

também tentando ampliar as perspectivas oferecidas pelos antecessores. Ele não estava 

completamente convencido da visão bidimensional do poder apresentada por Bachrach e Baratz 

e por Crenson e sugere uma “terceira dimensão”.  

Esta forma de poder, disse, requer uma aceitação do status quo por causa de uma 

ideologia subjacente aceita (LUKES, 1974, p.23). Aqueles que detêm o poder dentro do sistema 

serão aceitos pelo povo, devido à crença do povo no sistema. Em tal situação, as preferências 

das pessoas podem ser manipuladas para se alinharem com a agenda dos governantes. É a isto 

que Lukes chama de “exercício supremo e mais insidioso de poder”, pois permite que os 

governantes moldem as preferências e a percepção das massas e evita que estas tenham 

queixas ou elas próprias entendam essas demandas como válidas. Desta forma, a sociedade é 

manipulada porque detém o poder e a dissimulação sobre quem detém poder de fato que 

empurram os governos a também não decidirem. 

O grande sucesso da teoria de Lukes também levou à abertura de um amplo debate a 

respeito e eventuais contestações, o que fez o autor publicar uma nova edição de “Power: A 

Radical View”, mais de 30 anos depois, em 2005, com a íntegra da edição original iniciando o 

trabalho e uma ampla revisão à própria teoria nos capítulos seguintes, refinando argumentos e 

mesmo rechaçando parte do que escreveu. O que levou parte da academia a empenhar certo 

desdém à atitude, caso de Morriss, um de seus críticos mais mordazes, que ironizou: 
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“normalmente não esperamos que o Capítulo 2 de um livro nos diga que grande parte do 

Capítulo 1 estava simplesmente errado”. (MORRISS, 2006, p.125) 

Em 1977, Janis e Mann identificaram vários padrões de lidar com as pressões de 

responsabilidade e que pode levar tomadores de decisão a não agir: aderência sem conflito ao 

status quo; transferência de responsabilidade por tomar uma decisão; reforço a decisões já 

tomadas no passado; procrastinação sob pretexto de busca de maiores informações (JANIS; 

MANN, 1977). A teoria foi ilustrada com discussões de experimentos de laboratório, estudos 

de campo, material autobiográfico e biográfico e análises de decisões gerenciais e de política 

externa. 

Consolida-se assim a ideia de que a não-decisão se trata de uma instância em que os 

formuladores de políticas, de forma intencional e mesmo estratégica, não alocam recursos, não 

propõem projetos de lei, não autorizam ou realizam ações executivas onde tais intervenções 

poderiam ter sido realizadas.  

Crenson, Bachrach e Baratz, contudo, já previam as dificuldades de manutenção deste 

impulso inicial de pesquisa no campo, ponderando que o caráter translúcido da não-decisão 

poderia desencorajar a investigação. O próprio Crenson ponderaria sentir entre os cientistas 

uma inclinação à tese de que onde não há decisões políticas, não há eventos políticos para 

investigar ou qualquer maneira razoável de construir tais explicações. Para estes, seria um não-

evento, não observável e, portanto, não seria um conceito operacionalmente útil. 

Metaforicamente, a não-decisão seria fazer um buraco na água, com a corrente acadêmica 

preferindo se concentrar no desenho de programas, instrumentos de política, prestação de 

serviços e nos atores e redes que impulsionavam essas atividades. (MCCONNELL; ’T HART, 

2019).  

Uma linha robusta de pesquisa se desenvolverá, contudo, em um espectro mais alinhado 

à ciência comportamental, observando a não-decisão enquanto “omission” (omissão), em 

contraposição a “commission” (comando ou ação, tradução nossa). É especialmente voltada à 

conduta dos sujeitos, ante ao dilema de, e em uma situação em que se encontra em condições 

de fazer algo para lidar com um problema apresentado, efetivamente fazê-lo ou se omitir.   

Agir necessariamente conduz o sujeito a responder por suas escolhas e o resultado 

destas, podendo inclusive sofrer críticas e/ou sanções. Omitir-se é, por conseguinte, também 

uma ação, mas sobre o qual a culpabilidade e responsabilização se colocam em contornos menos 

nítidos. A distinção entre ação e omissão pode ser motivada por permitir que as pessoas limitem 

sua responsabilidade moral aos outros (SINGER, 1979). 



21 

 

Singer, e posteriormente, Baron (1986) apontarão que o viés de omissão na esfera moral 

permite que as pessoas se sintam justas ao se abster de pecados cometidos, mesmo quando 

negligenciam o sofrimento de outros. Baron exemplifica apontando que o mesmo sistema moral 

pode aplaudir uma pessoa que contribui com dinheiro para evitar a fome no Sahel, mas não 

considera imoral deixar de contribuir com 50 dólares ao tomar ciência de que esta contribuição 

seria útil para que uma vida ali seja salva. “A tomada de ação positiva para salvar a vida é uma 

sutileza moral, não uma exigência” (BARON, 1986, p.10). 

Para Kahneman e Tversky, a distinção entre ação e omissão pode ser vista como 

resultado de uma ilusão cognitiva pela forma como a questão é apresentada, o que chamaram 

de “framing effect” (efeito de enquadramento), apresentado no clássico exemplo dos dois potes 

de iogurte, em que um diz “10% de gordura” e outro diz “90% livre de gordura” – a escolha, 

por óbvio, recai sobre o segundo, ainda que ambos ofereçam a mesma informação. 

(KAHNEMAN; TVERSKY, 1983). Eles também exemplificaram pela seguinte anedota: Paul 

possui ações da Empresa A. Durante o ano passado, ele considerou mudar para ações da 

Empresa B, mas decidiu não o fazer. Ele agora descobre que estaria melhor em U$S 1.200 se 

tivesse trocado. George possuía ações da Empresa B. Durante o ano passado, ele mudou para 

ações da Empresa A. Ele agora descobre que teria ficado melhor em U$S 1.200 se tivesse 

mantido suas ações na Empresa B. É geralmente aceito que George está mais chateado do que 

Paul, embora suas situações objetivas sejam agora idênticas (ambos possuem ações da Empresa 

A) e cada um chegou à sua situação por decisão deliberada. Para os pesquisadores, a antecipação 

do arrependimento tende a favorecer a inação sobre a ação e o comportamento rotineiro sobre 

o comportamento inovador. (KAHNEMAN; TVERSKY, 1982, p.173) 

Ações e omissões não são tratadas com o mesmo peso do ponto de vista legal. Feinberg 

(1984) lembrou à época que muito poucos Estados e países tinham leis de “mau samaritano” 

pelas quais alguém pode ser processado por deixar de ajudar alguém em necessidade.  

No caso da tomada de decisão política, um fator a considerar é que a não-decisão muitas 

vezes ocorre por causa de operações micropolíticas (BALL, 1987; HOYLE, 1982) e outros 

vieses institucionais ou governamentais. Hoyle chamará essa micropolítica de ‘submundo 

organizacional'. “É caracterizada mais por coalizões do que por departamentos, por estratégias 

em vez de regras promulgadas, por influência em vez de poder e por conhecimento em vez de 

status” (p.88).  

Para Hoyle, a teoria administrativa, muito focada em questões de liderança, muitas vezes 

subestima a pluralidade de interesses nas organizações, nem sempre determinados por simples 

cálculo de eficácia organizacional. Questões como interesses pessoais, profissionais e políticos 
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são mais complexos de se separar do que o desejado. Uma sofisticação das ideias apresentadas 

especificamente neste ponto será feita por George Tsebelis em seus “Jogos Ocultos” 

(TSEBELIS, 1998). Nesta mesma seara, entre 1967 e 1973, os governos israelenses não 

tomaram nenhuma iniciativa para iniciar um processo de paz (GAT, 2016). De tempos em 

tempos, propostas nesse sentido eram oferecidas e, na maioria das vezes, rejeitadas - a exceção 

foi o acordo de cessar-fogo alcançado em agosto de 1970. E não é que não houvesse qualquer 

esforço diplomático de Israel em nenhuma frente – ele só estava em outro lugar: no 

convencimento aos Estados Unidos de que quanto maior o poder militar de Israel, melhor seria 

sua capacidade de dissuasão, o que por sua vez aumentaria a probabilidade de alcançar a paz. 

Weick (1988), em seu exame da tragédia do gás de Bhopal, pontuou que crises são 

caracterizadas por eventos de baixa probabilidade e, ao mesmo tempo, alta consequência, com 

forte demanda de criação de sentido. Somados, estes fatores levam a um dilema difícil, porque 

as pessoas pensam agindo. Resolver uma crise à medida em que ela se desenrola requer uma 

ação que simultaneamente gera a matéria-prima que é usada para fazer sentido e afeta a própria 

crise que se desenrola. “Há uma troca delicada entre ação perigosa que produz compreensão e 

inação segura que produz confusão”(WEICK, 1988, p. 305). 

Há muitas formas, caminhos e motivações pelas quais a não-tomada de decisão se 

manifesta. Inclusive, sem que isso necessariamente se relacione ao uso de coerção pelos que 

detém poder. Um exemplo clássico é o chamado “índice de incompetência”, quando as questões 

são excluídas das arenas de decisão devido à incapacidade dos atores de representar suas 

preocupações devido à ignorância dos procedimentos institucionais ou falta de habilidade 

necessária para tal (MORRISS, 1987). 

Uma série de experimentos sobre viés de omissão conduzidos por especialistas na 

Universidade da Pensilvânia (EUA), no início dos anos de 1990, promove um novo salto de 

conhecimento no campo. Ritov e Baron (1990) mostraram que os indivíduos relutam em vacinar 

uma criança (hipotética) ante a algum risco de morte, mesmo quando muito menos provável 

que a morte pela doença evitada. Esse efeito é ainda maior quando existe um 'grupo de risco' 

de morte, mesmo que o teste para associação ao grupo de risco não esteja disponível. (RITOV; 

BARON, 1990). Com isso, demonstraram o papel de dois vieses nas decisões hipotéticas sobre 

vacinas. Um, a tendência de favorecer omissões sobre ações, pois parte das pessoas pensam que 

é pior vacinar uma criança quando a vacinação pode causar danos do que não vacinar, embora 

a vacinação reduza o risco geral de danos. O outro viés é a tendência de reter a ação quando há 

falta de informações sobre probabilidades - como se a criança está em um grupo de risco 

suscetível aos danos da vacina - mesmo que a informação que falta não possa ser obtida.  
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Este estudo está intimamente ligado a outro: “Omission and Commission in Judgment 

and Choice”, de Mark Spranca, Elisa Minsk e do próprio Jonathan Baron, inclusive adiantando 

partes dos resultados que nele seriam publicados em 1991. A ideia de que as pessoas sabem que 

omissões prejudiciais são vistas como socialmente mais aceitáveis que ações, e por isso tendem 

a decidir não pelos potenciais resultados, mas para sua autopreservação, é amplamente testada. 

“Se nos consideramos responsáveis apenas por ações que causam danos, não precisamos nos 

preocupar com nossa falha em ajudar quando podemos. A intuição de que as ações prejudiciais 

são piores do que omissões equivalentes é, portanto, egoísta (SPRANCA; MINSK; BARON, 

1991, p.77). As nuances encontradas são interessantes: parte dos pesquisados argumentaram 

que o ator não desempenhou nenhum papel causal se o resultado ocorreu em sua ausência 

(mesmo que ciente); que o sujeito tem a responsabilidade de não prejudicar; ou que mentir era 

pior do que reter a verdade. 

Escolhas sobre eutanásia, por exemplo, envolvem intenções semelhantes, quer a 

eutanásia seja ativa (por exemplo, de uma droga letal) ou passiva (por exemplo, ordens para 

não ressuscitar). Conhecimento e intenções mantidos constantes, em tese, tornam omissões e as 

ações moralmente equivalentes. No entanto, muitas pessoas continuam a tratá-los de forma 

diferente. Especificamente – e este ponto é o que mais nos interessa para fins de pesquisa sobre 

não-decisão em governos – “pessoas suficientes para influenciar as decisões políticas” (RITOV; 

BARON, 1990; SPRANCA; MINSK; BARON, 1991), o que nos leva à compreensão de como 

grupos organizados, mesmo que minoritários, podem influenciar o debate público a partir de 

vieses e preconceitos sem amparo em resultados e, ainda assim, angariar apoio – o que será 

importante para uma discussão sobre o impacto de uma agendas negacionistas na política 

pública. 

Eles também pediram aos participantes que avaliassem duas opções do ponto de vista 

de um tomador de decisão: um tratamento que curaria uma doença, mas causaria a morte com 

probabilidade 0,15. Ou nenhum tratamento, com a própria doença causando a morte com uma 

probabilidade de 0,20. Em 13% dos casos, os sujeitos não escolheram nenhum tratamento 

porque disseram que não quererem ser responsáveis por causar mortes por meio de sua decisão. 

Esse resultado foi igualmente forte se a decisão foi tomada do ponto de vista de um médico, um 

paciente (decidindo por si mesmo), ou um oficial de saúde pública decidindo por muitos 

pacientes (SPRANCA; MINSK; BARON, 1991). “Não queremos sugerir que as pessoas são 

sempre tendenciosas para a omissão. Uma minoria substancial, no entanto, pode influenciar as 

políticas públicas ou pode afetar as taxas gerais de cooperação, como em um programa de 

vacinação” (RITOV; BARON, 1990, p. 265). Percebeu-se, inclusive, que alguns sujeitos 
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estavam até dispostos a aceitar um dano maior para evitar a ação. De forma geral, as pessoas 

tendem a considerar as omissões prejudiciais como menos imorais, ou menos más como 

decisões, do que ações prejudiciais (BARON; RITOV, 1993; RITOV; BARON, 1990).  

Na esfera das decisões pessoais, o viés de omissão ajuda as pessoas a evitarem se culpar 

por seus próprios infortúnios que poderiam ter evitado com a ação (SPRANCA; MINSK; 

BARON, 1991). Trata-se de um mecanismo conveniente para afastemos de nós a 

responsabilidade por algo, evitando culpa ou arrependimento mediante a constatação de que 

apenas não fizemos nada. 

Estes estudos comportamentais, feitos há mais de 30 anos, são importantes até os dias 

atuais para que entendamos a lógica embutida em argumentos de grupos antivax que ganharam 

proeminência ao redor do mundo diante da pandemia da covid-19. Fica claro, assim, que as 

pessoas costumam avaliar a decisão de cometer uma ação de forma mais negativa do que a 

decisão de omitir uma ação, ainda que ambas as decisões tenham a mesma consequência 

negativa (KORDES-DE VAAL, 1996). São igualmente importantes por empregarem o termo 

“inaction” enquanto uma instância de não-ação em política pública feita de forma calculada, o 

que contribuirá na futura definição do conceito quando a não-decisão é aplicada por governos. 

A omissão e/ou a não-decisão é também por vezes justificável, nem sempre 

representando uma resposta errada ou covarde a um dilema difícil. Não fazer nada 

momentaneamente pode ser uma escolha sábia quando os indivíduos e organizações precisam 

fazer uma escolha complexa em condições de incerteza. Não decidir, neste caso, pode ser 

postergar a ação para obter melhores informações em um futuro próximo sem incorrer em um 

custo muito alto de espera, esperando que o conflito “amadureça” antes de tentar resolvê-lo 

(CANTEKIN, 2017).  Ao evitar respostas automáticas (LODGE; HOOD, 2002),  organizações 

públicas e regulatórias se envolvem regularmente em formas de 'engenharia de prevenção de 

culpa' frente a crescentes demandas por transparência e abertura sobre o tratamento de riscos 

(HOOD; ROTHSTEIN; BALDWIN, 2001). 

Apesar da premissa de abordagens clássicas centradas no governo, como Dye, que 

argumentam que a política pública é “tudo o que os governos escolhem fazer ou não fazer” 

(DYE, 1992, p.12), operacionalizar empiricamente o conceito de não-tomada de decisão é 

difícil, devido à natureza não transparente do conceito (HEATH; DEEM; BREHONY, 1995). 

Se a forma como uma crise é entendida delineia as ações – e a ausência delas -  que 

provavelmente serão tomadas (WEICK, 1995), foi o conceito de “negação da agenda” que 

promoveu um novo salto de compreensão do campo. (COBB; ROSS, 1997).  
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Enquanto a maioria das pesquisas enfatiza os iniciadores de questões, Cobb e Ross 

concentram-se nas ações de oponentes para impedir e derrotar as iniciativas políticas com 

estratégias específicas de prevenção, ataque e redefinição. A partir de sete estudos de caso, eles 

demonstram que a negação da agenda se dá quando os oponentes conseguem retratar as 

iniciativas como ameaças a visões de mundo e identidades amplamente difundidas - caso, por 

exemplo, de como as forças pró-vida mantiveram a pílula abortiva francesa fora da agenda da 

Food and Drug Administration (FDA) dos EUA. 

McCalla-Chen (2000) vai propor, seguindo o desenvolvimento feito por Bachrach e 

Baratz (1970) da definição de Schattschneider, mais dois tipos de mobilização de viés: primeiro, 

quando informações relevantes são deliberadamente ocultadas para impedir a busca de questões 

em arenas de tomada de decisão ou com tomadores de decisão. O segundo tipo é chamado de 

“morte por discussão”. É evidente nas reuniões quando uma discussão extensa é usada para 

desviar de uma questão, até que esta seja esquecida e uma decisão não seja alcançada (p.35). 

Além disso, ela proporá a agregação de quatro tipos de não-decisão à estrutura proposta por 

Bacharach e Baratz (1963/1970) para além da mobilização de viés: primeiro, quando os 

indivíduos deixam de encaminhar suas preocupações nas arenas políticas porque isso significa 

sacrificar algo valioso, por exemplo, tempo ou felicidade. Outra forma de não tomada de 

decisão ocorre quando as questões são excluídas das arenas de decisão devido à incapacidade 

dos atores de representar sua preocupação devido à ignorância dos procedimentos 

institucionais, como vimos em Morriss (1987). Nesses dois casos, “a não tomada de decisão 

decorre da inação de certos indivíduos no processo de tomada de decisão e não por viés de 

sistemas institucionais” (MCCALLA-CHEN, 2000). A terceira forma de não tomada de decisão 

são as “personalidades” e ocorre porque existe uma relação conflituosa negativa entre o 

responsável e o tomador de decisão. Por fim, a 'acomodação', quando os aderentes deixam de 

buscar questões de interesse ou preocupação e, em vez disso, aceitam ou se ajustam à situação 

existente. 

 A análise de não-decisões e omissões no tocante à política pública permanecerá como 

uma vertente importante, mas, ao passo que o termo “não-decisão” (nondecision) se consolidou 

no terreno das ciências médicas e omissão (omission bias), no campo da ciência 

comportamental, a partir dos anos 2000 percebe-se um anseio na ciência política para encontrar 

um termo mais adequado para abrigar o ‘não-fazer’ na atuação de governos, em especial quando 

isto é realizado de forma proposital. 
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 “Inaction”, ou inação, será o termo escolhido para, em estudos sobre decisão em 

governos, caracterizar não-fazer ante à prerrogativa de fazê-lo. Ou, nas palavras de McConnell1 

e ‘T Hart (2019, p. 648): 

Definimos a inação política, portanto, como uma instância e / ou padrão de 

não intervenção por legisladores individuais, organizações públicas, governos 

ou redes de políticas em relação a uma questão dentro e potencialmente dentro 

de sua jurisdição e onde outras intervenções políticas potenciais plausíveis não 

ocorreram  

 

Inação em governos é, muitas vezes, um fenômeno compreendido como um resultado e 

não como uma escolha de governo que delimita um processo. Os estudos vão oferecer outra 

variável: não-fazer é também uma opção, sendo muitas vezes uma decisão de antemão e, 

eventualmente, torna-se uma prática de governo. Há modelos que o explicam e é possível 

delimitar, tal como se dá com uma decisão governamental, como governos optam 

estrategicamente por não-fazer algo, o que igualmente tem consequências –sejam boas ou ruins.  

É preciso fazer aqui duas observações importantes: a primeira, de que este é um campo 

de pesquisa relativamente recente e ainda em construção – algo que impôs desafios à própria 

elaboração deste referencial teórico e analítico. A segunda observação é que a intenção deste 

trabalho é mostrar que não-decisão, omissão e inação são conceitos intimamente relacionados. 

Os resultados encontrados por um foram decisivos para o desenvolvimento do outro. Os 

exemplos usados no campo comportamental, por exemplo, não raro e previsivelmente se 

apoiam em casos relativos à política e à administração pública. E as noções de uso e 

funcionamento do poder em não-decisão e do comportamento dos sujeitos em casos de omissão 

foram determinantes para a construção do conceito de inação.  

 O balanceamento dessas duas dimensões é que torna a inação um conceito robusto e 

aplicável a governos. Se líderes tendem a prestar mais atenção às informações que estão de 

acordo com seus preconceitos preexistentes e prioridades políticas (KAHNEMAN; TVERSKY, 

2011), estamos diante de um delicado jogo de poder e personalidade, que vai além de 

racionalidade limitada e efeitos de enquadramento, adentrando o terreno dos impulsos 

motivacionais, autoclassificações e afiliações de grupo que impulsionam tomadores de decisão 

para agir – e igualmente, a não agir (HASLAM; REICHER; PLATOW, 2020). 

Não-decisões são também decisões: há um arsenal de inações deliberadas para que o 

dinheiro não chegue, a obra não destrave, a articulação não ocorra, a discussão não alcance 

resultado – ou não ocorra discussão. Os governos também sofisticaram, ao longo do tempo, 
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seus instrumentos para promover inação proposital, com ferramentas como abstinência, demora 

e espera (HOOD; MARGETTS, 2007; SALAMON; ELLIOTT, 2002). Isto porque reconhecer 

um problema na ausência de uma solução pronta expõe a fraqueza política (ZAHARIADIS, 

2003) que poderia ser usada para minar a legitimidade do governo em questão. 

Os desafios impostos pela mudança climática e a reticência de governos em agir 

devidamente – para além das cartas de intenção e compromisso futuros e outros instrumentos 

de coalizão internacional – serão fundamentais para dar impulso ao campo.  

Índia e Bangladesh manejam o status quo para não buscar um acordo transfronteiriço 

em relação ao rio Brahmaputra (VIJ et al., 2020). Com isso, as comunidades da bacia continuam 

a enfrentar os impactos dos desastres induzidos pelas mudanças climáticas sem que o 

desenvolvimento e implementação de planos de adaptação sejam alinhavados - o que significa 

que, a longo prazo, os impactos das mudanças climáticas serão exacerbados. 

Do outro lado do espectro, instituições e estruturas de governança foram desenvolvidas 

para lidar com ameaças ao desempenho do sistema. A essas ameaças, eles agora precisam 

adicionar a mudança climática (RUTH, 2010). Há, contudo, uma dificuldade em oferecer 

informações climáticas de modo a efetivamente auxiliar os que lidam com o planejamento do 

uso da terra, gestão de infraestrutura, saúde pública e do ecossistema, bem como justiça social, 

avalia Ruth, e de fato fazer algo. “Na verdade, há pouco valor econômico e social de 

informações climáticas altamente precisas e desagregadas se as informações econômicas e 

sociais permanecerem irregulares”, apontou (p.391). As informações sobre o clima por si só 

são apenas uma das muitas entradas para o processo de tomada de decisão de investimento e 

política. “Muito do que precisa ser feito em cada disciplina é conhecido. O desafio consistirá 

em juntar as peças” (p.392). Mesmo aí é preciso tomar cuidado, alega o autor, sob risco de a 

mitigação de efeitos de mudança climática ser usada como muleta para que determinados 

interesses ganhem precedência na agenda.  

Em “Adolescent Reproductive Health in Indonesia: Contested Values and Policy 

Inaction”(UTOMO; MCDONALD, 2009), os autores examinam como as mudanças no 

contexto social e político  da Indonésia afetaram a proposição de políticas de saúde sexual e 

reprodutiva de adolescentes. Em 2001, a Indonésia estava prestes a implementar uma política 

de saúde reprodutiva para jovens que era consistente com os acordos internacionais dos quais 

o governo indonésio era parte. A oportunidade para reformas se desfez com o surgimento de 

uma nova força competidora, o islã fundamentalista do Oriente Médio. Confrontado com o risco 

de separatismo regional e influências político-religiosas concorrentes, o governo indonésio 

recuou para a segurança da inércia nesta área de política.  
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Brändström (2016) explica que um importante formulador de políticas precisa esclarecer 

se alguma de suas ações ou omissões pode estar diretamente ligada ao evento negativo. Se os 

problemas forem percebidos como iniciados por fatores 'dentro' da política, como processos 

internos falhos, tomada de decisão deficiente e incapacidade em manter o público e o 

Parlamento informados de acordo com os procedimentos, “há uma boa chance de que os atores 

políticos sejam percebidos como tendo causado em parte a crise” (BRANDSTROM, 2016, 

p.119). Lidar com noções de culpa e grau de responsabilidade é um dos motores da inação, em 

especial em grandes crises. 

Ao analisar as implicações do modelo parlamentar de Westminster e seu aparato 

constitucional, Barber (2017) apontou que a oposição combativa com pouca cooperação e 

discussão consensual mínima garante a inação do governo em áreas políticas cruciais, 

desincentivando medidas necessárias, mas impopulares, tornando eventuais mudanças algo 

amplamente incremental (BARBER, 2017). Essa dificuldade em romper exigências de um 

necessário apoio congressual, que são parte do jogo democrático, é especialmente relevante 

para que os governos, estrategicamente, esperem para agir “na esperança de que o problema se 

dissipe ou desapareça, ou que surjam condições mais favoráveis para enfrentá-

lo”(MCCONNELL; ’T HART, 2019. p. 655). 

Responder com procrastinação, indecisão, evasão ou repassar o problema para outro 

tomador de decisão, mesmo que se saiba que este outro não estará em melhores condições de 

resolver o problema compõem o pacote de modos de inação descrito por Barak-Corren e 

Bazerman (2020). Segundo os autores, a tensão entre dois ou mais domínios morais e a presença 

de valores sagrados são características dos conflitos morais que aumentam a suscetibilidade à 

inação. A taxa de inação dobrou quando um dilema moral que normalmente invoca o 

julgamento moral baseado em resultados é modificado para apresentar um conflito entre 

preocupações morais baseadas em resultados e ações, descrevem. Neste sentido, aquilo que os 

psicólogos chamam de efeito “vítima identificável”, ou a tendência de as pessoas preferirem 

ajudar ou não prejudicar vítimas identificáveis em vez de não identificáveis, pesa sobre a 

deliberação do tomador de decisão em âmbito da política pública, já que as pessoas que são 

prejudicadas pela alocação ineficiente de recursos não são especificadas (BARAK-CORREN; 

BAZERMAN, 2020). As pessoas normalmente veem as consequências da inação como 

previstas, mas não pretendidas, eles observam. Os pesquisadores recorrem novamente ao 

experimento de colocar pessoas na posição de regulador da FDA, responsável pela aprovação 

de um medicamento para pacientes com ataque cardíaco, para ilustrar a potencialidade do dano. 

No cenário descrito, a nova droga salvaria centenas de pessoas que, de outra forma, teriam 
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morrido, mas algumas pessoas que tomaram a droga morreriam e não teriam morrido de outra 

forma. Os participantes, consistentemente, preferiram a inação à ação e optaram por repassar a 

decisão a outra agência, mesmo com a informação explícita de que a outra agência não teria 

acesso a melhores informações e que os participantes dificilmente receberiam novas 

informações, mesmo que esperassem. Informados de que precisariam justificar sua decisão para 

constituintes relevantes, os participantes se tornaram ainda mais propensos a evitar tomar uma 

decisão. Ou seja, a consciência dos tomadores de decisão de que eles seriam responsabilizados 

perante os outros não incentiva a ação, ao contrário, a desencoraja. “As pessoas se sentem mais 

confortáveis sendo responsáveis por uma inação prejudicial do que por uma ação prejudicial” 

(p.3).  

Barak-Corren e Bazerman definiram o fenômeno como “enigma da responsabilidade” 

(“responsibility conundrum”). “Por um lado, as pessoas esperam que os responsáveis 

pertinentes ajam e não recorram à indecisão. Por outro lado, as pessoas que ocupam esses cargos 

têm a mesma probabilidade de escolher a inércia, apesar de terem responsabilidade de agir” 

(p.4).   

Allan McConnell e Paul ‘T Hart (2019) buscarão consolidar o arsenal de considerações 

e compreensões do modus operandi da inação ao propor um novo modelo analítico, composto 

de uma tipologia de cinco formas de inação, além dos principais fatores de inação encontrados 

em quatro locais de formulação de políticas, a saber: indivíduos (comportamento de 

enfrentamento), organizações públicas (patologias da informação), governos (controle e 

proteção da agenda) e redes (não coordenação e falta de viabilidade). 

 

Categoria  Tipo 1: Inação 

Calculada 

Tipo 2: Inação 

Ideológica 

Tipo 3: 

Inação 

Imposta 

Tipo 4: Inação 

Relutante 

Tipo 5: 

Inação 

Inadvertida 

Motivação  Inação como 

produto de 

decisões 

conscientes 

(estratégicas ou 

táticas) de não 

agir ou não agir 

agora 

Inação motivada 

por convicções 

A inação 

como 

aceitação 

pragmática 

de que o 

apoio 

necessário 

não será 

obtido de 

atores 

Inação por meio 

da aceitação 

relutante de que 

ferramentas e 

recursos 

apropriados não 

estão disponíveis 

Inação como 

um produto 

de restrições 

de 

racionalidade 

limitada e 

pontos cegos 

institucionais 



30 

 

poderosos 

ou 

instituições 

essenciais 

Alternativas 

plausíveis 

Gerenciado de 

acordo com a 

agenda  

Ideologicamente 

fora dos limites 

Não obterá 

apoio para 

ser aprovado 

Não capaz de ser 

colocado em 

prática 

Em nenhum 

lugar para ser 

visto dentro 

do quadro de 

referência 

Exemplos Esperar que o 

problema 

"amadureça" até 

que possa ser 

resolvido. Não 

fazer nada para 

evitar 

comprometer 

outros objetivos. 

Os custos de ação 

excedem os 

benefícios 

percebidos 

Não reconhecer 

os imperativos 

morais, sociais 

ou políticos para 

resolver um 

problema 

específico 

Contar com os 

mercados, o 

setor 

comunitário ou a 

auto-

organização dos 

cidadãos para 

resolver os 

problemas 

De fator de 

poderes de 

veto e 

estratégias 

de negação 

de agenda 

exercidas 

por atores 

políticos e / 

ou sociais 

Paralisia de 

políticas por 

impasses em 

órgãos 

formais de 

tomada de 

decisão ou 

entre 

parceiros 

necessários 

para um 

esforço 

coordenado 

Falta absoluta ou 

relativa de 

recursos 

financeiros para 

financiar políticas 

eficazes. Falta de 

instrumentos de 

política 

comprovadamente 

eficazes na 

redução do 

problema em 

questão 

"burocracia" uma 

barreira para a 

viabilidade 

Hierarquia de 

agência 

diluindo 

realidades 

desagradáveis 

para 

formuladores 

de políticas 

seniores 

Falhas de 

varredura de 

limites, 

varredura de 

horizonte e 

rotinas de 

alerta precoce 

 

No caso deste trabalho, são utilizados para fins de análise os três primeiros tipos, a saber: 

inação calculada; inação ideológica; e inação imposta. Isto porque os tipos 4 e 5, para os três 

episódios de inação em análise na gestão do governo brasileiro na pandemia da COVID-19, não 

são aplicáveis. A delimitação destas categorias também nos auxilia na questão fundamental 

desta pesquisa: como se opera uma inação proposital em decisões governamentais, de que forma 
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essa inação se torna um método e como isto afetou a gestão da pandemia da COVID-19 no 

Brasil. 

McConnell e ‘T Hart sublinharam que seu raciocínio não é oferecer hipóteses testáveis 

de acordo com alguns debates recentes sobre causalidade nas ciências sociais. “Em vez disso, 

é para destacar o que consideramos ser importantes cursos plausíveis de explicação para cada 

forma de inação” (MCCONNELL; ‘T HART, 2019, p.651). Algo importante dado os 

reconhecidos desafios conceituais e metodológicos de pesquisar a inação e fundamental para 

este trabalho, que observa a mescla de ao menos duas categorias de inação em cada caso.  

Inações calculadas e ideológicas, além de jogos ocultos (TSEBELIS, 1998) são cursos 

de compreensão da demora na aquisição de imunizantes da Pfizer, mesmo ante à disposição da 

farmacêutica em tornar o Brasil uma vitrine de imunização na América Latina; ação calculada 

e ideológica são aplicadas para a descoordenação federativa, pois é a partir da derrota imposta 

pelo STF, que garantiu autonomia de Estados e municípios, reafirmando suas competências 

para tomar medidas na pandemia, que Bolsonaro se vê sem base constitucional para determinar 

ações de cima para baixo. Sem capacidade institucional de desmantelar medidas protetivas 

como distanciamento social, obrigatoriedade de uso de máscaras, fechamento temporário de 

atividades comerciais e proibição de viagens intermunicipais, Bolsonaro passa a uma política 

de confronto ideológico com os entes, recusando o papel de coordenação que lhe é requisitado  

e, baseado em uma falsa polarização entre economia e saúde no combate à pandemia, tenta 

impor de forma calculada uma narrativa de atribuição de culpa (blame shifting) a governadores 

e prefeitos, visando lhes gerar desgaste político. É possível também observar a inação imposta 

no caso, desde que consideradas premissas que propõem um alargamento do conceito oferecido 

por McConnell e ‘T Hart.  

Por fim, a controversa consulta pública sobre vacinação de crianças de 5 a 11 anos contra 

a COVID-19, com questões que tentavam direcionar a manifestação dos respondentes – um 

caso notável em que o governo promoveu uma enorme mobilização para ser autorizado a fazer 

nada – pode ser compreendida como uma inação ideológica e calculada, aliada a um viés de 

omissão na tentativa de gerar temores de responsabilização nos pais, mas que não alcançou 

plenamente seu objetivo, dado que a manifestação pública não desobrigou o governo federal de 

tomar as ações e tampouco impôs prescrição médica de pediatras como sugerido. 

A necessidade reposicionar a inação na agenda de pesquisa das ciências políticas ganha 

nova magnitude com a pandemia da COVID-19, disseminada a partir da província chinesa de 

Wuhan, em dezembro de 2019. Zahariadis, Ceccoli e Petridou (2021), em seu estudo do caso 

chinês, utilizaram o modelo proposto por McConnell e ‘T Hart (2019) para dizer que “quando 
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um governo deliberadamente opta por não agir contra uma doença, mesmo que suspeite de uma 

epidemia, conceituamos isso como um caso de inação calculada” (ZAHARIADIS; CECCOLI; 

PETRIDOU, 2021, p.4).  

A inação calculada chinesa examinada envolve a decisão do governo central de não 

divulgar as qualidades de transmissão de humano para humano do vírus ao público chinês 

quando essas informações eram conhecidas pelo menos três semanas antes. Responder 

devidamente a um surto de patógeno virulento, alegam, requer ampla orientação de 

intervenções não farmacêuticas fundamentais (NPI) rápidas, como identificação e isolamento 

de casos, distanciamento social e proibição de viagens intermunicipais.  

Nesse sentido, os formuladores de políticas avaliam os custos e benefícios entre um 

universo de opções, sendo a inação uma das escolhas à mesa. A dificuldade em se contrapor à 

realização de dois eventos locais muito populares que ocorreriam no período (podendo causar 

pânico generalizado) acabou, naquelas primeiras semanas, delimitando a inação calculada das 

autoridades chinesas. Cabe citar o trecho do trabalho dos pesquisadores:  

 

O fracasso das autoridades locais de Wuhan em cancelar o banquete anual 

do distrito de Baibuting em 18 de janeiro exemplifica a inação calculada, já que a 

festa procurou quebrar um recorde mundial para o número de pratos servidos em 

uma única reunião e contou com a presença de um cerca de 40.000 famílias. Eles 

poderiam e não deveriam ter feito isso quando havia evidência de uma 

epidemia. Mas eles escolheram fazê-lo (...) O mesmo acontece com as 

comemorações do Ano Novo Lunar. Com o Festival da Primavera anual da China 

programado para começar em 25 de janeiro e cerca de 400 milhões de pessoas 

planejando iniciar a maior migração interna anual do mundo, a supressão de 

informações críticas de saúde pública permitiu que cerca de cinco milhões de 

pessoas desocupassem Wuhan pouco antes da quarentena generalizada 

(ZAHARIADIS; CECCOLI; PETRIDOU, 2021, p.8, tradução pelo autor). 

 

Estudo de Lai et al. (2020) publicado pela revista Nature estimou o custo da inação do 

caso. Se as NPI tivessem sido realizadas apenas uma semana antes na China, os casos estimados 

de COVID-19 poderiam ter sido reduzidos em 66%, podendo alcançar redução de 86% se 

realizadas duas semanas antes e até 95% se ocorressem três semanas antes. No entanto, se os 

NPIs tivessem sido introduzidos uma semana, duas semanas ou três semanas depois, o número 

de casos poderia ter aumentado em três, sete ou até 18 vezes, respectivamente (LAI et al., 2020). 
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O caso da Grécia é utilizado por Zahariadis, Ceccoli e Petridou (2021) como 

contrafactual, ou a ausência de inação calculada em relação à China, justificado em especial 

porque a infraestrutura do país estava em apuros, após 10 anos de austeridade econômica e 

cinco anos de crise migratória concomitante. “O governo percebeu que não podia deixar de 

agir. Não tinha capacidade institucional nem recursos para atender um volume significativo de 

pacientes; tinha que ser proativo, focando na prevenção, não no tratamento” (p.11). 

 Ao longo deste referencial analítico, mostramos como os conceitos de não-decisão, 

omissão e inação foram formulados e aplicados ao longo do tempo. Ainda que possa haver uma 

impressão inicial de que se trata de um fenômeno apenas negativo, procuramos ao longo deste 

percurso teórico mostrar que é preciso ampliarmos esta visão. Assim como a política como ação 

ostensiva nem sempre é sinônimo de sucesso, governar na prática diária necessariamente 

envolve renunciar e abandonar várias alternativas plausíveis continuamente 

(BAUMGARTNER; JONES, 2020). Sucesso, fracasso ou algo intermediário na tomada de 

decisões em políticas públicas e governos é parte do processo, no qual a marginalização de 

algumas questões é intencionalmente racional para que organizações públicas busquem seus 

objetivos em meio a várias restrições e contextos políticos desafiadores (BACH; WEGRICH, 

2019).   

 Ações e inações como necessidades ou como patologias são obviamente mais fáceis de 

serem observadas em retrospectiva. O importante é colocá-las sob o mesmo critério. O estudo 

da inação deve ser um empreendimento intelectual imparcial, não uma cruzada política 

(MCCONNELL; ’T HART, 2019). A ausência de decisão é também uma opção e, 

eventualmente, uma prática, com métodos próprios. É importante que a ciência política e os 

estudos sobre políticas públicas e governo desenvolvam métodos para examinar como, nos 

processos políticos, as soluções são conduzidas para um lado e outro, opções ganham 

precedência ou são descartadas, atores são silenciados e o não-fazer tem consequências. 

O objetivo deste trabalho, como se verá nas páginas seguintes, é contribuir nos estudos 

sobre inação analisando o caso das não-decisões do governo brasileiro na pandemia da COVID-

19. 
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2 METODOLOGIA 

 

Aqui serão apresentados os recursos metodológicos que deram suporte ao trabalho, 

baseado em pesquisa bibliográfica, documental e registros de falas de autoridades em veículos 

de mídia. No total, foram 75 trabalhos acadêmicos diretamente utilizados como referência, com 

162 notas de rodapé com matérias noticiosas e documentos diversos. No capítulo relativo às 

tratativas para aquisição de vacinas contra a COVID-19, foram coletados documentos e 

depoimentos a partir dos trabalhos da CPI da Pandemia, que se prolongaram por 

aproximadamente seis meses, com acompanhamento presencial em todas as 67 reuniões 

realizadas. No capítulo relativo à descoordenação federativa, foram analisados 102 documentos 

oficiais formulados pelo Fórum dos Governadores no período. Sobre a consulta pública para a 

vacinação infantil, foram analisados documentos produzidos no período de 16 de dezembro de 

2021 a 5 de janeiro de 2022, por instâncias técnicas do Ministério da Saúde (MS), pela Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), bem como manifestações do presidente registradas 

por veículos de comunicação e em transmissões ao vivo por redes sociais. Os três episódios 

abrangem um período que vai desde o início da pandemia no Brasil, em março de 2020, até 

janeiro de 2022. 

 

Introdução 

Pesquisas sobre decisão são um campo vasto, que vai desde a inteligência artificial 

(29.518 resultados para “computer science artificial intelligence” em pesquisas de artigos no 

Web of Science, o maior número entre os 432.552 resultados obtidos no tópico “decision-

making”), passando pelas ciências ambientais (25.266 referências em “enviromental sciences”), 

negócios (16.465 em “business”) e psiquiatria (8.595 em “psichiatry”), entre outras das 255 

categorias elencadas pela plataforma de pesquisa. 

No tocante à decisão na atuação governamental, há uma miríade de trabalhos 

distribuídos em categorias diversas, como management (25.266 resultados), “social sciences 

interdisciplinary” (7.562), “political science” (6.318), “behavioral sciences” (4.470), “public 

administration” (3.485), “sociology” (3.289) e “social issues” (2.251). 

O termo “decision-making”, considerando dados coletados em 29.11.2021, consta no 

título de 1.446 documentos, sendo 806 artigos acadêmicos.  

Já a não-decisão recebeu atenção bem mais restrita. Primeiro, pelo desacordo existente 

em colocar todas as pesquisas a ela relativas sob um único termo: há 106 resultados no Web of 
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Science para o termo “nondecision” tal como grafado por Bachrach e Baratz em “Decisions and 

nondecisions: an analytical framework”, de 1963 (BACHRACH; BARATZ, 1963). Outros 43 

resultados para “non decision-making” ou “non-decision-making” e cinco resultados para 

“nondecision-making”. 

 

 

 

Há ainda uma série de pesquisas que se valem do termo “omission”, principalmente no 

campo comportamental e ligadas ao chamado viés de omissão  - “omission bias”(BARON; 

RITOV, 2004; KORDES-DE VAAL, 1996), onde se têm 219 resultados. Especificamente 

ligados aos campos “management” e “political Science”, contam-se 19 resultados para 

“omission bias” – dados de 29.11.2021. 

 

 

 

 Ao passo que o termo “não-decisão” se consolidou no terreno das ciências médicas, 

percebe-se a partir dos anos 2000 um redirecionamento nas ciências sociais, em especial em 

escritos sobre governos, em favor do uso do termo “inaction”. No total, foram 450 resultados 

106

43

5

Não-decisão: como pesquisar?

nondecision non decision-making nondecision-making

Viés de Omissão (Omission bias)

total management/political science

Fonte: Web of Science. Dados coletados em 29.11.2021 

Fonte: Web of Science. Dados coletados em 29.11.2021 
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no tópico, sendo 119 documentos com utilização do termo no título. Especificamente, o termo 

“Policy Inaction” é o que condensará as pesquisas que aqui nos interessam, somando 28 

resultados. Após a leitura de todos os “abstract”, chegou-se a um total de 18 artigos que se 

relacionam mais firmemente com a pesquisa aqui proposta. 

 

 

 

A partir destes 18 artigos, foi realizado um longo processo de depuração e leitura 

individual, em especial para encontrar outras referências válidas ao trabalho, através do método 

de “snowball sampling” (GOODMAN, 1961). Neste ponto, ganhou especial relevância o artigo 

de McConnell e ‘T Hart, “Inaction and public policy: understanding why policymakers ‘do 

nothing’” (MCCONNELL; ’T HART, 2019).  

Inação em governos é, muitas vezes, um fenômeno compreendido como um resultado e 

não como uma escolha de governo que delimita um processo. Este trabalho pretende contribuir 

com os estudos sobre inação na linha proposta pro McConnell e ‘T Hart: não-fazer é também 

uma opção, sendo muitas vezes uma decisão de antemão e, eventualmente, torna-se uma prática 

de governo. Há modelos que o explicam e é possível delimitar, tal como se dá com uma decisão 

governamental, como governos optam estrategicamente por não-fazer algo (DYE, 2008), o que 

igualmente tem consequências.  

O conhecimento nesse campo ainda é uma construção e esta foi uma das dificuldades e 

descobertas no manejo da pesquisa: a maioria dos artigos referenciados neste trabalho vieram 

não da busca inicial por palavras-chave em repositórios científicos, mas da referência em outros 

Inaction
450

Policy Inaction
28

"Policy Inaction" 
relacionados à 
pesquisa - 18

"Snowball sampling" 
aplicado aos textos 
selecionados - 72

Fonte: Web of Science. Dados coletados em 29.11.2021 
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artigos. Exemplificando, muitas vezes um primeiro trabalho, mais recente, apontava a 

importância de um segundo, que lhe antecedeu. Este segundo apontava como fundamental um 

terceiro, que por sua vez não era uma referência para o primeiro. Esta operação se repetiu várias 

e várias vezes, tornado o mapeamento deste percurso conceitual um dos desafios desta 

dissertação.  

Por isso, o referencial teórico e analítico busca contribuir com um percurso histórico 

que mostra como os conceitos de “non-decision”, “omission” e “inaction” se relacionam, 

sendo os dois primeiros fundamentais na construção do terceiro. 

Outro elemento que ganhou importância ao longo da dissertação, em especial no 

capítulo relativo à aquisição de vacinas, foi o conceito de Jogos Ocultos (TSEBELIS, 1998), 

necessário à compreensão das múltiplas arenas nas quais o presidente brasileiro Jair Messias 

Bolsonaro atuava e que foram considerados em seu processo de decisão durante a pandemia da 

COVID-19. Subsidiariamente, este trabalho apoiou-se ainda em pesquisas sobre federalismo, 

para a composição do capítulo sobre a descoordenação federativa. Vale salientar que o 

federalismo em si não é objeto deste trabalho, mas sim como a inação foi uma ferramenta 

estratégica para que o presidente brasileiro confrontasse o modelo federativo consagrado pela 

Constituição de 1988.    

Contribuíram ainda para a composição desta revisão bibliográfica narrativa 

apontamentos e sugestões valiosas de professores e orientador, notadamente os discentes da 

Fundação Getulio Vargas (FGV) Eduardo José Grin, Benjamin Tabak, Gabriella Lotta, 

Lizandro Lui e Fernando Abrucio.  

No total, 75 trabalhos acadêmicos foram diretamente utilizados como referência na 

construção desta dissertação, além de 158 notas de rodapé com matérias noticiosas e 

documentos diversos que ajudaram a reconstituir a linha do tempo deste trabalho. 

Para as sessões de análise empírica foram utilizados, além de registros de falas de 

autoridades em discursos oficiais e em veículos jornalísticos, os seguintes documentos: no 

capítulo relativo às tratativas para aquisição de vacinas contra a COVID-19, de medicamentos 

e insumos, foram coletados documentos e depoimentos a partir dos trabalhos da CPI da 

Pandemia, que se prolongaram por aproximadamente seis meses, de 27 de abril de 2021 a 05 

de novembro de 2021 no Senado Federal. Este pesquisador, na condição de jornalista político, 

acompanhou todas as 67 reuniões realizadas, das quais 58 foram sessões de oitivas, todas 

televisionadas, em que foram ouvidas 61 pessoas. No capítulo relativo à descoordenação 

federativa promovida pela negação do presidente Jair Bolsonaro em coordenar as ações 

relativas ao combate da pandemia, foram analisados 102 documentos oficiais formulados pelo 
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Fórum dos Governadores no período, dos quais 66 formam um conjunto mais efetivo de 

comunicações sobre a pandemia. Destes, 26 mensagens são endereçadas diretamente ao 

presidente da República ou a ministros da Saúde -  foram quatro ministros no período -, onde 

se nota uma recorrência de pedidos dos governadores para que Bolsonaro lidere tomadas de 

decisão conjunta relativas à contenção do vírus e devida proteção da população – papel que o 

presidente se recusou a ter. Sobre a consulta pública sobre a vacinação infantil, foram analisados 

documentos produzidos no período de 16 de dezembro de 2021 a 5 de janeiro de 2022, por 

instâncias técnicas do Ministério da Saúde (MS), pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária 

(Anvisa), bem como manifestações do presidente registradas por veículos de comunicação e 

em transmissões ao vivo por redes sociais (as chamadas lives, utilizadas como modo de 

comunicação de direta e prestação de contas de Bolsonaro para com seus seguidores). Os três 

episódios abrangem um período que vai desde o início da pandemia no Brasil, em março de 

2020, até janeiro de 2022. 

Não raro, a reconstituição dos fatos tornou-se longa e até possivelmente cansativa a 

quem realizar a leitura deste trabalho. Mas dada a necessidade de uma minuciosa reconstrução 

de uma cadeia de eventos ainda em andamento (BEACH; PEDERSEN, 2018), sobre os quais 

pesa uma tentativa de atores envolvidos em emplacar uma determinada narrativa, esta foi uma 

opção deste autor, para dirimir o quanto possível a margem para interpretações sobre os 

acontecimentos.  

 

2.1 OPERACIONALIZANDO A INAÇÃO 

Em que pese a inação ter grande importância no rol de estratégias adotadas pela 

administração pública, capturar a inação nem sempre é fácil e quase nunca é simples, o que 

compreensivelmente empurra uma larga margem dos pesquisadores a focarem em instrumentos 

de ação de políticas – como leis, decretos e normativos legais nos quais a decisão está explicita 

ou mais nitidamente pronunciada.  

McConnell e ‘T Hart (2019) listam três desafios principais ao captar a inação: (a) reunir 

a versatilidade epistemológica, em particular reconhecendo a cognoscibilidade de 'não-eventos' 

e a relevância do raciocínio contrafactual ao fazê-lo; (b) desenvolver ferramentas 

metodológicas adequadas à finalidade; e (c) aplicá-los a campos de políticas para 'observar a 

inação' no trabalho (MCCONNELL; ’T HART, 2019, p. 657). 

Para fins de definição de contrafactual na inação, recorremos a Lustick (2010), em seu 

ótimo estudo das abordagens de Philip E. Tetlock (LUSTICK, 2010). Para além do conceito 

que o contrafactual é uma versão de eventos que não ocorreram, mas que poderiam ocorrer, 
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pelo menos hipoteticamente, com base nas leis em que acreditamos, ele aponta que os 

contrafactuais também são usados para identificar circunstâncias particulares e anteriormente 

negligenciadas capazes de explicar, dentro do conjunto de histórias que podem ter ocorrido, 

aquela que ocorreu (p.428).  

Análise contrafactual requer critérios adicionais, particularmente cotenabilidade e 

projetabilidade (TETLOCK; BELKIN, 1996). Cotenabilidade, explicaram, é a exigência de 

especificar princípios de conexão que ligam o antecedente com o consequente que são 

cotenáveis (consistentes) entre si e com o antecedente. No caso da projetabilidade, uma 

constatação ou reivindicação é projetável se for aplicada além de um único caso.  

A análise contrafactual por si não será o foco norteador deste trabalho em específico, 

relativo ao processo decisório do governo brasileiro ante à pandemia da COVID-19 – há uma 

miríade de outras pesquisas sendo desenvolvidas e dedicadas especificamente a este ponto1, 

ainda que seja aqui admitida, para todos os fins, a consideração de que uma política focada na 

conscientização dos perigos do vírus, proteção e vacinação da população, bem como um 

conjunto de ações coordenadas junto aos entes federativos promoveria resultados diversos dos 

verificados. 

São igualmente promissores, propõem McConnell e ‘T Hart, projetos de casos 

comparativos cuidadosamente construídos para rastrear diferenças na presença/ausência, tempo 

e impulso de respostas de políticas públicas em diferentes jurisdições para questões sociais, 

ecológicas, médicas e tecnológicas emergentes. (MCCONNELL; ’T HART, 2019, p.657) 

Em seu trabalho para detectar não-decisões em duas escolas do interior de Londres, 

McCalla-Chen optou por 11 entrevistas semiestruturadas com funcionários acadêmicos 

seniores e observação de três reuniões da equipe de gerenciamento sênior. Sua preocupação era 

“descobrir onde e a quem os respondentes apelavam para resolver e encaminhar disputas, 

preocupações e interesses. Esse curso de questionamento revelou arenas de decisão e 

identificou tomadores de decisão” (MCCALLA-CHEN, 2000, p. 36). Quando tais respostas 

foram identificadas, relatou, a pesquisadora procurou obter a confirmação dos motivos da não-

tomada de decisão através de questionamentos sobre ações para perseguir interesses ou 

preferências e se o conflito foi o resultado de tal ação. “Em caso de não tomada de decisão, o 

conflito seria encoberto, ou seja, geralmente não seria observado na arena política, mas estaria 

presente dentro do sistema, revelado pelo executor e observado pelo pesquisador” (p.36). 

                                                   

1 https://www.oxfam.org.br/especiais/mortes-evitaveis-por-covid-19-no-brasil/ 
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Ao não se fazer um projeto, renuncia-se a seus benefícios potenciais. Todas as coisas 

que poderiam ter sido feitas, por consequência, tornam-se fontes potenciais de custo. Esta é a 

premissa de “The Cost of Inaction - Case Studies from Rwanda and Angola”(ANAND et al., 

2012), iniciativa que explora o “custo da inação” ao desenvolver e aplicar uma metodologia 

para considerar as consequências e custos que surgem de uma falha em responder 

adequadamente às necessidades das crianças afetadas pelo HIV/Aids. Com os professores 

Amartya Sen e Sudhir Anand dirigindo o projeto, economistas e pesquisadores de saúde pública 

abordaram os desafios de enumerar e quantificar os múltiplos custos sociais e econômicos do 

não atendimento às necessidades de seus membros mais vulneráveis. Este projeto responde a 

questões até então não abordadas em saúde pública: quais são os custos da inação? E o custo 

da inação é maior do que o custo da ação? 

Estimar gastos surgidos a partir de omissões do poder público em combater problemas 

que se desenhavam no horizonte passou a ser então um modelo muito buscado para explicitar 

como inações podem ser igualmente danosas a uma ação mal-sucedida. E não apenas por 

acadêmicos. Organismos internacionais diversos passaram a buscar estimar o custo da inação. 

A Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) apresentou uma 

revisão das abordagens existentes para estimar os custos do impacto na saúde da inação sobre 

a poluição do ar (ALBERINI et al., 2016). Ao apresentar a “abordagem da via de impacto”, 

foram utilizados vários métodos, quantificando as emissões, as concentrações dos poluentes, 

aplicando estudos epidemiológicos para calcular os efeitos na saúde física e métodos de 

avaliação para calcular os custos econômicos dos impactos na saúde. Embora o termo “custo” 

normalmente seja utilizado em questões de negócios, sua aplicação enquanto consequência 

decorrente de uma omissão em políticas públicas também foi o mote do Chaillot Paper para 

2021 do European Union Institute for Security Studies (EUISS), que analisou 12 cenários com 

o custo da inação em uma variedade de áreas, que vão da Rússia à África, do ciberespaço às 

questões ambientais. Eles destacam as implicações (geo)políticas, econômicas e estratégicas de 

não agir em um momento crítico (GAUB, 2021). 

O custo da inação na política ambiental, por exemplo, cobra seu preço onde menos se 

espera. Ruth (2010) relatou que as mudanças climáticas têm afetado fortemente segmentos 

turísticos como esqui e snowmobile por falta de, acredite, neve. “Nos Estados Unidos, muitos 

lugares já precisam fabricar neve, o que aumenta seu custo”(RUTH, 2010, p.390). Mesmo 

reduções pequenas no número de dias de temporada, provocadas pelo aquecimento global, 

podem significar o fim da indústria em determinados locais na parte oriental dos Estados Unidos 

e destinos europeus. Neste mesmo sentido, mas em tópico diverso, é percebida a necessidade 
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de que políticas de laissez-faire dêem lugar a políticas de intervenção ao se propor que a 

pobreza, a moradia, o uso excessivo de álcool e várias formas de uso de drogas recreativas 

tornaram-se assuntos de regulamentação estatal (DE SWAAN, 1990). 

Limitações e escolhas somadas, para este trabalho, proporei uma série de condições para 

delimitar o que chamaremos de inação em termos de uma decisão governamental. Vou procurar 

explicá-las o mais detalhadamente possível, inclusive naquilo que acredito não poder ser 

observado como inação. Para operacionalizar a inação sem incorrer em exercícios vagos de 

futurologia, apartados de objetivo científico, é preciso que a variável entre aquilo que não se 

fez (ou seja, o ato de inação sob análise) e aquilo que poderia ter sido feito seja a decisão.  É 

claro que a não-intervenção por parte daquele que está na posição de decidir leva em 

consideração muitos fatores e eles devem ser explorados sempre que possível e exaustivamente, 

mas é preciso termos em mente que a inação governamental só pode ser assim considerada 

quando se trata de uma questão dentro e potencialmente dentro de sua jurisdição. Ou seja, 

aquele tomador de decisão não encontraria impeditivos técnicos ou legais para realizar a ação, 

mas escolhe que a inação é a resposta ao problema ali enunciado. 

Também só devemos considerar inação se temos condições de explicar de que forma 

esta ação não se realiza – se por negativas, por silêncios, por procrastinação ou outros 

instrumentos de oposição permanente ou provisória. Por exemplo, o relatório da Comissão 

Parlamentar de Inquérito (CPI) que apurou ações e omissões do governo brasileiro na pandemia 

de COVID-19, acusou a gestão sob comando do presidente Jair Bolsonaro de uma série de 

omissões – entre elas, de não agir acreditando que, com uma alta taxa de infecções, o país 

poderia adquirir a chamada imunidade de rebanho (SENADO FEDERAL DO BRASIL, 2021). 

Ocorre que esta é uma possível inação difícil de operacionalizar, por ser excessivamente 

genérica. Ela se deu como? Que decisão deixou de ser tomada? Quem deixou de ser ouvido ou 

que proposição deixou de ser aprovada? É muito diferente, por exemplo, do caso da demora 

para a aquisição de vacinas, em especial na negociação com a farmacêutica Pfizer. Este será um 

dos casos de inação que abordaremos detalhadamente, porque nele há elementos nítidos de uma 

inação calculada: há uma centena de mensagens eletrônicas registradas que deixaram de ser 

respondidas tempestivamente, encaminhamentos que não foram feitos e há um movimento 

contrário sendo realizado, que é o estímulo governamental, também fartamente documentado, 

à busca de soluções farmacológicas sem comprovação científica de eficácia, inclusive com o 

Ministério da Saúde oferecendo um aplicativo, o Tratecov, que estimulava médicos e pacientes 

à adesão ao que ficou conhecido como “kit covid”.  
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  Por fim, a operacionalização da inação governamental deve nos mostrar quem são os 

atores e os oponentes, isto é, as forças que se movimentam em torno da negação de tal agenda 

e suas motivações. 
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3 COMPREENDENDO BOLSONARO – UM PRÓLOGO 

 

Compreender o método decisório do governo de Jair Bolsonaro não é simples. Desde o 

início de sua gestão, a questão é alvo de intenso debate na opinião pública e na comunidade 

acadêmica. Até que ponto as práticas verificadas na pandemia da COVID-19 são apenas fruto 

de uma personalidade errática e despreparada para os desafios da gestão pública? Ou são estas 

parte de uma estratégia maior e pensada de desarticulação das instituições como forma de 

governar? 

O “caos como método”2, na definição de Marcos Nobre (2019) é, ao mesmo tempo, uma 

afirmação e uma defesa. Eleito como outsider, Bolsonaro entende que governar seria o mesmo 

que se render ao “sistema”. Assim, a COVID-19 é interpretada por ele como uma manobra 

política para tentar enquadrá-lo. “De fato, não há como combater o vírus e enfrentar a crise 

econômica que acompanha a crise sanitária sem governar, algo que Bolsonaro não pode nem 

pretende fazer” (NOBRE, 2020, p.19).  

Bolsonaro não pode governar porque, ao se adequar ao “sistema”, sua gestão passa a 

poder ser avaliada por parâmetros que permitem sua comparação objetiva a outros – uma 

política educacional “formal”, por exemplo, gera resultados que permitem a comparação com 

gestões anteriores, como percentual de alfabetizados por faixa etária, agregação de 

conhecimentos mensuráveis em avaliações de desempenho, acréscimo ou decréscimo da evasão 

escolar. E Bolsonaro não quer comparações, salvo as que ocorram em seus próprios termos.  

Nobre, possivelmente o melhor entendedor da ‘psicologia bolsonarista’, observou que 

o presidente representa a canalização de frustrações de segmentos que se acham não apenas 

excluídos do processo político e de seus benefícios, mas se consideraram perdedores. “Uma 

revolta de quem frequenta a igreja contra seus pastores, de militares de patentes mais baixas 

contra as altas patentes, do baixo clero contra o alto clero do Congresso Nacional, de pequenos 

comerciantes, produtores rurais e industriais contra suas entidades representativas e contra os 

‘campeões nacionais’, da base de primeira instância do Judiciário contra suas instâncias 

superiores, do baixo clero do mercado financeiro contra os porta-vozes dos bancões”3.  

Bolsonaro, de certa maneira, representa uma faixa de pessoas apartadas do processo 

decisório por não reunirem conhecimento necessário para tal, mas com informação suficiente 

                                                   

2 https://piaui.folha.uol.com.br/materia/o-caos-como-metodo/ 

3 https://piaui.folha.uol.com.br/materia/a-revolta-conservadora/ 
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para se saberem excluídas e se incomodarem com isso. Exemplifico: eu gosto de astronomia. 

Não no nível de um estudioso, mas de um admirador. Não detenho conhecimento para, por 

exemplo, ir a um simpósio, compreender tudo e formular uma pergunta. Logo, estar de fora de 

decisões sobre política espacial não me incomoda, pois eu sei estar muito distante de reunir 

capacidades para ao menos começar a conversa. É algo diferente de um militar de baixa patente, 

apartado da cúpula decisória, mas que sabe ao menos o suficiente para firmar opiniões (mesmo 

que equivocadas), criticar os superiores e desejar estar em seu lugar. Ou que o sujeito que reúne 

conhecimento suficiente para saber que fazer um mestrado na Universidade Yale é um enorme 

prestígio – ele não fez, mas acredita tanto que poderia ter feito que forja isso no currículo4. 

Bolsonaro contempla uma faixa do eleitorado que lhe garante fidelidade não apesar do 

colapso institucional, mas por causa dele, já que são pessoas rancorosas em relação à 

complexidade das instituições e de como isso as deixa de fora do processo de decisão. Mais 

uma vez, Nobre (2019) é preciso ao notar que “estar em um grupo de WhatsApp e se juntar a 

milhares de outras pessoas para apoiar, esculachar ou exigir a cabeça de alguém produz o 

sentimento de participar diretamente da política”5. Pode ser algo ilusório para quem conhece os 

ambientes de decisão política efetiva, mas Bolsonaro soube alimentar essa sensação de 

participação. O presidente com alguma frequência grava e envia áudios dele próprio a diversos 

grupos de mensagens comentando assuntos diversos – sua conta oficial no Telegram conta com 

mais de 1 milhão de inscritos6.  

Nesse sentido, é possível ponderarmos que os resultados alcançados pela gestão não são 

o que definem o engajamento. Ora, se eu escolhi o presidente por ele ser como eu e ele toma 

decisões como eu tomaria, não o condenarei caso o resultado não seja considerado bem-

sucedido, pois isso seria condenar a mim mesmo. Ademais, os organismos que aferem esse 

insucesso são justamente aqueles que acreditam eu também não estou qualificado para 

participar das arenas de decisão. Em suma, Bolsonaro não governa por meio de políticas 

públicas, mas por guerra cultural. 

Essas considerações iniciais são importantes para situar em que ambiente o presidente 

brasileiro opera. Escolhas de governo de não-ação, como as que veremos a seguir, sejam 

momentâneas ou perenes, mas conscientes, compõem o rol de ferramentas estratégicas por ele 

                                                   

4 https://theintercept.com/2019/02/23/ricardo-salles-yale-mentira/ 

5 https://piaui.folha.uol.com.br/materia/o-caos-como-metodo/ 

6 https://www.gazetadopovo.com.br/republica/breves/bolsonaro-ultrapassa-1-milhao-de-seguidores-no-telegram-

lula-tem-so-35-mil/ 
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utilizado e estão em consonância com seu postulado antissistema, confrontando e 

desmantelando mecanismos institucionais consagrados, como o sistemas de educação e, no 

caso, saúde públicas, em que há uma carteira de políticas baseada na cooperação federativa 

(ABRUCIO; GRIN; SEGATTO, 2021). Tal postura tem, como fim último, a manutenção de 

um projeto de poder. 
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4 INAÇÃO E JOGOS OCULTOS NA CONTRATAÇÃO DE VACINAS PELO 

GOVERNO BRASILEIRO: ESCOLHAS, SOLUÇÕES ALTERNATIVAS E 

INFLUÊNCIAS PARALELAS NO COMBATE À COVID-19 

 

Este capítulo analisa como seu deu a inação governamental brasileira no tocante à 

contratação tempestiva e suficiente de vacinas para imunização da população ante à pandemia 

da COVID-19. Para isso, faremos uma explanação que percorre desde a chegada do novo 

coronavírus ao país, em fins de fevereiro de 2020, até a conclusão da assinatura do primeiro 

contrato com a farmacêutica Pfizer, último a ser celebrado dentre aqueles cuja protelação, de 

forma estratégica, foi evidente. A inação, realizada mesclando conceitos de inação calculada e 

inação ideológica preconizados por McConnell e ‘T Hart (2019), ocorre mediante um contexto 

de alta popularidade do presidente, o que lhe permitiu fazer opções estratégicas que estavam 

em linha com vínculos por ele mantidos com grupos que defendiam medidas alternativas, como 

uso de medicamentos cuja eficácia no tratamento da COVID-19 não foi comprovada. Esta 

vinculação, somada à postura reativa do presidente em relação às vacinas, encorajou a 

formulação, no âmbito do Ministério da Saúde, de uma ferramenta web que sugeria tais 

medicamentos a pessoas com sintomas não-conclusivos de COVID-19, o Tratecov, mostrando 

como a inação ensejou medidas controversas em termos de política pública. Será utilizado o 

conceito de Jogos Ocultos, de George Tsebelis (1991), para explicar como o presidente 

Bolsonaro, eleito com uma agenda antissistema, relaciona-se com essas diversas arenas que 

buscaram influenciar seu processo decisório.  

 

4.1 Introdução 

Um alto executivo de uma empresa farmacêutica multinacional chega em casa queixoso. 

Relata à esposa, uma apresentadora de televisão, as dificuldades em fazer contato com o 

governo do país. Ele está na linha de frente de uma negociação bilionária para a venda de 

imunizantes. Preocupada, mas sem saber como ajudar, ela lembra que seu chefe, o dono da 

emissora de TV, é um defensor convicto do governo, posição manifesta em suas redes sociais. 

Ele tem muitos amigos lá, inclusive, o chefe da Secretaria de Comunicação Social, por sua vez 

responsável pela distribuição de verbas publicitárias para as emissoras, como a dele. A 

apresentadora relata o problema ao patrão, que de pronto aciona o secretário do governo.  

A anedota acima é, na verdade, um episódio-chave na política pública do Brasil para a 

aquisição de vacinas em meio à maior crise sanitária do século XXI, causada pela pandemia da 

COVID-19. O dono da emissora citada é Marcelo Carvalho, da Rede TV!, que entregou ao 
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então secretário de Comunicação da Presidência da República do Brasil, Fábio Wajngarten, 

uma cópia da carta enviada em 12 de setembro de 2020 pela Pfizer a seis autoridades do governo 

brasileiro, incluindo o presidente Jair Bolsonaro, buscando encaminhar um acordo para a venda 

de vacinas  (a apresentadora e o executivo da Pfizer não foram identificados). Na mensagem, o 

presidente mundial da farmacêutica, Dr. Albert Bourla, relata: “Minha equipe no Brasil se 

reuniu com representantes de seus Ministérios da Saúde e da Economia, bem como a Embaixada 

do Brasil nos Estados Unidos. Apresentamos uma proposta ao Ministério da Saúde do Brasil 

para fornecer nosso potencial vacina que poderia proteger milhões de brasileiros, mas até o 

momento não recebemos resposta”7. No restante da missiva, Boula repassa a história de mais 

de 170 anos da farmacêutica fundada nos Estados Unidos, que opera no Brasil há mais de 70 

anos e relata a condução de um ensaio clínico em grande escala da fase 2/3 com pelo menos 30 

mil participantes em todo mundo, incluindo dois centros de pesquisa no Brasil com cerca de 2 

mil brasileiros voluntários. “Quero fazer todos os esforços possíveis para garantir que doses de 

nossa futura vacina sejam reservadas para a população brasileira, porém celeridade é crucial 

devido à alta demanda de outros países e ao número limitado de doses em 2020”, completava o 

presidente da Pfizer, lembrando o contrato de compra já firmado com o governo dos Estados 

Unidos de 100 milhões de doses, com opção de mais 500 milhões de doses adicionais.  

Chamado a depor na Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) instalada no Senado 

Federal para apurar ações e omissões do governo federal no combate à pandemia de COVID-

19, Wajngarten entregou uma cópia da carta ao colegiado, durante a oitiva no dia 12 de maio 

de 2021. O documento havia sido enviado em 12 de setembro de 2020 a Bolsonaro, ao vice-

presidente Hamilton Mourão, aos ministros Walter Braga Neto (Casa Civil), Eduardo Pazuello 

(Saúde), Paulo Guedes (Economia), bem como ao embaixador do Brasil nos Estados Unidos, 

Nestor Forster. E apesar dos apelos, não havia recebido resposta. “A carta foi enviada dia 12 de 

setembro. O dono de um veículo de comunicação me avisa em 9 de novembro que a carta não 

foi respondida. Nesse momento, envio um e-mail ao presidente da Pfizer. E 15 minutos depois, 

o presidente da Pfizer no Brasil – eu liguei para Nova York -, me responde. Ele me diz: ‘Fabio, 

obrigado pelo seu contato'”, relatou Wajngarten 8.  

A carta não-respondida do presidente mundial da Pfizer e seus desdobramentos ajudam 

a ilustrar o imbróglio que foi a aquisição pelo Brasil de imunizantes contra o coronavírus. 

                                                   

7 https://static.poder360.com.br/2021/05/Albert-Bourla-Pfizer-Carta-Vacinas-12set2020.pdf 

8 https://www.poder360.com.br/governo/wajngarten-diz-que-governo-federal-nao-respondeu-carta-enviada-pela-

pfizer/ 
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Aquela mensagem foi uma entre as 81 comunicações oficiais encaminhadas pela farmacêutica 

ao governo brasileiro em tratativas que se estenderam por mais de um ano, de 17 de março de 

2020 até 23 de abril de 2021 – das quais 90% não receberam resposta, segundo a CPI -, quando 

o governo brasileiro anunciou que fechara um acordo para aquisição de 100 milhões de doses 

(SENADO FEDERAL DO BRASIL, 2021).  

As informações e declarações aqui expostas sobre as tratativas para aquisição de 

vacinas, de medicamentos e insumos, bem como documentos que contribuem para mapear o 

processo decisório do governo brasileiro na pandemia da COVID-19 foram coletadas a partir 

dos trabalhos da CPI, que se prolongaram por aproximadamente seis meses, de 27 de abril de 

2021 a 05 de novembro de 2021 no Senado Federal. Este pesquisador, na condição de jornalista 

político, acompanhou todas as 67 reuniões realizadas, das quais 58 foram sessões de oitivas, 

todas televisionadas, em que foram ouvidas 61 pessoas.  

 Wajngarten afirmou ainda, em seu depoimento, que após o telefonema realizou uma 

reunião presencial com o então CEO da Pfizer no Brasil, Carlos Murillo, em 17 de novembro, 

em seu gabinete da Secom, em Brasília. Nela, Murillo teria agradecido pela resposta à carta, 

que havia sido ignorada por dois meses por outros integrantes do governo e explicitado que a 

intenção era fazer do Brasil uma vitrine da vacinação da Pfizer na América Latina. Apesar de, 

naquele momento, as tratativas já durarem meses, a farmacêutica sublinhava que faria esforços 

para diminuir o tempo de entrega do imunizante se o governo brasileiro manifestasse efetivo 

interesse na aquisição. 

 Carlos Murillo, agora gerente-geral da Pfizer na América Latina, foi convocado a prestar 

esclarecimentos à CPI no dia seguinte a Wajngarten, em 13 de maio de 2021. Além de 

corroborar as informações trazidas pelo secretário aqui citadas, ele explicou em detalhes que a 

Pfizer fez três ofertas de vacinas para o Brasil nos dias 14, 18 e 26 de agosto de 2020. A empresa 

propunha dois contratos, um de 30 milhões de doses e outro de 70 milhões de doses, com 

entrega de uma parte menor dos imunizantes ainda em 2020. Nenhuma das ofertas recebeu 

resposta.  

 É preciso reforçar este ponto, pois se trata, para fins deste trabalho, da primeira não-

decisão crucial do governo no caso Pfizer: não é que os administradores públicos que estavam 

à frente das negociações tenham feito objeções às ofertas, exigido outras condições ou 

comunicado que não estavam interessados na aquisição. O governo deliberadamente optou por, 

a partir de certo momento, ignorar a tratativa e não responder.  

O que torna esta decisão mais inesperada é que, até então, os gestores brasileiros haviam 

demonstrado interesse na negociação. Troca de e-mails do dia 25 de junho de 2020 mostra que, 



49 

 

após a Pfizer afirmar interesse em incluir o Brasil em testes clínicos da vacina e reafirmar 

intenção em fornecer o imunizante ao país, o então secretário de Ciência, Tecnologia, Inovação 

e Insumos Estratégicos, Hélio Angotti Neto, responde comunicando o interesse do Brasil pela 

vacina e solicitando proposta. Uma audiência é realizada em 06/07/20, com encaminhamento 

de ofício sobre desenvolvimento dos estudos sobre a vacina, e dois dias depois é encaminhado 

pela empresa Termo de Confidencialidade para assinatura, firmado em 14/07. Em 16/07/20 é 

encaminhado e-mail do CEO Carlos Murillo para o então ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, 

bem como a Élcio Franco (Secretário Executivo), Arnaldo Correia (Secretário de Vigilância em 

Saúde), Hélio Angotti, e Camile Sachetti (Diretora do Departamento de Ciência e Tecnologia 

do Ministério da Saúde) com proposta de Acordo de Compra Avançada. Em 22/07, a Pfizer 

solicita contato do ministro Pazuello para tratar da participação do Brasil no estudo clínico fase 

3 de estágio final da vacina. Enquanto isso, há troca de mensagens no período de 15 a 31/07 

sobre ajustes do departamento jurídico do Ministério da Saúde ao Termo de Confidencialidade. 

Em 31/07 há solicitação de reunião urgente para tratar de quantitativo de doses de vacina do 

interesse do governo brasileiro.  

Em 06 de agosto de 2020, a reunião ocorre e, com base nestas tratativas é que a Pfizer 

envia, a partir de 14/08, as duas propostas de oferta de doses (30 milhões e 70 milhões). O prazo 

para escolha do quantitativo e aceitação da proposta era de 15 dias. “Passados esses 15 dias, o 

governo do Brasil não rejeitou e nem aceitou a conversa. Não tivemos resposta”, asseverou 

Carlos Murillo à CPI. 

De agosto de 2020 até março de 2021, quando a compra junto à Pfizer foi concluída, 

uma série de percalços de ordem política e entraves legais ainda ocorreriam e voltaremos a eles 

mais à frente. Mas a pergunta óbvia que se impõe neste momento é: o que afinal estava 

acontecendo para que o governo brasileiro subitamente perdesse o interesse e desacelerasse as 

tratativas com a Pfizer? 

 

4.2 O DIA D, A HORA H E AS OFERTAS DE VACINA IGNORADAS  

 

O dia 14 de agosto de 2020 marca uma espécie de triunfo do negacionismo bolsonarista 

na pandemia da COVID-19. A pandemia estava oficialmente declarada pela Organização 

Mundial da Saúde (OMS) havia cinco meses9 e o Brasil havia ultrapassado a marca de 100 mil 

mortos pelo coronavírus, mas o presidente brasileiro consistentemente optara por um modo de 

                                                   

9 https://www.unasus.gov.br/noticia/organizacao-mundial-de-saude-declara-pandemia-de-coronavirus 
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atuação que buscava a obstrução sistemática às medidas de contenção promovidas por 

governadores e prefeitos, a banalização dos perigos da doença – consolidada na incitação à 

exposição ao vírus, com o próprio presidente promovendo aglomerações em encontros com 

populares, sem proteção, pelo território nacional – e na insistente defesa do uso de 

medicamentos sem eficácia comprovada para o tratamento da COVID-19 (HENNEKENS et 

al., 2021; P. HORBY; M. LANDRAY; THE RECOVERY COLLABORATIVE GROUP, 

2020).  

Apesar de tudo isso, pesquisa Datafolha divulgada naquele dia apontava Bolsonaro com 

a sua maior aprovação popular desde o início do mandato. Segundo o instituto, 37% dos 

brasileiros consideravam seu governo bom ou ótimo, ante a 32% na pesquisa anterior, realizada 

no fim de junho. A rejeição ao presidente tinha caído no período 10 pontos percentuais, de 44% 

para 34%.10 Em suma, o mesmo 14 de agosto de 2020 em que a Pfizer consolida sua primeira 

oferta de doses ao Brasil é o dia em que Bolsonaro vê sua agenda de não-governo – não 

coordenar, não prevenir, não tomar decisões baseadas em critérios científicos – alcançar sua 

maior aceitação. 

 A hipótese mais provável para que parte da população a dar tamanho respaldo a 

Bolsonaro nessas circunstâncias é um impacto positivo por conta da concessão do Auxílio 

Emergencial de R$ 600 mensais que estava em vigor, já que, no mesmo período de agosto de 

2020, metade dos beneficiários avaliava positivamente o governo11 - este ponto em específico 

pode e deve ser melhor explorado em futuras pesquisas.  A este trabalho, interessa entender as 

circunstâncias em que decisões governamentais estavam sendo tomadas, e uma delas é: 

enquanto uma parte da população estava em choque com a postura confrontativa e 

eventualmente desrespeitosa do presidente ante à pandemia (desde classificar a COVID-19 

como uma “gripezinha” em pronunciamento em rede nacional12, até frases que como “e daí?” 

ao ser questionado sobre as primeiras 5 mil mortes de brasileiros pelo coronavírus, ainda em 

abril de 202013), o fato é que esse modo de agir encontrava respaldo em uma parcela expressiva 

                                                   

10 https://www.dw.com/pt-br/aprova%C3%A7%C3%A3o-de-bolsonaro-bate-recorde-no-auge-da-pandemia/a-

54565391 

11 https://www.poder360.com.br/governo/aprovacao-do-governo-entre-beneficiarios-do-auxilio-emergencial-e-

de-50/ 

12 https://www.youtube.com/watch?v=zuBs0NVr-70 

13 https://g1.globo.com/politica/noticia/2020/04/28/e-dai-lamento-quer-que-eu-faca-o-que-diz-bolsonaro-sobre-

mortes-por-coronavirus-no-brasil.ghtml 
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das pessoas – ou era por ela relativizado por conta de outros interesses e/ou necessidades. E tal 

cenário deu suporte a que o governo fizesse escolhas estratégicas de não-ação, como não 

adquirir imunizantes na velocidade esperada, mesmo ciente da escassez de oferta pelo mundo.  

 A resistência à aquisição de imunizantes da Pfizer não era a única, mas é preciso dar um 

passo atrás para entender todo o contexto: em meados de 2020, a partir do final de maio, o 

governo brasileiro havia iniciado as tratativas para uma parceria com a farmacêutica 

AstraZeneca, detentora dos direitos de produção, distribuição e comercialização, e a 

Universidade de Oxford para desenvolvimento de vacinas, firmando contrato de Encomenda 

Tecnológica (Etec) com a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz). Um crédito extraordinário de R$ 

1,9 bilhão foi utilizado para viabilizar a produção e a aquisição de 100 milhões de doses do 

referido imunizante. Com uma população de aproximadamente 160 milhões de pessoas acima 

dos 18 anos e aptas à vacinação – naquele momento, ainda não se falava em imunização de 

menores de idade -, a encomenda não chegava sequer a contemplar todos os brasileiros com 

uma dose, e o surgimento de novas variantes do vírus SARS-CoV-2, causador da COVID-19, 

tornaria esta demanda ainda mais premente.  

A ideia do governo brasileiro era, com o acordo de transferência de tecnologia, poder 

posteriormente produzir sua própria vacina, o que limitava as negociações com farmacêuticas 

como a Pfizer, a Moderna e a Janssen, que não mostraram interesse nesse modelo em suas 

tratativas com o Brasil. No caso da CoronaVac (Sinovac/Butantan), o Instituto Butantan já 

dominava a tecnologia de utilização de vírus inativo, relatou o ex-ministro da Saúde Eduardo 

Pazuello à CPI. 

Monitoramento do desenvolvimento global de vacinas, feito em 28/04/2020 pela 

Fiocruz ao Ministério da Saúde14 mostrava que empresas desenvolvedoras procuraram as 

representações governamentais brasileiras desde o início das pesquisas, possivelmente atraídas 

pela possibilidade de fecharem contratos em grande escala. Em 03/06/2020, a Fiocruz apresenta 

ao Ministério da Saúde aspectos técnicos das vacinas contra a COVID-19 consideradas mais 

promissoras. Até 26/06/2020, haviam procurado o governo brasileiro Janssen, Moderna, Pfizer, 

Safoni e Oxford/AstraZeneca.  

Havia ainda a possibilidade de firmar, no âmbito da organização internacional Aliança 

Mundial para Vacinas a Imunização (Gavi), acordo com o consórcio Covax Facility, 

coordenado pela Organização Mundial da Saúde (OMS). A parceria permitia a compra pelos 

                                                   

14 Conforme Nota Informativa 1/2020-SCTIE /MS 
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países de vacinas para até 50% de suas populações. O Brasil optou pela cota mínima, de 10%. 

Documentos enviados pelo Ministério de Relações exteriores à CPI mostraram que o governo 

indicou apenas no último dia do prazo inicial de adesão, 31 de agosto, a intenção de adquirir 

imunizantes para a cobertura de 20% da população. No entanto, em 24 de setembro, reduziu o 

montante a 10%. 

Em Nota Técnica da Secretaria Executiva do Ministério da Saúde, de 27 de agosto15, o 

sugere-se a cobertura de 88 milhões de brasileiros, considerando os grupos prioritários 

(aproximadamente 40% da população). “Isso indica que a decisão posterior pelos 10% tenha 

sido tomada no nível do Ministro ou da Presidência da República”, apontou a CPI (SENADO 

FEDERAL DO BRASIL, 2021, p. 252). 

Em 22 de setembro, o consócio alerta para a demora brasileira na efetivação da adesão. 

O governo federal alegava que estava preocupado com dados científicos de eficácia e segurança 

de cada vacina candidata do portfólio, assim como responsabilidade por eventuais efeitos 

colaterais, ao que a Gavi esclarecia que todas as informações seriam fornecidas previamente à 

execução das opções de compra. 

Chamado a prestar esclarecimentos à CPI em 19/05/2021, o ex-ministro da Saúde 

Eduardo Pazuello colocou como principal entrave o preço inicialmente ofertado, de US$ 40 por 

dose. “A negociação começou muito nebulosa. O preço inicial era de US$ 40 a vacina. A Covax 

Facility não nos dava nem data, nem compromisso de entrega”, afirmou. Notas técnicas do próprio 

Ministério da Saúde, contudo, contam uma história diferente16. O consórcio definira três diferentes 

faixas de preço, para países de renda alta (US$ 25 a 40 a dose), renda média-alta (US$ 10 a 16 

a dose, com o Brasil estando dentro desta faixa) e renda média-baixa (US$ 5 a 8).  

Na mesma oitiva, Pazuello admitiu que houve resistência do governo na aquisição de 

doses da vacina da Pfizer17. Ele enumerou uma série de problemas, desde o não-

compartilhamento de tecnologia, questão logística para transporte dos imunizantes e questões 

legais como alienação de ativos do país no exterior em benefício da farmacêutica como garantia 

de pagamento, constituição de um fundo garantidor com valores depositados em uma conta no 

                                                   

15 Nota Técnica no 9/2020-SE/GAB/SE 

16 Nota Técnica 12/2020-AISA/GM/M, da Assessoria de Assuntos Internacionais em Saúde do Ministério da 

Saúde 

17 https://valor.globo.com/politica/noticia/2021/05/19/pfizer-apresentou-clausulas-assustadoras-em-oferta-de-

vacinas-diz-pazuello.ghtml 
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exterior e a determinação de que eventuais litígios entre a empresa e o governo seriam 

resolvidos na Câmara Arbitral de Nova York.  

Tais entraves de fato existiam, mas tal como no caso Covax, as explicações eram pouco 

coerentes. No final de outubro de 2020, antes mesmo de iniciar a distribuição da vacina, a Pfizer 

apresentou uma embalagem que permitia o armazenamento por 15 dias, quando então o 

imunizante poderia ser levado ao refrigerador comum por cinco dias. Em relação às cláusulas 

contratuais, menos de um mês após a oitiva de Pazuello vieram a público documentos que 

constatavam que a explicação não se sustentava18: somente em 24 de fevereiro de 2021, quando 

o país já atravessava uma segunda onda de contágio, causada por uma variante identificada pela 

primeira vez em Manaus, no Amazonas, primeiramente conhecida como P.1 e rebatizada como 

variante Gama pela Organização Mundial da Saúde (OMS), o governo brasileiro acionou suas 

embaixadas mundo afora para saber se as cláusulas do contrato da Pfizer com outros países 

eram similares às oferecidas ao Brasil. Para integrantes da CPI, era um indício claro de que o 

governo retardou a solução do impasse jurídico na contratação de vacinas, enquanto encampava 

outras soluções para dissipar a pandemia, como o tratamento precoce com medicamentos, o 

alcance de uma possível “imunidade de rebanho” e mesmo soluções com resultados ainda 

incipientes, como o uso de um spray nasal contra a covid-19. A diplomacia brasileira buscou 

informações sobre as pesquisas deste produto em Israel e na Finlândia19.  

Além da Pfizer e da controvérsia em torno do consórcio Covax Facility, a Coronavac 

também teve seu processo de compra atrasado. O diretor do Instituto Butantan, Dimas Covas20, 

relatou à CPI no dia 27/05/2021 que propostas para compra de vacinas foram ignoradas pelo 

governo por dois meses.  

Conforme depoimento, a parceria do instituto com a farmacêutica chinesa Sinovac para 

produção e testes em estágio avançado de uma vacina contra o coronavírus se deu em junho de 

202021. Em julho, foi feita a primeira oferta de vacinas, para contratação de 60 milhões de doses, 

que poderiam ser entregues no último trimestre de 2020. Sem uma resposta efetiva por parte do 

                                                   

18 https://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2021/06/11/documentos-mostram-que-governo-consultou-

embaixadas-apenas-em-fevereiro-sobre-a-pfizer.ghtml 

19 https://valor.globo.com/politica/noticia/2021/06/18/brasil-so-questionou-termos-de-vacinas-apos-1-ano.ghtml 

20 https://g1.globo.com/politica/noticia/2021/05/27/covas-atraso-de-tres-meses-para-assinar-contrato-impediu-

100-milhoes-de-doses-da-coronavac-ate-maio.ghtml 

21 https://www.butantan.gov.br/noticias/butantan-e-governo-de-sp-vao-testar-e-produzir-vacina-inedita-contra-

coronavirus 
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governo federal, a oferta foi reforçada em agosto, quando também se solicitou ao Ministério da 

Saúde um apoio financeiro estimado em R$100 milhões para um estudo clínico e R$ 80 milhões 

para a reforma de uma fábrica destinada a produzir integralmente o imunizante em 2021.  

A resposta do Ministério da Saúde à época foi negativa, mas em outubro de 2020 houve 

numa sinalização de que a vacina poderia ser incorporada ao Plano Nacional de Imunização - 

PNI, assim como poderia haver algum apoio para a reforma da fábrica. Foi feita uma nova oferta 

de 100 milhões de doses, das quais 45 milhões seriam produzidas e entregues até dezembro de 

2020, 15 milhões até o final de fevereiro deste ano e 40 milhões até maio. 

Para superar entraves legais, segundo Covas, estava em negociação a edição de uma 

Medida Provisória (MP). Em 19 de outubro o protocolo de intenções foi assinado e no dia 

seguinte, o diretor do Instituto Butantan foi convidado pelo então ministro Pazuello para uma 

cerimônia no Ministério da Saúde, na qual foi anunciada a incorporação de 46 milhões de doses 

ao PNI: “Esta será a vacina do Brasil; a vacina do Butantan, a vacina do Brasil”22, declarou 

Pazuello na oportunidade. 

Mas um entrave de ordem político-ideológica mudaria os planos. Em declaração após 

visitar instalações da Marinha em Iperó (SP), Bolsonaro disse: “Já mandei cancelar [a compra], 

o presidente sou eu, não abro mão da minha autoridade”23. Para Bolsonaro, a Coronavac era, 

como disse, “a vacina chinesa do Doria”, em referência ao governador de São Paulo, João Doria 

(PSDB), um ex-aliado na eleição de 2018 e que se tornara um possível concorrente na disputa 

presidencial de 2022. “Isso mudou a perspectiva no próprio Ministério. Quer dizer, todas essas 

negociações que ocorriam com troca de equipes técnicas, com troca de documentos, a partir 

desse momento foram suspensas (...) Esse compromisso ficou em suspenso e, de fato, só foi 

concretizado em 7 de janeiro”, declarou Covas à CPI (SENADO FEDERAL DO BRASIL, 

2021). 

O rechaço à produção por parte de uma farmacêutica chinesa entra na conta de um viés 

ideológico de Bolsonaro que já se notava desde a campanha presidencial em 2018, uma 

controvérsia fartamente explorada pelos seus filhos – em especial o deputado federal Eduardo 

Bolsonaro -, em uma busca de alinhamento com alas mais conservadoras de seu eleitorado e de 

                                                   

22 https://www1.folha.uol.com.br/equilibrioesaude/2020/10/ministerio-da-saude-fecha-acordo-com-governo-de-

sp-para-compra-de-46-milhoes-de-doses-da-coronavac.shtml 

23 https://noticias.uol.com.br/saude/ultimas-noticias/redacao/2020/10/21/bolsonaro-cancela-acordo-por-

coronavac-nao-abro-mao-da-minha-autoridade.htm 
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aproximação à agenda de Donald Trump nos EUA. Exploraremos o tema mais à frente, ao 

falarmos de questões ideológicas de determinaram a inação.  

Dado o embate, o Instituto Butantan custeou todas as despesas do estudo clínico, da 

matéria-prima e da transferência de tecnologia, com o governo federal, asseverou Covas, não 

atuando para estimular a produção no Brasil, o que poderia ter dado uma velocidade maior à 

produção, permitindo ao Brasil um quantitativo maior de vacinas no momento adequado. 

“Poderíamos ter começado antes seguramente se houvesse uma agilidade maior de todos esses 

atores, se tivéssemos trabalhado em conjunto, o que seria absolutamente normal”, disse o diretor 

do Instituto Butantan à CPI.  

A vacinação em nível mundial começou na Inglaterra, em 8 de dezembro de 2020. 

Margaret Keenan, uma britânica de 90 anos, tornou-se a primeira pessoa no mundo a receber a 

vacina da Pfizer contra a Covid-19 fora de um ensaio clínico24. No Brasil, a enfermeira Mônica 

Calazans, de 54 anos, foi a primeira pessoa a ser vacinada contra a COVID-19 ao receber o 

imunizante Coronavac, em São Paulo, no dia 17 de janeiro de 2021, horas depois de a Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa)25 autorizar o uso emergencial da vacina – o 

procedimento, transformado em um evento amplamente televisionado, foi visto como uma 

jogada política vitoriosa de Doria sobre Bolsonaro, o que pressionou o governo federal a 

acelerar a aquisição e distribuição de imunizantes. 

Dias antes, em 11 de janeiro, durante visita a Manaus26, Pazuello foi cobrado sobre os 

prazos do plano nacional de vacinação contra a COVID-19. Até então, o governo federal não 

havia anunciado quando teria início a imunização. “A vacina vai começar no dia D, na hora H, 

no Brasil”, respondeu o ministro, buscando se desvencilhar da pergunta com um chavão militar 

utilizado quando os Aliados se preparavam para invadir a Normandia na Segunda Guerra 

Mundial. No caso brasileiro, o “Dia D e Hora H” para a aquisição em larga escala de 

imunizantes, aproveitando a metáfora, existiu – mas com insucesso. Documentos coletados pela 

CPI e revelados pelo jornal Valor Econômico27 mostraram que o Ministério da Saúde teve no 

                                                   

24 https://www.cnnbrasil.com.br/internacional/britanica-de-90-anos-e-primeira-a-receber-a-vacina-da-pfizer-fora-

dos-testes/ 

25 https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2021/01/17/apos-aprovacao-da-anvisa-governo-de-sp-aplica-1a-

dose-da-coronavac-antes-do-inicio-do-plano-nacional-de-vacinacao.ghtml 

26 https://www.bbc.com/portuguese/brasil-56410575 

27 https://valor.globo.com/politica/noticia/2021/06/02/brasil-teve-chance-de-contratar-130-milhoes-de-vacinas-

em-um-dia.ghtml 
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mesmo dia, em 18 de agosto de 2020, a oportunidade de encaminhar a contratação de 130 

milhões de vacinas contra a COVID-19.  

Na ocasião, a Pfizer e o Instituto Butantan contataram o Ministério da Saúde, com 

ofertas concretas para a aquisição, respectivamente, de 70 milhões e 60 milhões de doses. 

Destas, a Pfizer se comprometia a entregar 1,5 milhão de doses já em dezembro e o Butantan, 

outros 45 milhões, totalizando 46,5 milhões de doses ainda em 2020. As tratativas, contudo, 

fracassaram por falta de efetividade do governo brasileiro na negociação. Os documentos 

corroboram o que posteriormente foi dito por Dimas Covas, de que o recuo do governo na 

negociação da CoronaVac atrasou todo o cronograma. Essa negativa também impactou em 

dificuldades relacionadas à previsão de entrega das vacinas em 2021, pois inicialmente as 100 

milhões de doses poderiam chegar em maio, mas, por conta do impasse perpetrado por falas de 

Bolsonaro, o cronograma passou para setembro. “Nas negociações da CoronaVac, foram dois 

meses de atraso e 45 milhões de doses perdidas em 2020. Nas negociações da Pfizer, foram três 

meses de atraso e 4,5 milhões de doses perdidas em dezembro de 2020 e no primeiro semestre 

de 2021 (1,5 milhões em dezembro de 2020 e 3 milhões no primeiro trimestre de 2021)”, 

concluiu a CPI (SENADO FEDERAL DO BRASIL, 2021, p 244). 

 As passagens acima elencadas formam um quadro consistente de evidências de que o 

governo brasileiro detinha informações e meios necessários para a formação de uma estratégia 

de combate à COVID-19 baseada na ampla vacinação da população. Contudo, a gestão federal 

sob Jair Bolsonaro optou pela inação protelatória como forma de permitir que outras soluções 

fossem colocadas em pauta, como veremos a seguir. 

 

4.3 A INAÇÃO NA AQUISIÇÃO DE VACINAS  

Seguindo o modelo proposto por McConnell e ‘T Hart (2019), pode se dizer que o 

governo brasileiro incorreu em uma mescla de inação calculada com inação ideológica. A 

inação calculada, observam McConnell e ‘T Hart, ocorre quando a não-decisão é produto de 

decisões conscientes (estratégicas ou táticas) de não agir ou não agir agora. É gerenciada fora 

da agenda, ou seja, não é fruto de uma determinação específica, mas de uma manobra para 

protelar ou não fazer acontecer a decisão. Isso pode se dar com três diferentes objetivos: esperar 

que o problema “amadureça” até que possa ser resolvido; não fazer nada para evitar 

comprometer outras metas; ou os custos de ação excedem os benefícios percebidos. É algo 

diferente da inação ideológica, impulsionada por convicções, que leva o tomador de decisão a 

não reconhecer os imperativos morais, sociais ou políticos para abordar um problema 

específico.  
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A inação do governo brasileiro sob Jair Bolsonaro para uma tempestiva e suficiente 

contratação de vacinas para a população é calculada e ideológica em diferentes proporções a 

cada ocorrência. Podemos dizer que a inação para os casos da Pfizer e da Covax Facility tendem 

mais à inação calculada, ainda que fatores ideológicos tenham influenciado de maneira 

secundária. Já o caso CoronaVac é predominantemente ideológico, ainda que, por 

consequência, tenha sido realizado de maneira calculada. Vamos aprofundar estes pontos. 

 

4.4 A INAÇÃO CALCULADA NA AQUISIÇÃO DE VACINAS  

 

Zahariadis, Ceccoli e Petridou (2021), em seu estudo sobre a pandemia da COVID-19 

na China, utilizaram o modelo proposto por McConnell e ‘T Hart (2019) e observaram que 

formuladores de políticas avaliam os custos e benefícios entre um universo de opções, sendo a 

inação uma das escolhas à mesa. Ali, a dificuldade em se contrapor à realização de dois eventos 

locais muito populares que ocorreriam no período, podendo causar pânico generalizado, 

acabou, naquelas primeiras semanas, delimitando a inação calculada das autoridades chinesas. 

“Quando um governo deliberadamente opta por não agir contra uma doença, mesmo que 

suspeite de uma epidemia, conceituamos isso como um caso de inação calculada” 

(ZAHARIADIS; CECCOLI; PETRIDOU, 2021, p.4).  

No caso brasileiro, em linha com os pressupostos de McConnell e ‘T Hart (2019) o 

governo sob Bolsonaro opta pela inação calculada de forma protelatória para evitar 

comprometer outras metas e por acreditar que os custos de ação excedem os benefícios 

percebidos. A meta é, de forma ampla, a manutenção do projeto político. O custo de ação é a 

relação entre a contratação e distribuição eficiente da vacina contra a COVID-19 e o ganho 

político advindo dessa ação. 

É preciso considerar que, em se tratando do presidente brasileiro e sua postulação 

antissistema, o sucesso da empreitada não se aferiria simplesmente por uma gestão que 

alcançasse parâmetros de eficiência na resolução de problemas, como em um governo comum. 

Era preciso equilibrar uma ação “formal” parcial com determinadas agendas de grupos 

ideológicos que lhe prestam apoio. Assim, o governo protelou a aquisição de vacinas enquanto 

encampou esforços para mover a política pública em prol de uma solução alternativa à 

vacinação, no caso o tratamento precoce com medicamentos.  

Isto só seria possível, contudo, se ao tempo em que defendesse o uso do “kit covid”, o 

governo gozasse de um patamar de respaldo popular e político que afastasse a possibilidade de 

uma medida externa que interrompesse o governo, como um impeachment – não é possível 



58 

 

manter de pé o projeto político tendo apoio apenas de grupos ideológicos pontuais. O governo 

percebeu espaço para escolhas estratégicas de não-ação e protelação ao verificar que o auge de 

sua aprovação popular era alcançado enquanto o presidente se contrapunha às medidas de 

proteção sugeridas por especialistas, ao mesmo tempo em que pregava uma falsa dicotomia 

entre a preservação da economia e o emprego, que seriam em sua avaliação incompatíveis com 

qualquer forma de isolamento social. Não se está dizendo aqui que o apoio de 37% dos 

brasileiros, que consideravam o governo bom ou ótimo, segundo o Datafolha, fosse fruto da 

postura anticientífica de Bolsonaro – a pesquisa não estabelece tal causalidade. Mas é possível 

afirmar que, ao tempo em que confrontava a ciência na arena pública, Bolsonaro via sua 

popularidade em franca ascensão e, na esfera da decisão de política pública, ele no mesmo 

período optou pela inação para protelar os processos de aquisição de vacinas para a COVID-19 

oferecidas pela Pfizer, CoronaVac e Covax.  

Mesmo com a patente escassez de oferta de vacinas pelo mundo, o governo propunha 

que o problema não era da magnitude que se anunciava e demonstrava crer que tinha respaldo 

para investir em outras soluções: “A pressa da vacina não se justifica”, comentou o presidente 

em 19/12/2020.  

Na esfera política, Bolsonaro iniciara em 2020 uma aproximação a partidos com 

representação no Congresso Nacional e sem amarras de motivação ideológica – o chamado 

Centrão, cedendo cargos28 e abrindo espaço para que os parlamentares tomassem as rédeas na 

destinação de recursos do Orçamento29. Com Arthur Lira (PP-AL), um dos nomes mais 

proeminentes do Centrão, eleito presidente da Câmara no início de 2021 e os interesses 

parlamentares devidamente acomodados, arrefeceram tratativas para a deposição do presidente. 

Ao fim daquele ano, o Brasil se tornaria o país com o segundo maior número de mortos pela 

pandemia da COVID-19. 

A intencionalidade é ponto fundamental para se compreender o conceito de inação 

calculada. Esta ocorre quando a não-decisão é produto de decisões conscientes (estratégicas ou 

táticas) de não agir ou não agir agora (MCCONNELL; ’T HART, 2019). Por consequência, 

compreendemos como inação calculada aquela em que o tomador de decisão detém 

                                                   

28 https://brasil.elpais.com/brasil/2020-05-22/centrao-ja-administra-73-bilhoes-de-reais-no-governo-

bolsonaro.html 

29 https://politica.estadao.com.br/noticias/geral,orcamento-secreto-de-bolsonaro-entenda-o-passo-a-passo-do-

esquema,70003708734 
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informações suficientes para saber qual seriam as ações possíveis e opta por não agir ou não 

agir agora.  

Um dos argumentos oficiais repisados por integrantes do governo na CPI era de que já 

se havia fechado uma parceria com a AstraZeneca, detentora dos direitos de produção, 

distribuição e comercialização, e a Universidade de Oxford para desenvolvimento de vacinas, 

que por sua vez seriam mais baratas que as concorrentes (em torno de US$ 3,75) com posterior 

compartilhamento de tecnologia para produção própria no futuro. A aquisição era de 100 

milhões de doses do referido imunizante, insuficiente sequer para vacinar com duas doses um 

terço da população vacinável com mais de 18 anos. Assim, trata-se de uma defesa insuficiente.  

Era do conhecimento do governo que todos os países buscavam vacinas às suas 

populações, e quando esta possibilidade se pôs no horizonte, fatalmente haveria uma demanda 

muito maior que a produção inicial – o presidente mundial da Pfizer, Albert Boula, chamou a 

atenção do presidente Jair Bolsonaro para este ponto específico na carta a ele endereçada em 

setembro de 2020. Não é um algo trivial: enquanto não há vacinação, pessoas seguem morrendo 

e o espalhamento do vírus ganha velocidade.  

Fica afastada, assim, a hipótese de que a inação calculada tenha se dado para esperar 

que o problema amadurecesse. Em uma situação de crise sanitária de alcance mundial, quem 

tem a chance de comprar vacina não espera, ou não deveria esperar – não é o caso de, no jargão 

popular, pechinchar, mas de garantir que os cidadãos que pagam impostos e sustentam o Estado 

permaneçam vivos. O governo estava, inclusive, plenamente respaldado do ponto de vista legal, 

após a aprovação pelo Congresso Nacional, já em maio de 2020, do chamado “orçamento de 

guerra”30, que garantiu flexibilização de regras fiscais, administrativas e financeiras durante o 

período de calamidade pública, dando à União instrumentos para gerir as contas públicas e as 

ações de combate à pandemia da COVID-19. 

As inações foram calculadas na medida em que o governo, tanto em sua cúpula quanto 

em escalões burocráticos decisórios abaixo e diretamente envolvidos na contração de 

imunizantes – como áreas técnicas dos ministérios da Saúde, Casa Civil e Economia, algo 

fartamente documentado, como vimos ao longo da primeira parte deste capítulo – era 

plenamente ciente do andamento do desenvolvimento das vacinas a ele oferecidas, conhecia 

eventuais entraves burocráticos com antecedência, valores envolvidos e não tinha dificuldades 

de contato com a outra parte (na verdade, a dificuldade era dos ofertantes em conseguir 

                                                   

30 https://www.camara.leg.br/noticias/659956-congresso-promulga-emenda-constitucional-do-orcamento-de-

guerra 
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respostas do governo). Contudo, o governo, que inicialmente havia dado mostras de interesse 

na aquisição, opta por deixar sem resposta a Pfizer mesmo após três ofertas concretas em agosto 

de 2020; e opta por postergar ao máximo a resposta ao consórcio Covax, e pouco tempo depois 

reduz à metade o montante antes requerido, garantindo cinco vezes menos vacinas do que 

poderia por este meio. Os indícios aqui trazidos apontam uma possível relação de causalidade 

entre a protelação na aquisição de vacinas e o respaldo que o governo acreditava ter, a partir da 

construção de uma relação de proteção no legislativo em troca de espaços na gestão e um nível 

de determinada aprovação popular verificada em pesquisas de opinião. 

 

4.5 A INAÇÃO IDEOLÓGICA NA AQUISIÇÃO DE VACINAS 

 

A inação ideológica, impulsionada por convicções, leva o tomador de decisão a não 

reconhecer os imperativos morais, sociais ou políticos para abordar um problema específico 

(MCCONNELL; ’T HART, 2019).  

O negacionismo científico, em espectro amplo, forma uma espécie de base intelectual 

na qual líderes populistas iliberais se apoiam. Populistas não gostam de especialistas porque 

sua impertinente mania de apresentar e cobrar evidências para que decisões sejam tomadas 

desafia o sentido messiânico da solução simples para problemas complexos que é, digamos, 

lugar de fala desse tipo de liderança. Eles se acham munidos de uma “sabedoria do senso 

comum que os especialistas não têm”, como apontou Steven Levitsky em reportagem do jornal 

New York Times31 que mostrou que, não por acaso, os quatro países com maior número de 

infectados e que tiveram a disseminação mais rápida da COVID-19 em seus quatro primeiros 

meses – a saber, EUA, Brasil, Rússia e Grã-Bretanha – eram dirigidos por homens populistas 

que se consideram anti-establishment. “Os populistas não gostam de especialistas – ou confiam 

em especialistas – e uma resposta antiespecialização ao novo coronavírus é mortal”, completou 

o cientista político.  

A inação ideológica praticada pelo governo brasileiro no tocante ao enfrentamento da 

pandemia da COVID-19, em especial em relação à devida e tempestiva aquisição de vacinas, 

foi alicerçada com diferentes camadas de compreensão que, ao fim, buscavam suscitar temores, 

preconceitos e uma espécie de conspiracionismo épico, uma manobra diversionista na qual as 

                                                   

31 https://www.nytimes.com/2020/06/02/briefing/coronavirus-populist-leaders.html 
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pessoas fossem levadas a crer que Bolsonaro, na verdade, batalhava nos bastidores contra 

interesses poderosos, que ameaçavam a soberania do país e a liberdade dos indivíduos.  

O negacionismo dá sentido a uma narrativa na qual a COVID-19, primeiro, não era tão 

grave quanto se dizia, podendo inclusive ser curada com remédios já existentes, como a 

cloroquina, ou dissipada por meio de uma imunidade de rebanho, a ser atingida quando boa 

parte da população já tivesse sido infectada32; quando se tornou inviável negar sua gravidade, 

propagou-se que a doença podia ser fruto de uma guerra bacteriológica33 daqueles que 

pretendiam a instauração do comunismo34 ou de uma nova ordem mundial que fosse nos 

subjulgar. Ofertada a vacina, difundiu-se a tese de que esta devia trazia perigos escondidos 

como alterações genéticas35 ou introdução de microchips de espionagem36. Bolsonaro, seus 

ministros, parlamentares aliados, como o deputado federal Osmar Terra (MDB-RS), 

empresários e até médicos que eram apoiadores do presidente e tinham forte presença em redes 

sociais foram fortes propagadores deste tipo de desinformação, que jogava em um mesmo 

caldeirão teorias anticientíficas, antivax, marxismo cultural e uma agenda contrária aos checks 

and balances institucionais, pregando ordem por meio de um controle centralizado. 

No documentário “Get me Roger Stone”, o inescrupuloso marqueteiro Roger Stone, que 

esteve à frente da campanha presidencial de Donald Trump nos Estados Unidos, diz sem rodeios 

que, ao espalhar uma desinformação (como mentiras sobre a vida privada da então candidata 

adversária Hillary Clinton), não importa muito que boa parte dos receptores tenha dúvidas de 

sua veracidade. O que importa é que elas fiquem com a sensação de que poderia ser verdade, e 

isso por si cria um preconceito. No caso da pandemia da COVID-19 no Brasil, imagina-se que 

boa parte das pessoas não tenha acreditado em todas as histórias, disseminadas via redes sociais, 

sobre a doença e a vacina. Mas, possivelmente, um número significativo guardou a sensação de 

que algo errado poderia haver ali. E a postura do presidente e seus seguidores foi decisiva nisso.  

                                                   

32 https://g1.globo.com/politica/noticia/2021/06/17/bolsonaro-diz-que-contaminacao-e-mais-eficaz-que-vacina-

estrategia-pode-levar-a-morte-diz-sanitarista.ghtml 

33 “Bolsonaro questiona origem da Covid-19: Ninguém sabe se nasceu em laboratório”. CNN Brasil 

[05/05/2021]. Disponível em: . Acesso em: 30/07/2021 

34 “Isolamento é coisa de comunista: os zaps bolsonaristas durante a pandemia”. Época [03/04/2020]. 

 

35 “Deputada diz que vacina pode “afetar DNA” e é corrigida por especialistas”. Correio Braziliense 

[03/12/2020]. Disponível em: 

36 “É #FAKE que vacina contra Covid-19 tem chip líquido e inteligência artificial para controle populacional”. 

G1 [27/01/2021].  
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Uma outra camada que ajudará a construir a inação ideológica é retórica anti-China no 

caso CoronaVac. O rechaço à produção por parte de uma farmacêutica chinesa entra na conta 

de um viés ideológico que Bolsonaro explorava já na campanha eleitoral de 2018, quando 

retratou a China, a maior parceira comercial do Brasil, como um “predador que busca dominar 

setores-chave da economia brasileira”, destacou editorial publicado pelo jornal estatal China 

Daily37, logo após a eleição, ponderando que Bolsonaro não deveria ansiar por ser um “Trump 

tropical”.  

Não adiantou. Na pandemia, mesmo sendo a China o principal fornecedor de insumos 

para vacinas do Brasil, Bolsonaro, seus filhos – em especial o deputado federal Eduardo 

Bolsonaro, que havia postulado e desistido de ser indicado a embaixador do Brasil nos Estados 

Unidos – e a ala mais conservadora de seu corpo ministerial, como o ex-ministro da Educação 

Abraham Weintraub, adensaram a retórica anti-China, lançando mão de teorias conspiratórias 

diversas e eventualmente carregadas de preconceito. Bauer e Becker (2020) nos lembram que 

cada populismo tem uma base distinta para sua visão antipluralista, variando de cultural a étnica 

ou socioeconômica. Alguns se concentram em questões únicas, como a imigração, enquanto 

outros abordam vários tópicos simultaneamente, por exemplo, misturando sentimentos 

xenófobos com agendas econômicas chauvinistas (BAUER; BECKER, 2020). É aqui que 

Bolsonaro e seu entorno se localizam, evocando um sentimento ufanista no qual a produção 

chinesa é lida como uma ameaça aos empregos e à própria soberania nacional.  

Em seu retrato jornalístico da campanha presidencial e do primeiro ano de governo 

Bolsonaro, Thaís Oyama (2020) apontou que, segundo relatos de vários conhecidos de longa 

data, o presidente tem um raciocínio binário: quem não é seu amigo é seu inimigo (OYAMA, 

2020) – algo semelhante à contraposição amigo/inimigo explorada ao longo da obra de Carl 

Schmitt (1888-1985). O anúncio de parceria para produção de vacinas entre a farmacêutica 

chinesa Sinovac e o governo de São Paulo, comandado por João Doria (PSDB), um aliado de 

Bolsonaro da eleição de 2018 que agora sinalizava que seria seu concorrente na eleição de 2022, 

não poderia ter outra leitura: ali estavam dois inimigos unidos contra ele. 

O próprio presidente vocalizou insinuações de que o novo coronavírus poderia ter sido 

criado pelo país asiático como parte de uma guerra bacteriológica38. A postura influenciou na 

interrupção temporária do envio de lotes de IFA (Insumo Farmacêutico Ativo) da China para o 

                                                   

37 https://g1.globo.com/economia/noticia/2018/11/01/china-faz-alerta-a-bolsonaro-sobre-riscos-de-agir-como-

trump.ghtml 

38 https://www.istoedinheiro.com.br/bolsonaro-insinua-que-china/ 
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Brasil, interrompendo a produção de vacinas da CoronaVac e também da AstraZeneca pela 

Fiocruz39.  

No campo das ciências comportamentais, sublinham Tabak e Amaral (2018) é sabido 

que a militância ou mesmo simpatia por uma ideologia específica, qualquer que seja, tendem a 

sobrepesar no mecanismo decisório do regulador, de forma a sustentar alternativas que vão ao 

encontro de suas ideias, a despeito de evidências contrárias observadas. Banuri et al (2017) 

observaram que armadilhas de tomada de decisão, em especial o viés de confirmação 

correlacionado com as prioridades ideológicas, estão comumente no caminho dos formuladores 

de políticas públicas. Em um experimento, foram apresentados dados de uma suposta pesquisa 

científica fictícia a respeito da efetividade de um creme facial no combate a espinhas e outra 

pesquisa sobre a efetividade do controle de armas em uma cidade. Embora aplicado utilizando 

os mesmos valores como resultado das pesquisas realizadas, o que deveria proporcionar 

decisões equivalentes, ficou latente que o viés ideológico que envolve a discussão do 

desarmamento influenciou as decisões tomadas (BANURI; DERCON; GAURI, 2017). No caso 

brasileiro, o dano causado pela inação de cunho ideológico, perpetrado por decisão pessoal do 

presidente Bolsonaro pode ser estimado: 45 milhões de doses de vacina que poderiam ter sido 

entregues em dezembro de 2020, conforme consta em ofício40 com a primeira oferta de doses, 

encaminhado em 18/08/2020 ao governo federal – a tratativa não recebeu resposta. Em 7 de 

outubro, foi apresentada a oferta de 100 milhões de doses, com previsão de entrega de 45 

milhões até dezembro de 2020, 15 milhões até final de fevereiro de 2021 e 40 milhões até maio 

de 2021. Novamente, sem sucesso. Com o imbróglio, em 12 de maio de 2021, estava sendo 

concluído apenas a entrega do primeiro lote, de 46 milhões de doses. “Quando crenças, 

ideologias ou experiências vividas sopesam fortes argumentos racionais, o resultado da atuação 

governamental pode ser desastroso ou pouco efetivo”(TABAK; AMARAL, 2018, p. 477).  

O início da vacinação em São Paulo pressionou o governo federal a mudar seu processo 

decisório, acelerando a aquisição e distribuição de imunizantes. A aplicação da CoronaVac em 

17 de janeiro de 2021, horas depois de a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa)41 

                                                   

39 https://www.istoedinheiro.com.br/sem-insumo-chines-butantan-e-fiocruz-vao-interromper-producao-de-

vacinas/ 

40 Ofício IB 177/20 

41 https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2021/01/17/apos-aprovacao-da-anvisa-governo-de-sp-aplica-1a-

dose-da-coronavac-antes-do-inicio-do-plano-nacional-de-vacinacao.ghtml 
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autorizar o uso emergencial da vacina, foi transformada em um evento amplamente 

televisionado, visto como uma jogada política vitoriosa de Doria sobre Bolsonaro.  

 Até 5 de janeiro de 2022, o Brasil havia aplicado mais de 330 milhões de doses de 

imunizantes. Destas, 115,6 milhões eram de doses da Astrazeneca; 103,9 milhões da Pfizer; 

84,2 milhões da Coronavac; e 4,8 milhões foram produzidas pela Janssen42. 

Assim, podemos dizer que a inação do governo Bolsonaro, que pode parecer irracional 

para a opinião pública do ponto de vista de uma efetiva ação governamental em cenário de crise, 

é racional para seus interesses políticos e manutenção da coesão de grupos que lhe prestavam 

apoio. Para melhor explorarmos este ponto, a próxima seção discute, a partir do conceito de 

Jogos Ocultos (1998), de George Tsebelis, os atores e múltiplas arenas nas quais o presidente 

brasileiro atuava, que buscavam influenciar o seu processo decisório e que nos ajudam a 

compreender a inação calculada e ideológica na contratação de vacinas. 

 

4.6 NEGOCIAÇÕES PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SEM 

EFICÁCIA COMPROVADA  

 

Paralelamente ao processo para aquisição de vacinas, o governo federal brasileiro 

avançava na aquisição de insumos e fármacos para os quais não havia respaldo científico no 

tratamento para a COVID-19, inclusive com a formulação de uma ferramenta web, o Tratecov, 

que sugeria o uso de uma combinação de medicamentos ante a alguns sintomas, o que ficou 

conhecido como “kit covid”.  

Nos EUA, o então presidente Donald Trump passou a propagandear supostos efeitos 

benéficos do uso da hidroxicloroquina no tratamento para COVID-19 em março de 2020. 

Bolsonaro seguiu a pista, defendendo também a cloroquina – uma versão mais tóxica do que a 

hidroxicloroquina – em suas redes sociais dois dias depois de Trump.  

Bolsonaro não apenas foi um entusiasta do uso de medicamentos sem comprovação 

científica de eficácia, como moveu a política pública em torno desse objetivo. Dois ministros 

da Saúde43 foram demitidos em um intervalo de 29 dias, basicamente pelo mesmo motivo: a 

resistência em mudar protocolos para estimular o uso de cloroquina e hidroxicloroquina desde 

                                                   

42 https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/noticias/2022/janeiro/saiba-a-quantidade-de-doses-de-vacinas-covid-

19-aplicadas-ate-o-momento-no-brasil-por-fabricante 

43 https://g1.globo.com/politica/noticia/2020/05/15/mandetta-tambem-caiu-apos-discordancias-com-o-presidente-sobre-

cloroquina-e-isolamento-vertical.ghtml 
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o início do tratamento. A defesa do uso de medicamentos sem comprovação científica era uma 

agenda já conhecida dele: Em 2016, quando ainda era deputado federal, Bolsonaro foi um dos 

autores do projeto de lei que autorizava o uso da fosfoetanolamina sintética por pacientes com 

câncer. Ele chegou a participar de programas de TV advogando em favor da liberação da pílula. 

A substância ainda estava em fase de pesquisas e não tinha registro pelos órgãos competentes. 

Fragilizada pelo processo de impeachment em curso, a então presidente Dilma Rousseff, que 

seria cassada meses depois, cedeu à pressão pública de familiares e de pessoas com a doença, 

sancionando o projeto. Coube ao Supremo Tribunal Federal (STF) do país suspender a 

distribuição da pílula, que não alcançou qualquer respaldo científico. 

Já na primeira oitiva realizada na CPI, o ex-ministro da Saúde Luiz Henrique Mandetta 

disse acreditar que Bolsonaro tivesse outra fonte de informações, embora não soubesse dizer 

qual. Isso porque o presidente abordava questões específicas sobre o enfrentamento à pandemia 

que não estavam entre as opções efetivamente em análise no ministério, como uso de diversos 

fármacos como tratamento precoce ou adoção de confinamento vertical, para que apenas 

pessoas idosas ficassem em casa, evitando impactos de uma paralisação na atividade 

econômica. Este aconselhamento paralelo ficará mais claro no episódio em que, em uma reunião 

no Palácio do Planalto, em 20 de abril de 2020, foi apresentada uma sugestão de mudança da 

bula da cloroquina para que esta constasse como um medicamento efetivo no tratamento do 

coronavírus. Naquele dia, o presidente se reuniu com médicos defensores do tratamento precoce 

com o medicamento, como a imunologista Nise Yamaguchi, que recebeu uma minuta de 

decreto via app de mensagens Whatsapp do tenente-médico Luciano Dias Azevedo, da 

Marinha. Tal possibilidade foi descartada depois da negativa do presidente da Agência Nacional 

de Vigilância Sanitária (Anvisa), Antonio Barra Torres, confirmada em depoimento por 

Mandetta e pelo próprio. Também participou da reunião o general Braga Netto, então ministro-

chefe da Casa Civil.  

Soube-se depois, por depoimentos colhidos e pelos documentos de números 1486, 1821, 

1574 e 1474,44 que reuniões de médicos que não estavam formalmente ligados à administração 

pública federal e que defendiam modelos alternativos de combate à pandemia ocorreram 

durante o período, tanto com ministros quanto com o próprio presidente, em uma espécie de 

rede de aconselhamento para questões de política sanitária – o que a CPI apelidou de “gabinete 

paralelo”. 

                                                   

44 https://legis.senado.leg.br/comissoes/docsRecCPI?codcol=2441 
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No discurso de posse de Eduardo Pazuello no cargo de Ministro da Saúde, em 16 de 

abril de 2020, o presidente da República já indicava que o aconselhamento paralelo ganhara 

terreno. “Particularmente, comecei a defender a hidroxicloroquina, calcado também nas 

experiências de médicos pelo Brasil, que apostavam nela e tinham uma resposta através da sua 

observação. Não consegui impor ou propor a sugestão ao então ministro da Saúde, de retirar do 

protocolo que o tratamento com a hidroxicloroquina deveria ser ministrada apenas quando o 

paciente tivesse em estado grave (...) parabenizo toda a classe médica do Brasil, em especial, 

aqueles que ousaram com a hidroxicloroquina, bem como com outras formas de 

medicamento”45 . 

Em 20 de maio, o Ministério da Saúde inclui a cloroquina, e seu derivado 

hidroxicloroquina, no protocolo de tratamento para pacientes com sintomas leves de COVID-

19. Curiosamente, a Nota Informativa46 divulgada pelo governo reconhecia que, até aquele 

momento, não existiam evidências científicas robustas de eficácia para o uso dos medicamentos 

no tratamento do coronavírus. “Não há, até o momento, estudos suficientes para garantir certeza 

de melhora clínica dos pacientes com COVID-19 quando tratados com cloroquina ou 

hidroxicloroquina”.  

Caberia ao médico a decisão sobre prescrever ou não a substância, sendo necessária 

também a vontade declarada do paciente, com a assinatura do Termo de Ciência e 

Consentimento. Este é um ponto importante para entender o modo de atuação do governo sob 

Bolsonaro: a transferência de responsabilidade a partir da exploração de uma ideia simplificada 

de “agenda liberal”, na qual se permite que os cidadãos façam o que queiram, mesmo que 

arcando com riscos para os quais não tem domínio ou conhecimento específico que lhes 

permitam tomar a decisão de forma ponderada. Esta lógica permeará o estímulo ao tratamento 

precoce, tendo seu ápice no oferecimento do Tratecov e de uma consulta pública sobre a 

vacinação infantil. 

 

4.7 TRATECOV  

 

                                                   

45 https://www.gov.br/planalto/pt-br/acompanhe-o-planalto/discursos/2020/discurso-do-presidente-da-

republicajair-bolsonaro-durante-a-cerimonia-de-posse-do-senhor-eduardo-pazuello-ministro-de-estado-da-saude-

palaciodo-planalto 

46 Nota informativa nº 9/2020/SE-GAB/SE/MS 



67 

 

Lançado oficialmente pelo governo brasileiro no dia 14 de janeiro de 2021, o aplicativo 

“TrateCov” foi divulgado como uma ferramenta online para auxiliar os profissionais de saúde 

na coleta de sintomas de pacientes e agilizar os diagnósticos da COVID-1947. A publicação 

oficial do Ministério da Saúde do Brasil acrescentava que o TrateCov era “guiado por rigorosos 

critérios clínicos” e poderia recomendar “algumas opções terapêuticas disponíveis na literatura 

científica atualizada, sugerindo a prescrição de medicamentos”. A cidade de Manaus, capital 

do Estado do Amazonas, foi escolhida para estrear o Tratecov. 

O app foi tirado do ar uma semana depois de lançado48. O Conselho Federal de Medicina 

(CFM) do país emitiu um comunicado apontando “inconsistências” na plataforma, tais como a 

não-preservação do sigilo das informações; permissão de seu preenchimento por profissionais 

não-médicos; por assegurar a validação científica a drogas que não contam com esse 

reconhecimento internacional; indução à automedicação; e interferência na autonomia dos 

médicos49.  

Ao analisar o código-fonte da ferramenta após as denúncias, o Tribunal de Contas da 

União (TCU) constatou que a indicação pelo usuário do TrateCov de quaisquer dois sintomas 

era suficiente para a aplicação web exibir o aviso “provável diagnóstico de COVID-19”, como 

por exemplo, “dor de cabeça” e “náuseas”, ou “lombalgia” e “dor em coluna toráxica”, ou ainda 

“dor de garganta” e “dor em membros inferiores”, e consequentemente ocorrer a sugestão de 

prescrição de medicamentos do denominado tratamento precoce50. 

Observou o órgão também que, quando recomendava o tratamento precoce, o Tratecov 

apresentava sempre a mesma lista de sete medicamentos - Disfosfato de Cloroquina, 

Hidroxicloroquina, Ivermectina, Azitromicina, Doxiciclina, Sulfato de Zinco e Desametazona 

- e a posologia (dose e frequência de uso) sugerida era sempre a mesma para quatro das 

medicações - Disfosfato de Cloroquina, Hidroxicloroquina, Azitromicina e Doxiciclina. 

Conforme as simulações realizadas, praticamente todas as formas de preenchimento do 

formulário do TrateCov levavam à sugestão de um mesmo kit de remédios. Para qualquer 

paciente, com qualquer combinação dos valores e informações, a receita proposta era a mesma. 

Inclusive, sem levar em consideração alterações de idade, sexo, peso, exposição ao vírus, 

hábitos de vida e possíveis comorbidades. 

                                                   

47 https://www.gov.br/casacivil/pt-br/assuntos/noticias/2021/janeiro/tratecov-aplicativo-auxilia-medicos-no-diagnostico-da-

covid-19 

48 https://congressoemfoco.uol.com.br/saude/governo-tira-do-ar-aplicativo-que-receitava-cloroquina-para-tratar-covid-19/  

49 https://portal.cfm.org.br/noticias/cfm-aponta-inconsistencias-em-aplicativo-do-ministerio-da-saude-2/ 

50 https://portal.tcu.gov.br/imprensa/noticias/aplicativo-tratecov-recomendava-tratamento-precoce-da-covid-19.htm 
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Um estímulo adicional era oferecido no fim do processo ao profissional de saúde que 

realizava o atendimento: na sessão de “Recomendações”, o app listava condutas a serem 

consideradas. Entre elas, o médico deveria responder: “paciente receberá o tratamento 

precoce”? Em caso positivo, a lista de medicamentos sugeridos era exibida. Em caso negativo, 

o profissional de saúde deveria informar a razão:  se por “recusa do paciente”, “contraindicação 

médica” ou “falta do medicamento”. 

Além da investigação formal do TCU, dezenas de jornalistas, especialistas em dados e 

curiosos das redes sociais fizessem uma série de testes no TrateCov antes de sua retirada do ar, 

mostrando que o mesmo chegava a sugerir o kit covid até para bebês515253. 

Ao contrário do anunciado, não havia qualquer barreira para que pessoas comuns 

acessassem o app, e não apenas profissionais de saúde. Ou seja, era uma fonte aberta de estímulo 

à adesão ao tratamento precoce, já que qualquer um poderia dali extrair uma receita sugerida. 

Mais que isso, como se perceberia depois, era essencialmente um meio de encorajar pessoas 

com alguma inclinação ao uso do “kit covid”, já que o receituário, composto de medicamentos 

sem comprovação científica de eficácia para a covid-19, era basicamente o mesmo.  

Questionado, o Ministério da Saúde do Brasil alegou que o sistema havia sido “invadido 

e ativado indevidamente”. Assim, um hacker teria posto o TrateCov no ar54. Posteriormente, a 

investigação conduzida CPI rechaçou tal possibilidade55, mostrando que o próprio órgão havia 

utilizado suas mídias para anunciar o lançamento do aplicativo, inclusive com a data prevista. 

Além disso, a estatal TV Brasil também levara ao ar com antecedência uma matéria a respeito, 

com palavras do ministro da Saúde, General Eduardo Pazuello, recomendando o Tratecov. 

Em seu primeiro depoimento à CPI, no dia 19 de maio de 2021, o ministro Pazuello foi 

indagado a respeito de quem havia determinado o desenvolvimento do referido aplicativo e qual 

a finalidade do projeto. O depoente respondeu que a ideia da plataforma foi desenvolvida e 

apresentada pela Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde (SGTES), 

                                                   

51https://saude.estadao.com.br/noticias/geral,app-do-ministerio-da-saude-que-recomendava-cloroquina-e-retirado-do-

ar,70003589433 

52. https://www.uol.com.br/tilt/noticias/redacao/2021/01/20/tratecov-app-sugere-tendencia-para-tratamento-precoce-de-covid-

19.htm 

53 https://www.uol.com.br/vivabem/reuters/2021/01/20/app-do-ministerio-da-saude-recomenda-remedios-sem-eficacia-

contra-covid-19.htm 

54 https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/reuters/2021/01/21/ministerio-da-saude-tira-do-ar-aplicativo-que-receita-

medicamentos-sem-eficacia-para-tratar-covid-19.htm 

55 https://www12.senado.leg.br/noticias/audios/2021/05/pazuello-diz-que-tratecov-era-prototipo-e-foi-hackeado-senadores-

contestam 
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conduzida pela secretária Mayra Pinheiro, o que a própria confirmou em seu depoimento à CPI 

no dia 25 de maio de 2021. 

Criado (e abortado) em janeiro de 2021, quando o mundo já tinha desenvolvido vacinas 

e iniciado a imunização contra a COVID-19, o Tratecov era ao mesmo tempo a afirmação, por 

parte do governo, de uma posição em um momento de baixa da tese do tratamento precoce, e 

uma forma de escoar uma produção estimulada enquanto política pública. Por ordem do 

presidente, o Laboratório Químico e Farmacêutico do Exército (LQFEx) foi incumbido de 

produzir e embalar a cloroquina 150mg em larga escala: por meio de requerimento via Lei de 

Acesso à Informação, a Diretoria de Saúde (D Sau) informou a este pesquisador que foram 

produzidos 3,2 milhões de comprimidos de Cloroquina 150 mg em 2020. 

No início de junho de 2020, o governo dos Estados Unidos entregou ao Brasil 2 milhões 

de doses de hidroxicloroquina, “como demonstração da solidariedade” entre os dois países56. À 

época, a Organização Mundial da Saúde (OMS) suspendera dias antes, em 25 de maio, os testes 

com o medicamento por questões de segurança 57 e duas semanas depois da doação, em 15 de 

junho, a Food and Drug Administration (FDA), órgão equivalente à Anvisa nos Estados 

Unidos, revogou a autorização para uso emergencial dos medicamentos hidroxicloroquina e 

cloroquina para o tratamento de casos do novo coronavírus, por entender que era ineficaz no 

tratamento do COVID-19 e apresentar ‘graves efeitos cardíacos adversos’ e outros efeitos 

colaterais, incluindo lesões nos rins, problemas no fígado e morte. Quando combinado com a 

azitromicina – algo incentivado por Bolsonaro, por Trump e constante no modelo de sugestão 

de receita do Tratecov – pacientes tinham duas vezes mais chances de sofrer um ataque cardíaco 

do que aqueles que não haviam ingerido nenhuma das drogas58.  

A busca dos insumos para a produção da cloroquina em outros países havia se iniciado 

já em meados de abril de 2020. A série de 54 e-mails entre a diplomacia brasileira e a 

chancelaria indiana e representantes de farmacêuticas do país asiático mostra uma postura 

extraordinariamente proativa do governo brasileiro para liberar cargas de matéria-prima da 

hidroxicloroquina a empresas que fabricam o medicamento no país. “Algumas mensagens 

foram respondidas pelo governo brasileiro em 15 minutos, à noite e até em fins de semana 

                                                   

56 https://agenciabrasil.ebc.com.br/politica/noticia/2020-06/brasil-recebe-dois-milhoes-de-doses-de-

hidroxicloroquina-dos-eua 

57 https://agenciabrasil.ebc.com.br/internacional/noticia/2020-05/oms-interrompe-ensaio-clinico-com-cloroquina-

em-pacientes-com-covid-19 

58 WRIGHT, Lawrence. The plague year. New York: Alfred A. Knopf, 2021, p. 115 
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(...)As mensagens foram enviadas pelo ministro-conselheiro da Embaixada do Brasil na Índia, 

Elias Antônio de Luna e Almeida Santos, segundo na hierarquia do posto 

diplomático”(SENADO FEDERAL DO BRASIL, 2021). As tratativas foram confirmadas à 

CPI pelo ex-chanceler Ernesto Araújo no dia 18 de maio de 2021, incluindo um telefonema do 

presidente Jair Bolsonaro para o primeiro-ministro indiano, visando a liberação de importação 

de IFA de hidroxicloroquina em favor de empresas brasileiras, em especial, Apsen e EMS.  

A defesa do tratamento precoce de forma institucional, que já era clara em 2020, ficou 

ainda mais explícita em 2021 – ano em que, é preciso voltar a frisar, vários imunizantes para a 

COVID-19 já estavam disponíveis e sendo utilizados mundo afora.  Publicação feita no Twitter 

pelo Ministério da Saúde, em 12 de janeiro de 2021, um dia depois do lançamento do Tratecov, 

afirma: “Para combater a COVID-19, a orientação é não esperar. Quanto mais cedo começar o 

tratamento, maiores as chances de recuperação. Então, fique atento! Ao apresentar sintomas, 

#NãoEspere, procure uma Unidade de Saúde e solicite o tratamento precoce”59. Esta publicação 

conta atualmente com o aviso do Twitter com “publicação de informações enganosas e 

potencialmente prejudiciais relacionadas à COVID-19”.  

Em uma transmissão ao vivo para as redes sociais em 14 de janeiro de 2021, Bolsonaro pergunta 

a Pazuello: “você entrou com o tratamento precoce lá agora?” e o ex-ministro responde: “Já 

está funcionando com a nova gestão”. O presidente emenda: “Até poucos meses, o Brasil estava 

um dos primeiros em número de mortos por milhões de habitantes. Agora está em vigésimo-

terceiro ou vigésimo-quarto” e pergunta: “Por que?” “Tratamento precoce”, responde o 

ministro. O presidente complementa: “Por que o número de mortes está sendo menor no Brasil? 

Pelo tratamento precoce. Não tem outra explicação. Graças ao voluntarismo de algumas 

dezenas de milhares de médicos que resolveram levar avante isso. Comprovaram na ponta da 

linha. Trataram com hidroxicloroquina, trataram com ivermectina, com Annita, com 

azitromicina e deu certo. (...) Não tem comprovação científica. Ô cara, mas não tem efeito 

colateral”60. O presidente não citou a fonte de tal estatística e há diversos estudos, já citados 

neste trabalho, de danos causados pelo uso indevido dos medicamentos citados. 

 

4.8 OS MÉDICOS E OS POLÍTICOS  

 

                                                   

59 https://twitter.com/minsaude/status/1349159477111476225 

60 https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1349838967361953794 
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Médicos sem vínculo formal com a administração pública federal buscaram de maneira 

articulada, ainda que informal, influenciar as decisões de política pública do presidente e do seu 

entorno na pandemia.  

Em 8 de setembro de 2020, uma reunião é realizada no Palácio do Planalto com a 

presença do presidente Jair Bolsonaro com o grupo intitulado Associação Médicos pela Vida. 

Em dado momento (o encontro foi gravado, exibido publicamente na CPI e está disponível nos 

arquivos de vídeo do colegiado), o virologista Paolo Zanotto sugere, para contribuir na tomada 

de decisão governamental, “ajudar o executivo a montar um shadow board. Como se fosse um 

shadow cabinet. Esses indivíduos não precisam ser expostos, digamos assim, à 

popularidade”(SENADO FEDERAL DO BRASIL, 2021, p.39). O portal do movimento trazia 

um abaixo-assinado (“Carta do Brasil – 2021”), direcionado ao Presidente da República, onde 

se lia que “o uso obrigatório e maciço das máscaras, principalmente em crianças – o que é 

desumano e cruel – e a obrigatoriedade indireta da vacinação em massa (com a exigência de 

uma carteira de vacinação para acesso a diversas atividades sociais) configuram coerção e 

manipulação”, e pedia estabelecimento da profilaxia e tratamento imediato da COVID-19 

“respeitando a autonomia do ato médico, na rede pública e privada em todo o país, para garantir 

ao cidadão a liberdade de escolher o tratamento, seja ele medicamentoso ou imunizante”.  

Em um informe publicitário veiculado em alguns dos principais jornais do país, em 23 

de fevereiro de 2021, o grupo Médicos pela Vida reiterou a defesa do uso de medicamentos 

para tratar a COVID-19, tendo como base análises sem rigor científico adequado61.  O anúncio, 

de valor estimado em R$ 700 mil, foi custeado pela farmacêutica Vitamedic, que por sua vez, 

teve ganhos extraordinários com a venda de medicamentos na pandemia. Dados apresentados 

pela própria empresa à CPI demonstram um aumento percentual de 1.229% nas vendas de 

ivermectina em 2020, na comparação com 201962. O faturamento com vendas de medicamentos 

do tratamento precoce (ivermectina, vitaminas C e D, e zinco) passou de aproximadamente R$ 

16 milhões em 2019 para mais de R$ 474 milhões em 2020. 

Sentado ao lado de Bolsonaro naquele encontro estava o ex-ministro da Cidadania, 

deputado federal e médico Osmar Terra (MDB-RS), responsável pela aproximação do grupo 

ao presidente – no vídeo, um participante da reunião se refere ao Terra como “padrinho” do 

                                                   

61 https://piaui.folha.uol.com.br/lupa/2021/02/23/anuncio-medicos-pela-vida-covid-19/ 

62 DOC 1048 
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Médicos pela Vida63. Terra se reuniu de forma oficial com Bolsonaro pelo menos 20 vezes64 

durante a pandemia. Um compilado feito pela CPI, feita durante oitiva com o deputado em 22 

de junho de 2021, mostrou uma coincidência de posicionamentos ao intercalar declarações do 

deputado e de Bolsonaro, com ambos assumindo uma posição pública similar em relação à 

imunidade de rebanho (abril de 2020), à cloroquina (maio de 2020), em críticas ao isolamento 

social (maio de 2020), à expectativa de que a pandemia estaria no final (dezembro de 2020) e 

de sustentarem não haver pressa para a aquisição das vacinas (dezembro de 2020)(SENADO 

FEDERAL DO BRASIL, 2021, p.44). 

O dispositivo legal que permitiu a compra de vacinas, insumos e serviços necessários à 

vacinação contra a COVID-19, com dispensa de licitação e regras mais flexíveis para os 

contratos veio com a Medida Provisória 1026/21, aprovada em definitivo no Congresso 

Nacional e sancionada em 02/03/2021. Não houve diferenças relevantes nas cláusulas do 

contrato proposto em 2020 pela Pfizer e o assinado em março de 2021, à exceção do quantitativo 

adquirido, que passou a ser de 100 milhões de doses – com a CoronaVac sendo aplicada desde 

janeiro, dando a Doria uma narrativa vencedora no embate com o governo federal, a gestão 

Bolsonaro saiu da inação anterior para uma corrida frenética para aquisição de imunizantes, 

mas a falta de iniciativa no início das negociações impactou fortemente no momento da 

disponibilização das vacinas. Tal como previra a Pfizer, deixar para depois as tratativas colocou 

o Brasil em situação de espera, com outros países que fecharam a compra antes tendo 

precedência. Das 100 milhões de doses adquiridas, 14 milhões foram disponibilizadas no 

segundo trimestre de 2021 e 86 milhões no terceiro trimestre – Lembremos, a farmacêutica fez 

ofertas nas quais o Brasil podia ter começado a receber os imunizantes ainda em dezembro de 

2020, caso o Brasil fechasse negociação e oferecesse as condições legais necessárias. 

Uma controvérsia final ainda ocorreria no trâmite da Medida Provisória 1026. Ao editar 

a MP, o governo deixou de fora artigo que autorizava a União a assumir a responsabilidade 

sobre efeitos adversos que os imunizantes pudessem apresentar, bem como realizar a 

contratação de um seguro para cobrir os riscos que o governo assumiria. Países da Europa e os 

Estados Unidos já haviam firmado compromissos nesses termos com a Pfizer e esta era uma 

exigência conhecida desde o início das tratativas – caso também Janssen, que exigia tal cláusula. 

                                                   

63 https://www.terra.com.br/noticias/coronavirus/quem-e-quem-na-reuniao-que-sugeriu-o-gabinete-

paralelo,1dc322fdf237041fc61e79fa889ddd5e963bveh3.html 

64 https://oglobo.globo.com/brasil/osmar-terra-se-reuniu-ao-menos-20-vezes-com-bolsonaro-em-agendas-

oficiais-25072066 
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Uma versão da MP que incluía esta autorização foi enviada ao Palácio do Planalto no fim de 

dezembro pelos ministros da Saúde, da Justiça, da Controladoria-Geral da União (CGU) e da 

Advocacia-Geral da União (AGU). Todos esses órgãos técnicos, portanto, entenderam que o 

artigo era aceitável65 66 67. Em seus depoimentos, o ex-ministro Pazuello e o ex-secretário-

executivo Élcio Franco, confirmaram a retirada do trecho da redação final da MP, dizendo não 

ter havido consenso – basicamente transferiram de forma calculada a responsabilidade, 

obrigando o Congresso a agregar o dispositivo, sob risco de tornar a medida inútil para efetivo 

desfecho das negociações. 

   A cláusula não era sequer novidade para o ordenamento jurídico brasileiro, tendo sido 

aceita na época da Copa do Mundo de futebol de 2014, ao prever que a União assumiria os 

efeitos da responsabilidade civil perante a FIFA por todo e qualquer dano resultante ou que 

tivesse surgido em função de qualquer incidente ou acidente de segurança relacionado aos 

eventos68. O Supremo também oferecia guarita legal ao considerar o dispositivo constitucional, 

pois “em situações especiais de grave risco para a população ou de relevante interesse público, 

pode o Estado ampliar a respectiva responsabilidade, por danos decorrentes de sua ação ou 

omissão, para além das balizas do supramencionado dispositivo constitucional [art. 37, 6º], 

inclusive por lei ordinária, dividindo os ônus decorrentes dessa extensão com toda a 

sociedade”69. 

 

4.9 MEDICAMENTOS, MÉDICOS, TRATECOV E PREVENT SÊNIOR: OS 

JOGOS OCULTOS NA DECISÃO SOBRE AQUISIÇÃO DE VACINAS 

 Para um observador externo, pode parecer ilógico que um gestor público que defenda a 

retomada da atividade econômica em um cenário de pandemia, como foi o caso do presidente 

brasileiro Jair Bolsonaro, não fosse o mais interessado em vacinar o mais rapidamente possível 

sua população. Por isso, ainda que as inações de ordem calculada e ideológica propostas por 

McConnell e ‘T Hart (2019) nos ofereçam caminhos de compreensão do processo decisório do 

governo brasileiro na pandemia da COVID-19, outras lentes teóricas são necessárias para 

                                                   

65 Parecer 00381/2020/CONJUR-CGU/CGU/AGU 

66 Nota Técnica 3551/2020/CGSAU/DS/SFC 

67 https://saude.estadao.com.br/noticias/geral,governo-exclui-de-mp-da-vacina-item-que-facilitava-negociacao-

com-a-pfizer,70003603415 

68 art. 23 da Lei 12.663/2012 

69  ADI 4976, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, julgado em 07/05/14 
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observar a gestão federal sob Jair Bolsonaro e sua postulação antissistema, em suas ações e em 

suas escolhas de não-ação. 

 Para isto, proponho aqui a utilização do conceito de Jogos Ocultos (Nested Games - 

Rational Choice in Comparative Politics, originalmente publicado em 1991 e traduzido no 

Brasil pela Editora Edusp em 1998) do cientista político grego-americano George Tsebelis, 

aplicado mais detidamente às múltiplas arenas em que o presidente Bolsonaro estava envolvido 

e que buscavam influenciar seu processo decisório na pandemia.  

Ao abordar a previsibilidade de comportamentos no jogo político, Tsebelis observa que 

cada ator (ou jogador), dispondo das informações adequadas, sempre escolherá a opção que 

assegure a maximização do seu payoff, que podemos entender como a retribuição recebida por 

ter atuado de determinada maneira.  

Assim, frente a um conjunto de opções, o tomador de decisão, ao agir racionalmente, 

escolhe aquela que lhe traga mais benefícios individuais. Trata-se de uma teoria focada não nos 

sistemas, mas nos atores. A racionalidade, assim, “‘nada mais é que uma correspondência ótima 

entre fins e meios” (TSEBELIS, 1998, p. 33).  

Eventualmente, consideramos que o ator em questão fez uma opção subótima, que 

aparentemente não maximiza o seu payoff. A virada de raciocínio de Tsebelis é observar que, 

na verdade, trata-se de uma assimetria entre o que o ator, participando de jogos em múltiplas 

arenas, está fazendo, e o que o observador está vendo, uma vez que este observa um único jogo. 

“Casos de escolhas aparentemente subótimas são na verdade casos de discordância entre o ator 

e o observador” (p. 22). 

Considerar Bolsonaro irracional é francamente atraente. Sua verborragia muitas vezes 

chula, sua tendência quase compulsiva a mentir70, seu descompromisso com as próprias 

promessas pode nos levar a pensar em alguém puramente vil e impulsivo. E a teoria da escolha 

racional de Tsebelis não é adequada quando os objetivos dos atores se tornam confusos. Ocorre 

que o objetivo de Bolsonaro é bem delimitado. 

 O que podem parecer escolhas irracionais de Bolsonaro, na verdade, guardam um 

cálculo racional. Quando olhamos suas decisões na pandemia, observamos do ponto de vista de 

quem espera as determinações de um gestor público pautadas pela razoabilidade. Ocorre que 

Bolsonaro, seus subordinados e aliados não atuavam apenas nessa arena. A manutenção de seu 

projeto de poder depende de uma série de variáveis: contemplar seguimentos que compõem seu 

                                                   

70 https://www.aosfatos.org/noticias/bolsonaro-disse-cerca-de-sete-informacoes-falsas-ou-distorcidas-por-dia-

em-2021/ 
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eleitorado cativo; manter ao alcance grupos diversos que confluíram para sua candidatura em 

2018; realizar concessões para manter-se no poder e, ao mesmo tempo, propagar uma narrativa 

dando conta de que poderosos interesses queriam derrubá-lo, o que demanda um apoio irrestrito 

dos que a ele se aliaram. 

O estímulo ao uso de medicamentos, aliado a uma postura (propositalmente) vacilante 

na aquisição de vacinas, desembocará em duas iniciativas: no serviço público, a formulação por 

escalões inferiores do Tratecov, uma plataforma de estímulo à adoção por médicos e pacientes 

do tratamento precoce; no setor privado, o caso Prevent Senior, operadora de saúde acusada por 

ex-médicos do plano de omitir mortes em um estudo sobre a hidroxicloroquina com o objetivo 

de demonstrar sua eficácia71.  

Como apontaram Hausman e Welch, “a ação governamental para moldar as escolhas 

das pessoas está sujeita a abusos. (...) Os riscos mais sérios de abuso parecem-nos residir na 

exploração dos medos e ódios das pessoas, alguns dos quais certamente contam como escolhas 

de definição” (HAUSMAN; WELCH, 2010, p.135). Em um cenário de muitas dúvidas e longo 

alcance da pandemia, o estímulo governamental ao uso de fármacos, bem como a existência de 

uma plataforma governamental que abre a possibilidade de acesso a estes medicamentos ou a 

adoção deste protocolo em uma operadora de saúde, é um estímulo poderoso em um cenário de 

muitas dúvidas, de pessoas ocupadas, amedrontadas, com limitações de tempo e informação 

para fazer suas opções. 

Um exemplo bastante sofisticado de como este jogo oculto operava, com atores e arenas 

no entorno de Bolsonaro se relacionando internamente e para além dele foi o caso da compra 

frustrada da vacina indiana Covaxin, produzida pelo laboratório Bharat Biotech, que foi 

cancelada72 após suspeitas de fraude. O deputado Luís Cláudio Miranda (DEM-DF) afirmou à 

CPI que ele e o irmão, Luís Ricardo Miranda, que é funcionário do Ministério da Saúde, 

informaram pessoalmente ao presidente Jair Bolsonaro haver indícios de irregularidades na 

aquisição do imunizante. Como resposta, ouviram que possivelmente se tratava de “rolo de um 

deputado”. Este parlamentar seria, segundo afirmaram no depoimento ter ouvido de Bolsonaro, 

Ricardo Barros (PP-PR). Este, por sua vez, era líder do governo do próprio Bolsonaro na 

Câmara e um dos nomes de relevo do Centrão, agrupamento de partidos que dava apoio ao 

presidente e lhe garantia sustentação política para impedir um processo de impeachment, 

                                                   

71 https://www.nexojornal.com.br/expresso/2021/09/22/7-pontos-chaves-para-entender-o-caso-da-Prevent-Senior 

72 https://agenciabrasil.ebc.com.br/saude/noticia/2021-07/ministerio-decide-cancelar-contrato-para-aquisicao-da-
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mesmo diante da debilidade da ação governamental no combate à pandemia. Ministro da Saúde 

no governo do presidente Michel Temer, Barros teve contra si uma ação movida pelo Ministério 

Público Federal por causa de um contrato fechado na gestão dele, mas cujos medicamentos não 

foram entregues porque a Anvisa barrou a importação. A empresa fornecedora era a Global 

Gestão em Saúde. A representante no Brasil do laboratório indiano Bharat Biotech, fabricante 

da Covaxin, era a Precisa Medicamentos. Precisa e Global são do mesmo dono, o empresário 

Francisco Maximiano.  

Apesar de supostamente saber do “rolo” de seu líder no caso Covaxin, Bolsonaro não o 

denunciou. E também não foi punido pela sua “não-ação”. A Polícia Federal concluiu, em 

relatório enviado ao Supremo Tribunal Federal, que o presidente Jair Bolsonaro (PL) não 

cometeu o crime de prevaricação pois, ainda que ciente da ilegalidade, “na hipótese de omissão, 

tal conduta se aproximaria mais de uma ausência do cumprimento de um dever cívico, mas não 

de um desvio de um dever funcional”73. 

Ao analisar os desdobramentos da crise grega em 2015, Tsebelis retorna à sua teoria 

para explicar como Alexis Tsipras, líder do partido SYRIZA, esteve envolvido em três jogos 

diferentes, o que foi definidor em suas escolhas. Líder popular no jogo eleitoral grego, mas com 

forte oposição de esquerda dentro de seu próprio e negociando com vários atores no nível da 

União Europeia, ele fora empossado em janeiro de 2015 pelo presidente Karolos Papoulias para 

dirigir um governo de coligação. Em agosto, com o desacordo com membros do próprio partido, 

Tsipras renunciou e convocou eleições antecipadas. Um mês, depois, o SYRIZA alcançou 35% 

dos votos e habilitou-se, após coalizão com o partido Gregos Independentes, a indicar Tsipras 

novamente para o cargo.  

Para Tsebelis, Tsipras tinha à mão três alternativas - criação de uma coalizão universal, 

criação de um governo minoritário com um horizonte temporal mais longo ou um governo 

minoritário de curta duração e chamamento de novas eleições, que é o que fez. “Esta escolha 

indica que ele selecionou com base no jogo jogado dentro de seu partido em vez de votar as 

medidas necessárias para implementar o MOU [Memorandum of Understanding] e permitir que 

a economia grega se estabilizasse (TSEBELIS, 2016, p.39). 

Este mesmo modelo, em que pesem as diferenças das situações, funcionará para 

Bolsonaro. Havia grupos privados ideologicamente ligados ao presidente que empenharam 

esforços em torno do tratamento precoce com medicamentos, como vimos caso da Prevent 
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Senior e de uma fração da classe médica representada pela Associação Médicos pela Vida. Esta 

última inclusive manifestando-se através de um informe publicitário veiculado custeado pela 

farmacêutica Vitamedic, que por sua vez teve ganhos extraordinários com o aumento da venda 

de medicamentos. Empresários como Carlos Wizard e Luciano Hang também defenderam 

publicamente o uso do “kit covid” e o próprio governo havia feito esforços diplomáticos para 

obtenção destes e demandado a fabricação de cloroquina por meio do Exército, como 

descrevemos anteriormente.  

Sob essa ótica, o presidente não poderia simplesmente ‘virar a chave’ e interromper a 

defesa do tratamento precoce, sob risco de perder esses grupos e de passar a impressão de que 

se dobrou ao “sistema”. Além disso, seria um movimento incoerente com seu próprio passado 

de patrono da “pílula do câncer”, no qual mostrara dar de ombros às evidências científicas em 

nome da defesa da livre medicação. 

E Bolsonaro até poderia, em último caso, fazer este movimento, caso seu apoio geral 

tivesse se esvaído por conta da postura de menosprezo aos riscos oferecidos pelo vírus, bem 

como a defesa do tratamento precoce. Mas o que se viu em agosto de 2020, quando as primeiras 

ofertas concretas de aquisição de vacinas chegaram, é que sua popularidade estava no auge. 

Deste ponto de vista racional (ainda que condenável moralmente) de maximização de seu 

payoff, não havia motivo para Bolsonaro mudar de estratégia, renegar as posições anteriormente 

propaladas e aderir à compra de vacinas com toda a celeridade possível.  

Ao mesmo tempo, nem mesmo outros líderes de nações com pretensões autoritárias a 

quem Bolsonaro buscou se alinhar desprezavam em absoluto a aquisição de imunizantes. O 

próprio Trump, em quem Bolsonaro se inspirava, já em julho de 2020 havia promovido a 

utilização de fundos federais para financiar a condução de testes clínicos da Fase 3 em grande 

escala de quatro companhias (por meio da Operação Warp Speed)74 e garantia que haveria 

vacina já em outubro, antes das eleições presidenciais – como isto não aconteceu e ele foi 

derrotado por Joe Biden, acusou as farmacêuticas, como a Pfizer, de complô75 por divulgarem 

os dados de eficácia após a eleição, minando suas chances, segundo ele. Ao fechar uma parceria 

com a AstraZeneca/Oxford para compra e fabricação de vacinas, ainda que em número 

insuficiente para plena e rápida imunização da população, Bolsonaro balanceou as diferentes 

pressões em uma escolha que parece subótima para o observador de um lado ou outro, mas 

                                                   

74 https://www.cnnbrasil.com.br/saude/eua-firmam-maior-contrato-com-empresa-para-fabricacao-de-vacina-us-

1-6-bilhao/ 
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ótima do ponto de vista de seu próprio payoff (sempre tendo em conta que seu objetivo último 

é a consolidação de seu projeto de poder): nem tão ágil na compra de vacinas a ponto de 

melindrar quem o apoiou no negacionismo e na busca de soluções alternativas; em nem 

totalmente inoperante, o que poderia motivar, por exemplo, sua deposição pela classe política 

ante à pressão da opinião pública.  

Assim, é possível atestar a ocorrência de Jogos Ocultos (TSEBELIS, 1998), de forma 

que as escolhas feitas - da mostra inicial de interesse na aquisição das vacinas, posterior 

desaceleração nas tratativas e retomada tardia das negociações - se relacionam com a atuação 

do presidente em múltiplas arenas que tentavam influenciar a decisão. 

4.10 CONCLUSÃO 

Janis (1989) apontou em seu modelo de restrições de tomada de decisão política que 

indivíduos e grupos empregam regras cognitivas, afiliativas e de auto-serviço, projetadas para 

manter sob controle os conflitos internos que vivenciam, seu senso de autoestima e as relações 

que mantêm com outros que lhe são importantes (apud McConnell; ‘T Hart, 2019). 

Em 21 de setembro de 2021, em seu discurso de abertura da Assembleia da Organização 

das Nações Unidas (ONU), Bolsonaro persistiu na defesa do uso de cloroquina contra a 

COVID-1976, postura que, contra todas as evidências, mantém em 202277. O impacto desse 

comportamento precisa ser compreendido e mensurado, na medida em que palavras e ações 

desencadearam a adoção de comportamentos de risco entre seus apoiadores durante uma crise 

de saúde. Estudos recentes apontaram uma diminuição significativa no distanciamento social 

em municípios onde Bolsonaro obteve forte apoio nas eleições de 2018 após eventos mais 

visíveis do presidente aconselhando, por meio de palavras e exemplos, contra comportamentos 

e políticas de isolamento (AJZENMAN; CAVALCANTI; DA MATA, 2020), bem como fortes 

evidências de uma correlação negativa entre o isolamento social efetivo e a proporção de votos 

obtidos por Bolsonaro nos municípios (FERNANDES et al., 2021).  

A aposta em postergar a vacinação geral, protelando a solução de impasses negociais e 

jurídicos, contratar um pequeno percentual de doses e tentar ganhar tempo para colher 

resultados com o tratamento precoce estava em linha com o postulado de que Bolsonaro 

governa, por escolha e necessidade, contra o sistema. A opção plena pela vacinação o colocaria 

                                                   

76 https://politica.estadao.com.br/noticias/geral,na-onu-bolsonaro-cita-risco-de-socialismo-defende-cloroquina-e-
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na posição de gestor comparável em eficiência a todos os outros. Seria fácil verificar se o Brasil 

estava melhor ou pior sucedido nas negociações e na imunização que outras nações. Já tornar o 

Brasil um caso de sucesso no tratamento precoce colocaria Bolsonaro no topo do 

“antissistema”.  

A inação do governo brasileiro sob Bolsonaro, calculada e ideológica em relação à 

necessária e tempestiva aquisição de vacinas à população brasileira contra a COVID-19, buscou 

equilibrar demandas de diferentes arenas, internas e externas à administração pública, a partir 

do uso estratégico do “não-fazer” enquanto prática de governo, visando a maximização de 

benefícios a um projeto de poder, mesmo que ao custo potencial de vidas perdidas pela demora 

da devida imunização da população.  

O caso estudado permite mostrar como Inação e Jogos Ocultos são categorias de análise 

que permitem gerar um modelo analítico mais robusto para compreender a atuação de líderes 

políticos iliberais. Unidos, os dois conceitos permitem conectar as faces externa e interna do 

poder, mostrando, no caso brasileiro, a narrativa construída pelo presidente para justificar a 

protelação na aquisição de imunizantes (face externa) antes às múltiplas arenas e seus atores 

buscando influenciar o processo decisório e os verdadeiros interesses em questão (face interna). 
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5 A INAÇÃO DE BOLSONARO NA COORDENAÇÃO FEDERATIVA 

 

O presente capítulo aborda a Inação do governo sob Jair Bolsonaro na coordenação de 

ações junto a Estados e municípios para o enfrentamento da pandemia da COVID-19 no Brasil. 

O caso é importante para ilustrar a não-decisão do presidente em um problema de saúde pública 

de grande magnitude a partir de outra problemática: o confronto entre o modelo federativo 

brasileiro consagrado pelas estruturas institucionais da Constituição de 1988, com 

características cooperativas e de forte coordenação federal, ante à tentativa bolsonarista de 

impor uma visão dualista de relações intergovernamentais, com uma concepção centralizadora 

e autoritária de nação que bloqueia o diálogo e solicita subserviência de Estados e municípios. 

No primeiro capítulo, relativo à aquisição de vacinas, o negacionismo científico e marxismo 

cultural davam suporte a uma inação que tinha, como fim, reforçar posições populistas e 

antissistema de Bolsonaro. Neste caso, o rechaço ao modelo federativo cooperativo explica a 

inação, realizada de forma calculada, ideológica e até mesmo imposta - se compreendida a partir 

da lógica do tomador de decisão (no caso, o presidente), em uma variação que pode ser útil na 

ampliação do modelo de Inação de McConnell e T’Hart (2019). O fim, tal qual no caso anterior, 

é subjulgar as estruturas burocráticas a uma política populista (BAUER; BECKER, 2020) e 

com pendores autocráticos. 

 

5.1 Introdução 

 

Após os cumprimentos de praxe às autoridades e antes de alcançar o primeiro minuto 

de discurso, as palavras do presidente Jair Bolsonaro na abertura da 75ª Assembleia Geral da 

ONU (22/09/2020) soaram entre deslocadas ou francamente estranhas aos ouvidos estrangeiros. 

“Por decisão judicial, todas as medidas de isolamento e restrições de liberdade foram delegadas 

a cada um dos 27 governadores das unidades da Federação”78. O mundo se debatia na mais 

brutal crise sanitária dos últimos 100 anos, contabilizando então mais de 1 milhão de mortos 

pela pandemia da COVID-19 – aproximadamente 135 mil deles no Brasil. Em março de 2022, 

este número ultrapassaria são 6 milhões de óbitos em todo o planeta e 656 mil no Brasil79.  

                                                   

78 https://www.gov.br/planalto/pt-br/acompanhe-o-planalto/discursos/2020/discurso-do-presidente-da-republica-
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 A questão levantada por Bolsonaro, de fato, não chamou muita atenção da comunidade 

internacional – na verdade, o pronunciamento do presidente brasileiro em 2020 repercutiu 

pouco nas redes e na mídia internacional80, com algumas publicações destacando falas 

consideradas controversas sobre proteção ambiental81. O recado era direcionado ao público 

doméstico. Bolsonaro queria dizer que, se não estava combatendo a pandemia, era porque fora 

impedido por forças externas, no caso o Supremo Tribunal Federal (STF) – pelo menos, da 

forma como achava que deveria fazer. 

A decisão da Corte em 15 de abril de 2020, por unanimidade, foi de que medidas 

adotadas pelo governo federal na Medida Provisória (MP) 926/2020 para o enfrentamento do 

novo coronavírus não afastavam a competência concorrente nem a tomada de providências 

normativas e administrativas pelos Estados e municípios. A União poderia legislar sobre o tema, 

resguardada a autonomia dos demais entes.  

A questão de fundo da fala de Bolsonaro na ONU e da decisão do Supremo é o confronto 

entre o modelo federativo brasileiro consagrado pelas estruturas institucionais da Constituição 

de 1988, com características cooperativas e de forte coordenação federal, ante à tentativa 

bolsonarista de impor uma visão dualista de relações intergovernamentais, com menor 

participação da União na redução de desigualdades territoriais e no apoio a governos 

subnacionais, além da postura centralizadora e hierárquica nas questões de impacto nacional 

(ABRUCIO et al., 2020a).  

A partir da decisão do STF, Bolsonaro incorreu em uma postura marcada pelo embate 

com os governadores e negação a coordenar uma estratégia nacional de combate à COVID-19. 

É este ponto que interessa a este trabalho, no qual procurarei demonstrar, a partir de análise 

documental e da cobertura da mídia no período 2020-2021, como o presidente brasileiro opta 

por uma postura de inação ante aos pedidos para que estivesse à frente de ações conjuntas de 

contenção da pandemia.  

Como o sistema público de saúde do Brasil depende fortemente das relações 

intergovernamentais entre União, Estados e municípios, dado que há uma carteira de políticas 

baseada na cooperação federativa (ABRUCIO; GRIN; SEGATTO, 2021), a inação bolsonarista 

afetou decisivamente as ações de combate à pandemia. A estrutura federativa conseguiu em 

                                                   

80 https://www.poder360.com.br/opiniao/discurso-de-bolsonaro-na-onu-reverberou-mais-em-2019-do-que-em-

2020/ 

81 https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/agencia-estado/2020/09/22/midia-internacional-repercute-discurso-

de-bolsonaro-na-assembleia-geral-da-onu.htm 
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parte evitar um cenário ainda pior, mitigando o impacto de decisões presidenciais. O alto grau 

de institucionalização de instâncias como a Comissão Intergestores Tripartite (CIT) ajudou a 

manter um muro de contenção que evitasse que o governo federal obtivesse poder de decisão 

unilateral em relação à política nacional de saúde (GARINI, 2022). Mas a atuação do presidente 

buscou fragilizar articulações intergovernamentais dentro do Sistema Único de Saúde (SUS) – 

e a inação foi estrategicamente utilizada nesse sentido. A falta de liderança cooperativa da 

União teve como resultado “desperdício de recursos, sobreposição de ações, redução dos 

ganhos de escala oriundos da coordenação federativa e prejuízos à garantia dos direitos sociais 

construída ao longo dos anos”(ABRUCIO et al., 2020ª, p.672). Ao criar o Comitê de Crise da 

COVID-19 mais de um ano após o início da pandemia82, sem representação estadual e 

municipal83, Bolsonaro reafirmou sua concepção de um federalismo dualista radicalizado e com 

comando centralizado. E ao repassar a coordenação dos trabalhos ao presidente do Senado para 

não ter de lidar com os entes, criou uma situação insólita, enfraquecendo a força simbólica e 

política do colegiado por ele mesmo criado. Em todos os casos, a inação foi uma ferramenta 

para subjulgar as estruturas burocráticas (BAUER; BECKER, 2020) de forma a afirmar uma 

concepção autocrática e centralizadora que, quando frustrada, leva o governante a se retirar e 

ou/conturbar o processo decisório.  

Foram analisados para esta pesquisa 102 documentos oficiais formulados pelo Fórum 

dos Governadores no período, dos quais 66 formam um conjunto mais efetivo de comunicações 

sobre a pandemia – excluindo convites para reuniões repetidos a mais de um Poder ou 

retificações de data, por exemplo. Destas, 26 mensagens são endereçadas diretamente ao 

presidente da República ou a ministros da Saúde -  foram quatro ministros no período -, onde 

se nota uma recorrência de pedidos dos governadores para que Bolsonaro lidere tomadas de 

decisão conjunta relativas à contenção do vírus e devida proteção da população – papel que o 

presidente se recusou a ter. 

                                                   

82 https://www.unasus.gov.br/noticia/organizacao-mundial-de-saude-declara-pandemia-de-

coronavirus#:~:text=Na%20C%C3%A2mara%20dos%20Deputados%2C%20o,iniciativas%20e%20protocolos%

20j%C3%A1%20anunciados. 

83 https://valorinveste.globo.com/mercados/brasil-e-politica/noticia/2021/03/25/bolsonaro-assina-decreto-que-

cria-comit-de-crise-contra-covid-19.ghtml 
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Em 19 de março de 2020, os 27 governadores enviaram uma carta84 ao governo federal 

para pedir a adoção de medidas emergenciais diante da crise do novo coronavírus. Naquele 

momento, o país registrava 635 registros da doença, com sete mortes. Além de aporte de 

recursos no valor de R$ 4,50 per capita para financiar atendimentos emergenciais de saúde, 

maior prazo para pagar dívidas e aplicação imediata da lei que institui a renda básica de 

cidadania, para amparar a população economicamente vulnerável, os chefes do Executivo 

estadual ponderavam que o momento era de elevada inquietação e que “o diálogo e a comunhão 

de esforços” se tornavam ainda mais necessários. “Contamos com a sensibilidade do governo 

federal para a superação da crise que enfrentamos”. O recado não era à toa: no mês anterior, 

Bolsonaro havia entrado em conflito com os governadores por conta da alta no preço dos 

combustíveis. Indagado, disse que lançaria um “desafio” e que zeraria os impostos federais 

sobre o produto se os Estados deixassem de cobrar o ICMS85. A fala causou revolta dos 

governadores, pois desconsiderava que o impacto para os dois lados seria bastante desigual. 

Enquanto o governo federal teria que abrir mão de apenas 1,7% do total de sua arrecadação 

para zerar os tributos, os Estados perderiam em média 15% de sua arrecadação com o ICMS86. 

 

5.2 A RADICALIZAÇÃO DA DESCOORDENAÇÃO  

 

Rogar. Este verbo, muito utilizado em português para manifestações de cunho religioso, 

cujo significado remete a pedir algo com insistência e humildade, suplicar ou mesmo implorar, 

foi o escolhido por 25 governadores na carta divulgada em 25 de março de 2020 para tentar 

convencer Bolsonaro de que era hora de unir esforços diante do que classificaram como “grave 

crise”: “Rogamos uma vez mais ao Presidente Jair Bolsonaro que some forças com os 

Governadores na luta contra a crise do coronavírus e seus impactos humanitários e econômicos. 

Entendemos que este momento exige a participação de todos os poderes, de todas as instâncias 

federativas e de toda a sociedade. Juntos teremos mais força para superar esta grave crise”87. 

                                                   

84 Carta dos Governadores ao Governo Federal por medidas emergenciais ante à crise sanitária e econômica. 

19/03/2020 

85 https://g1.globo.com/politica/noticia/2020/02/05/bolsonaro-diz-que-vai-zerar-tributos-federais-sobre-

combustiveis-se-governadores-zerarem-o-icms.ghtml 

86 https://www.gazetadopovo.com.br/republica/qual-o-impacto-de-zerar-de-impostos-dos-combustiveis-

consumidores-estados-uniao/ 

87 Carta dos Governadores do Brasil - 26.03.20 
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O tom quase dramático tinha motivo: no dia anterior, o presidente da República havia 

feito um ruidoso pronunciamento em cadeia de rádio e TV, no qual ia contra todas as 

recomendações de especialistas e autoridades sanitárias e pregava a volta à normalidade, o fim 

de medidas de restrição de circulação, culpava os meios de comunicação por espalharem, 

segundo ele, uma sensação de “pavor” e dizia que, por seu “histórico de atleta”, se contraísse o 

vírus, não teria mais do que uma “gripezinha”. Ele também mirou os governadores, ao dizer: 

“Algumas poucas autoridades estaduais e municipais devem abandonar o conceito de terra 

arrasada, a proibição de transportes, o fechamento de comércio e o confinamento em massa. O 

que se passa no mundo tem mostrado que o grupo de risco é o das pessoas acima dos 60 anos. 

Então por que fechar escolas? Raros são os casos fatais de pessoas sãs com menos de 40 anos 

de idade”, advogava Bolsonaro, em uma avaliação que o tempo mostrou quão errada estava.  

Não assinaram a carta dois governadores considerados aliados do presidente: Coronel 

Marcos Rocha (PSL), de Rondônia, e Romeu Zema (Novo), de Minas Gerais, que em nota 

afirmou não endossar a missiva pela citação direta e em tom de cobrança a Bolsonaro88.  

A cisão de ordem política entre os governadores pró-Bolsonaro e independentes e 

oposicionistas aumentaria, alcançando seu ponto crítico na falta de acordo sobre a manutenção 

de medidas de distanciamento social e quarentena por ocasião das festas de fim de ano em 2020. 

Sem uma liderança nacional que buscasse o acordo e coordenasse as ações de forma combinada 

– ou seja, com Bolsonaro optando por uma inação ideológica em relação ao referido papel de 

liderança cooperativa -, cada gestor decidiu por si próprio como proceder. Governador do 

Amazonas, Wilson Lima (PSC) autorizou a abertura do comércio não-essencial89 no Estado 

que, poucos dias depois, viveria um colapso em seu sistema de saúde, com a propagação de 

uma variante (P.1 ou, como chamada posteriormente, variante gama) que se espalhou pelo país 

e foi responsável pela maior parte das infecções na segunda onda de COVID-19 no Brasil — 

entre janeiro e maio de 2021, 280 mil pessoas morreram por causa do coronavírus90. 

Em uma decisão emblemática, por unanimidade e com os nove ministros votantes 

sublinhando a necessidade de uma ação cooperativa entre União, Estados e municípios, o 

                                                   

88 https://www1.folha.uol.com.br/poder/2020/03/zema-destoa-de-25-governadores-e-nao-endossa-carta-que-

pede-acao-de-bolsonaro-contra-coronavirus.shtml 

89 https://g1.globo.com/am/amazonas/noticia/2020/12/27/apos-protestos-governo-do-am-decide-autorizar-

reabertura-do-comercio-a-partir-de-segunda-28.ghtml 

90 https://noticias.uol.com.br/saude/ultimas-noticias/redacao/2022/01/13/responsavel-por-maior-onda-de-covid-e-

mortes-variante-gamma-some-do-brasil.htm 
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Supremo Tribunal Federal (STF) determinou, em 15 de abril de 2020, que os governos estaduais 

e municipais tinham poder para determinar regras de isolamento, quarentena e restrição de 

transporte e trânsito em rodovias em razão da epidemia do coronavírus91. Vale citar aqui as 

falas dos magistrados, ilustrativas de que a postura intransigente do presidente e sua ameaça ao 

modelo de cooperação consagrado pela Constituição de 1988 já haviam sido percebidas. “Cabe 

ao Brasil valer-se da estrita federalização para evitar o caos”92, afirmou a ministra Rosa Weber. 

Para o ministro Ricardo Lewandowski, “o federalismo cooperativo exige diálogo, exige 

liderança política”. Gilmar Mendes ponderou que o ideal seria o governo federal criar um 

comitê com Estados e municípios para gerenciar a crise. “O presidente não pode atropelar 

competências federativas assim como os Estados e municípios não podem atropelar as 

competências da União. É preciso que sejamos construtivos”93. 

A radicalização por parte dos apoiadores do presidente – e do próprio – viria quatro dias 

depois, no domingo (19.abr.2020), com a participação de Bolsonaro em um ato na Esplanada 

dos Ministérios, em Brasília, com faixas e pedidos de fechamento do Congresso Nacional e do 

STF, em favor de uma “intervenção militar” e pelo fim do isolamento social. “Não queremos 

negociar nada”, bradou Bolsonaro aos presentes, em rápido discurso94. 

No mesmo dia, governadores divulgaram carta aberta95 repudiando participação e 

discurso do presidente Jair Bolsonaro no ato “afrontando princípios democráticos que 

fundamentam nossa nação”. Nem todos assinaram o documento. Sete dos 27 governadores - 

Acre, Amazonas, Distrito Federal, Minas Gerais, Paraná, Rondônia e Roraima - se recusaram a 

ser signatários da mensagem, que apesar do tom duro, ressalvava: “consideramos fundamental 

superar nossas eventuais diferenças através do esforço do diálogo democrático e desprovido de 

vaidades. A saúde e a vida do povo brasileiro devem estar muito acima de interesses políticos, 

em especial nesse momento de crise”.  

A contaminação ideológica havia chegado à questão federativa. Os sete governadores 

não-signatários haviam sido eleitos em 2018, beneficiados pela onda antipolítica liderada por 

                                                   

91 https://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=754372183 

92 https://g1.globo.com/politica/noticia/2020/04/15/maioria-do-supremo-vota-a-favor-de-que-estados-e-

municipios-editem-normas-sobre-isolamento.ghtml 

93 https://www1.folha.uol.com.br/poder/2020/04/com-recados-a-bolsonaro-stf-forma-maioria-para-permitir-

estados-a-regulamentarem-isolamento-social.shtml 

94 https://www.poder360.com.br/governo/bolsonaro-discursa-em-ato-com-pauta-a-favor-do-ai-5-e-contra-o-

congresso/ 

95 19.04. Carta aberta sociedade brasileira em defesa da democracia 
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Bolsonaro, sendo que cinco deles (Wilson Lima, Ibaneis Rocha, Romeu Zema, Coronel Marcos 

Rocha e Antônio Denarium) jamais haviam exercido qualquer cargo público eletivo. O grupo 

que ia às ruas contra a “velha política” e as instituições era, de certa forma, o mesmo que havia 

levado estes governadores ao poder.  

Com a escalada no número de casos e de mortos pela pandemia no Brasil, o governo 

federal resolveu que sua melhor resposta era brigar com os números. Acusou os Estados de 

inflarem as estatísticas reduziu a quantidade e a qualidade dos dados divulgados, colocando sob 

suspeição todo o modelo cooperativo do SUS (ABRUCIO et al., 2020a). Primeiro, a gestão 

federal mudou o horário de divulgação de seu boletim diário, que era às 17h, para as 19h e 

depois para as 22h. “Acabou matéria no Jornal Nacional”96, disse o presidente Jair Bolsonaro, 

em tom de deboche, ao comentar a mudança. O portal no qual o ministério divulga o número 

de mortos e contaminados ficou então 19 horas fora do ar. Ao voltar, passou a apresentar apenas 

informações sobre os casos “novos”, ou seja, registrados no próprio dia, desaparecendo os 

números consolidados, o histórico da doença desde seu começo e links para downloads de dados 

em formato de tabela, essenciais para análises de pesquisadores e jornalistas. Em resposta, os 

veículos G1, O Globo, Extra, O Estado de S.Paulo, Folha de S.Paulo e UOL decidiram formar 

uma parceria e trabalhar de forma colaborativa e coletar os números diretamente nas secretarias 

estaduais de Saúde.  

Em dezembro de 2020, governadores de 17 Estados pediram em ofícios enviados ao 

presidente Jair Bolsonaro97 e aos presidentes da Câmara e do Senado a prorrogação por seis 

meses do estado de calamidade pública, decretado em março e que expiraria no fim do ano, 

permitindo que se continuasse a oferecer o pagamento do auxílio-emergencial a pessoas em 

situação de vulnerabilidade econômica. O benefício, contudo, só viria a ser retomado em abril 

de 202198, após a aprovação de uma Emenda Constitucional (PEC 186/2019), em valor menor 

e mediante a aprovação, na mesma proposta, de gatilhos para contenção do gasto público.  

                                                   

96 https://g1.globo.com/politica/noticia/2020/06/05/dados-do-coronavirus-bolsonaro-defende-excluir-de-balanco-

numero-de-mortos-de-dias-anteriores.ghtml 

97 OFICIO N 20-2020. Presidencia da Republica. Prorrogacao do reconhecimento de estado de calamidade 

publica. 

98 https://www.cnnbrasil.com.br/business/auxilio-emergencial-2021-mais-grupos-recebem-a-1-parcela-saiba-se-

tem-direito/#:~:text=Compartilhe%3A,Identifica%C3%A7%C3%A3o%20Social)%20terminado%20em%209. 
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Sem uma política nacional para determinar medidas de contenção coordenadas e sem 

auxílio-emergencial99, o que naturalmente empurraria pessoas em condição de fragilidade 

financeira para a busca por um trabalho remunerado, além de uma nova variante gerada em 

Manaus, o número de internações e casos explodiu: em abril, o Brasil alcançaria a marca de 

mais de 4 mil mortes por dia em decorrência da COVID-19100. 

                                                   

99 https://valor.globo.com/impresso/noticia/2020/12/18/2021-comeca-sem-auxilio-diz-bezerra.ghtml 

100 https://noticias.uol.com.br/saude/ultimas-noticias/redacao/2021/04/30/mortes-de-janeiro-a-abril-de-2021-sao-

mais-da-metade-dos-obitos-da-pandemia.htm 
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5.3 INAÇÃO CALULADA E IDEOLÓGICA NA CONTRATAÇÃO DE VACINAS EM 

UM CENÁRIO DE DESCOORDENAÇÃO FEDERATIVA 

 

Como observado no capítulo relativo à aquisição de vacinas, as categorias de inação 

calculada e inação ideológica (MCCONNELL; ’T HART, 2019), não raro, se entrelaçam. 

Motivações de ordem político-ideológica com frequência movem tomadores de decisão em 

políticas públicas para uma inação estratégica – ou seja, inação calculada. Esta tendência fica 

mais explícita no caso de governantes com pendor autocrata.  

O caso da recusa momentânea do governo federal em agregar ao rol de imunizantes 

oferecidos a vacina chinesa CoronaVac, cujo desenvolvimento e oferecimento se deveu aos 

esforços feitos pelo governo do Estado de São Paulo, é um exemplo em que a inação calculada 

foi estrategicamente utilizada tanto para a afirmação de posições ideológicas (em relação à 

China), quanto político-eleitorais (o embate com o governador João Doria) e, tendo como pano 

de fundo, a profunda discordância do presidente Jair Bolsonaro de uma relação cooperativa 

entre as partes.  

Os primeiros meses de 2021 foram marcados pelo embate relacionado ao início da 

vacinação, transformado em peça política após o governador de São Paulo, João Doria (PSDB), 

realizar no Estado a primeira imunização contra a COVID-19 do país com a aplicação da vacina 

chinesa CoronaVac. Foi um período de forte tensão nas relações entre o governo federal e os 

governos estaduais. 

Em 08 de janeiro, os governadores solicitaram reunião virtual com o ministro da Saúde, 

os presidentes do Congresso Nacional, o presidente do STF, Anvisa e farmacêuticas para 

discutir o estabelecimento de um cronograma de vacinação101. A pedido de Pazuello, a reunião 

prevista para o dia 12 foi adiada para a semana seguinte. Nesse meio tempo, ocorreria uma nova 

cobrança por um cronograma102. No fim da semana, a Anvisa autorizou o uso emergencial das 

vacinas Coronavac e da Universidade de Oxford contra a COVID-19 e o governo paulista 

aplicou de imediato a primeira dose da CoronaVac em uma enfermeira de 54 anos que atuava 

na linha de frente contra a pandemia na capital paulista. A ação foi criticada pelo ministro da 

                                                   

101 OFICIO N 01-2021. Ministerio da Sade. Convite. Dialogo Nacional sobre o Cronograma para Vacinacao no 

Brasil. 

102 OFCIO N 09-2021. Solicitacao de informacoes. Ministerio da Saude. Estrategia de vacinacao 
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Saúde, Eduardo Pazuello, que alegou que a iniciativa estava “em desacordo com a lei”103 por 

começar antes do início do Plano Nacional de Vacinação. 

No dia 20, governadores cobraram empenho do presidente Bolsonaro na aquisição de 

insumos empregados na produção de vacinas104 e, no dia 28 de janeiro105, é feita uma cobrança 

direta, em carta assinada pelo Coordenador da temática Estratégia para vacina contra COVID-

19 do Fórum Nacional de Governadores, Wellington Dias (PT), governador do Piauí, para que 

o governo federal celebre contrato de compra firme do total de vacinas produzidas pelo Instituto 

Butantan (CoronaVac). Além disso, a missiva pede que, caso o governo Bolsonaro não vá fazer 

a aquisição dos imunizantes, que seja viabilizada a opção de compra pelos Estados.  

Grosso modo, o documento endereçado ao presidente é uma tentativa de ultimato sobre 

sua inação: já que se negava a coordenar uma estratégia nacional, que Bolsonaro ao menos 

adquirisse logo as vacinas, que já estavam disponíveis e aprovadas pelas autoridades sanitárias. 

E se não fosse comprá-las, que autorizasse os Estados a fazê-lo. 

Ao longo de fevereiro de 2021, o Fórum buscou audiências com as farmacêuticas e os 

presidentes do Congresso106 para tratar do processo de imunização da população e da retomada 

do Auxílio Emergencial. 

 

5.4 CONFLITOS DE MARÇO DE 2021 – A DESCOORDENAÇÃO COMO 

ENFRENTAMENTO E A DIVISÃO DOS GOVERNADORES 

 

O mês de março de 2021 foi o de maior conflito entre Bolsonaro e os governadores. A 

postura de enfrentamento aberto do presidente e sua visão de centralismo federativo ficariam 

ainda mais explícitas quando, a partir de postagens preparadas pela Secretaria de Comunicação 

da Presidência (Secom) em março de 2021, o presidente, seus filhos Carlos e Eduardo, e o 

ministro das Comunicações, Fábio Faria, replicaram mensagens acusando os governadores de 

não terem usado corretamente os recursos repassados pelo governo federal para o 

enfrentamento à pandemia. As publicações contabilizavam como benesses oferecidas pela 

                                                   

103 https://g1.globo.com/bemestar/coronavirus/noticia/2021/01/17/doria-x-pazuello-apos-aprovacao-de-uso-de-

vacinas-pela-anvisa-governador-de-sp-e-ministro-da-saude-trocam-acusacoes.ghtml 

104 OFCIO N 10-2021. Presidncia da Republica. Solicitao. Manuteno do fornecimento externo de insumos para 

imunizantes 

105 OFCIO N 13-2021 

106 OFÍCIOS N 17, 18, 19 e 20-2021 
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União aos Estados repasses obrigatórios para saúde e outros provenientes da redistribuição de 

impostos obrigatória, recursos extras para a COVID-19, suspensão de dívidas estaduais 

aprovada pelo Congresso e o auxílio emergencial, que não era pago aos Estados, mas 

diretamente aos beneficiários. “Estamos há um ano com a Covid e centenas de bilhões de reais 

do governo federal foram para os Estados. O ex-Mandetta (ex-ministro da Saúde) dizia que o 

isolamento era para as pessoas ficarem em casa, achatar a curva até que os Estados pudessem 

construir os leitos de UTIs. E aí, para onde foi o dinheiro?”, escreveu o ministro Fábio Faria em 

suas redes sociais.  

Na “Nota Pública sobre repasses financeiros aos Entes Federados”107, governadores 

responderam às acusações: “Os governadores dos Estados abaixo assinados manifestam 

preocupação em face da utilização, pelo governo federal, de instrumentos de comunicação 

oficial, custeados por dinheiro público, a fim de produzir informação distorcida, gerar 

interpretações equivocadas e atacar governos locais”, escreveram. “Em meio a uma pandemia 

de proporção talvez inédita na história, agravada por uma contundente crise econômica e social, 

o governo federal parece priorizar a criação de confrontos, a construção de imagens 

maniqueístas e o enfraquecimento da cooperação federativa essencial aos interesses da 

população”. A mensagem esclarecia que a postagem contabilizava “majoritariamente os valores 

pertencentes por obrigação constitucional aos Estados e municípios, como os relativos ao FPE, 

FPM, FUNDEB, SUS, royalties, tratando-os como uma concessão política” do governo federal. 

“Em nenhum desses casos a distribuição tributária se deve a um favor dos ocupantes dos cargos 

de chefe do respectivo Poder Executivo, e sim a expresso mandamento constitucional”, 

completam. 

A resposta dos governadores é concluída, mais uma vez, ressaltando que medidas de 

restrição à circulação de pessoas, como a contenção de aglomerações, deveriam estar sendo 

praticadas nacionalmente “de forma coordenada pela União”. Oito do 27 governadores não 

assinaram o documento.  

O conflito só escalaria dali para frente e, consequentemente, qualquer chance de ação 

conjunta entre governadores e o presidente Jair Bolsonaro se tornara nula. Em 04/03/2021, os 

governadores voltam à carga, em uma carta108 que, sutilmente, sugeria que Bolsonaro estava 

fazendo escolhas débeis ao buscar soluções alternativas, como o tratamento com medicamentos 

                                                   

107 2021.03.01. Nota Publica sobre repasses financeiros aos Entes Federados 

108 2021.03.04. Carta ao Presidente da Republica Federativa do Brasil 
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ineficazes, e sendo incompetente ao não saber usar a importância geopolítica do Brasil para 

acelerar a chegada de imunizantes. 

 

“Os exemplos cada vez mais bem-sucedidos de países que estão contendo a pandemia por meio da 

vacinação, combinada com outras práticas de prevenção e higiene, não remetem a outro caminho que não seja o 

esforço político e diplomático de todos – liderado no plano das relações internacionais pelo Governo brasileiro – 

a fim de garantir, desde logo, novos carregamentos de vacinas. Esses imunizantes são hoje para o Brasil e para os 

brasileiros muito mais do que uma alternativa ou medicamento: representam a própria esperança da população e, 

nesse sentido, nenhum governante pode correr o risco de não esgotar todas as possibilidades ou de 

procrastinar ações e procedimentos. Cada minuto, cada hora e cada dia são preciosos e decisivos, e constituem 

a triste diferença entre viver ou morrer. Por fim, os Governadores que subscrevem este documento estão, como 

sempre estiveram, à disposição para colaborar para a consecução das medidas propostas, e confiam que o 

Governo Federal pode acelerar os procedimentos necessários – utilizando a importância geopolítica, histórica 

e econômica do Brasil – à obtenção de novos aportes de imunizantes para a população brasileira. (Carta ao 

Presidente da República Federativa do Brasil. Fórum dos Governadores, 04 de março de 2021, grifo nosso) 

 

A mensagem contundente, entretanto, foi das que mais dividiu o Fórum. Apenas 14 dos 

27 governadores assinaram o documento.  

Percebe-se, a partir desse momento, uma mudança de estratégia no Fórum dos 

Governadores: ao invés de instigar o presidente a assumir um papel que ele há um ano 

rechaçava, de coordenação das ações na pandemia – além da divisão que o imbróglio causava 

no grupo por questões de ordem política e ideológica -, o grupo passa a focar sua atuação em 

outras frentes. Os ofícios ao governo federal são majoritariamente endereçados ao Ministério 

da Saúde. Paralelamente, os governadores investem em reuniões com os poderes Legislativo e 

Judiciário, com as farmacêuticas e em comunicações com a comunidade internacional. Apenas 

em 11 de março de 2020, são disparados ofícios solicitando ajuda e prioridade ao Brasil na 

disponibilização de vacinas para o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden109, ao primeiro-

ministro da Índia, Narendra Modi110, à Organização Mundial da Saúde (OMS)111, à 

                                                   

109 OFCIO N 27-2021. Solicitao. Prioridade na distribuio de vacinas para o Brasil. EUA.final 

110 OFCIO N 28-2021. Solicitao. Prioridade na distribuio de vacinas para o Brasil. ndia.final 

111 OFCIO N 29-2021. Solicitao. Prioridade na distribuio de vacinas para o Brasil. OMS.final 
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Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS)112, ao primeiro-ministro do Reino Unido, Boris 

Johnson113, à Aliança Global de Vacinas (Gavi)114 e ao presidente da China, Xi Jinping115.  

A implementação de medidas restritivas de competência exclusiva do governo federal, 

a exemplo daquelas que incidem no funcionamento de aeroportos, portos, bem como do sistema 

rodoviário e ferroviário nacional, é solicitada pelos governadores no dia 14 de março de 2021, 

mas não a Bolsonaro. O ofício116 é endereçado ao ministro da Saúde.  

Quatro dias depois, em sua live semanal nas redes sociais, Bolsonaro contra-atacou, 

anunciando que governo entrar com uma ação direta de inconstitucionalidade (ADI) no STF 

contra decretos de governadores e prefeitos que estabeleciam medidas restritivas. A seu estilo, 

o presidente disse que parte dos chefes do Executivo estadual e municipal eram “projetos de 

ditadores”117 e comparava as medidas a um “estado de sítio” – o que está tecnicamente errado. 

Na semana seguinte, Bolsonaro faria finalmente o que tanto lhe foi pedido, mas de 

maneira contrária ao esperado. O presidente assinou no dia 25 de março de 2021 decreto que 

formalizava a criação do Comitê de Coordenação Nacional para Enfrentamento da Pandemia 

da COVID-19. Representantes de governos estaduais e municipais, contudo, não foram 

incluídos, restringindo a composição do comitê a Bolsonaro, os presidentes da Câmara dos 

Deputados, do Senado e, na condição de observador, autoridade designada pelo presidente do 

Conselho Nacional de Justiça. A Secretaria-Executiva seria exercida pelo Ministério da Saúde. 

Na prática, Bolsonaro sequestrava a ideia de um comitê de crise para reafirmar sua concepção 

de um federalismo dualista com comando centralizado. 

Na véspera, Bolsonaro havia promovido um encontro118 com os presidentes do STF, da 

Câmara, do Senado e convidado apenas seis dos 27 governadores. À exceção do governador de 

Alagoas, Renan Filho (MDB-AL), todos os outros todos eram considerados aliados do 

presidente: Romeu Zema (NOVO-MG), Ronaldo Caiado (DEM-GO), Wilson Lima (PSC-AM), 

Ratinho Júnior (PSD-PR) e Coronel Marcos Rocha (PSL-RO). 

                                                   

112 OFCIO N 30-2021. Solicitao. Prioridade na distribuio de vacinas para o Brasil. OPAS.final 

113 OFCIO N 31-2021. Solicitao. Prioridade na distribuio de vacinas para o Brasil. Reino Unido.final 

114 OFCIO N 32-2021. Solicitao. Prioridade na distribuio de vacinas para o Brasil. GAVI Alliance.final 

115 OFICIO N 26-2021. Solicitacao. Prioridade na distribuicao de vacinas para o Brasil. China.final 

116 OFCIO N 34-2021. Solicitao. Implementao de medidas restritivas 

117 https://noticias.uol.com.br/saude/ultimas-noticias/redacao/2021/03/18/bolsonaro-diz-que-entrou-com-acao-

no-stf-contra-decretos-de-governadores.htm 

118 https://brasil.elpais.com/politica/2020-03-25/doria-abre-duelo-com-bolsonaro-e-marca-posicao-dos-

governadores-e-justo-abandonar-idosos-a-propria-sorte.html 
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Os governadores ainda solicitaram, em ofícios ao presidente da República119 e aos 

presidentes do Senado120 e da Câmara121 a inclusão de representantes dos Estados e dos 

municípios no Comitê. “O pleito ora apresentado justifica-se pela inabalável certeza de que 

apenas mediante ações coordenadas por uma instituição respaldada em representatividade 

ampla e legítima será possível fazer frente aos desafios impostos pela crise sanitária”, anotaram 

na mensagem a Bolsonaro. Por fim, após uma tensa reunião com os Poderes Legislativo e 

Judiciário122, Bolsonaro acabou abrindo mão de estar à frente dos trabalhos e delegou ao 

presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (MG), a missão de dialogar com os governadores123.  

Três falas124 registradas de governadores após a decisão são lapidares para compreender 

o ponto a que a descoordenação federal chegou no Brasil por ocasião da pandemia da COVID-

19. Aliado político do presidente, o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, afirmou que, 

“quando Bolsonaro abre mão de coordenar, demonstra vontade de que o comitê funcione”. Para 

o governador do Maranhão, Flávio Dino, “se o presidente da República delegar e não atrapalhar, 

pode ser um caminho para que haja resultados que o Brasil precisa com urgência”.  

Ou seja, a presença do presidente Bolsonaro à frente do comitê, ao contrário de tudo que 

se espera em um complex intergovernamental problem (PAQUET; SCHERTZER, 2020),  no 

qual se exige ainda mais coordenação intergovernamental do que as políticas comuns 

(ABRUCIO et al., 2020b), era um fator de desagregação. Se o Brasil, a exemplo dos Estados 

Unidos, colocou-se em confronto com seu próprio modelo constitucional, outros países 

descentralizados optaram por abordagens distintas, caso da Alemanha, onde a chanceler Angela 

Merkel manteve um controle tipicamente discreto e transferiu responsabilidades significativas 

                                                   

119 OFCIO N 43-2021. Solicitao de incluso. Comit de Coordenao Nacional para Enfrentamento da Pandemia de 

Covid-19.Presidncia da Repblica 

120 OFCIO N 44-2021. Solicitao de incluso. Comit de Coordenao Nacional para Enfrentamento da Pandemia de 

Covid-19.Senado 

121 OFCIO N 45-2021. Solicitao de incluso. Comit de Coordenao Nacional para Enfrentamento da Pandemia de 

Covid-19.Camara 

122 https://oglobo.globo.com/brasil/lockdown-cloroquina-provocam-conflito-em-reuniao-de-bolsonaro-com-

chefes-do-legislativo-judiciario-24939132 

123 https://oglobo.globo.com/politica/covid-19-apos-atritos-com-governadores-bolsonaro-se-afasta-pacheco-

assume-interlocucao-24939538 

124 https://oglobo.globo.com/politica/covid-19-apos-atritos-com-governadores-bolsonaro-se-afasta-pacheco-

assume-interlocucao-24939538 
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para os níveis estadual e local. “O federalismo não existe para que as pessoas possam afastar a 

responsabilidade. Está lá para que todos assumam a responsabilidade em sua área”, afirmou125. 

Ou seja, Bolsonaro criou uma situação em que, à frente dos trabalhos do comitê, este 

não funcionaria porque ele se recusa a lidar com os entes federativos. Mas sem ele, perde-se 

força simbólica, política e decisória para que os entes caminhem em uma mesma direção. O 

governador do Piauí, Wellington Dias, coordenador da temática Estratégia para vacina contra 

COVID-19 no Fórum Nacional de Governadores, resumiu a contenda. “Fiquei animado com a 

possibilidade de criação do comitê, mas, pelo relato de pessoas que estavam na reunião, a 

perspectiva é de pouca mudança. O comitê ficou sem Estados e municípios, então mantém 

desintegração, terceirizando para o senador Rodrigo Pacheco a relação com governadores para 

tratar da rede de saúde, da falta de insumos, da estratégia de prevenção e vacinação. Ou seja, 

não vai dar certo”. 

Antes de março findar, ocorreria mais um embate. Em carta intitulada “queremos 

verdade e paz”126, os governadores fizeram um veemente apelo pelo fim dos ataques de 

Bolsonaro e seus aliados, após a deputada Bia Kicis (PSL-DF), presidente da Comissão de 

Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara, ter estimulado motim de policiais militares na Bahia. 

“Alguns agentes políticos espalham mentiras sobre dinheiro jamais repassado aos Estados, 

fomentam tentativas de cassação de mandatos, tentam manipular policiais contra a ordem 

democrática”, apontaram, sublinhando que ataques de autoridades federais “violam os 

princípios da lealdade federativa”. “Estimular motins policiais, divulgar Fake News, agredir 

governadores e adversários políticos, são procedimentos repugnantes, que não podem prosperar 

em um país livre e democrático”, concluíram. Naquele momento, o Brasil passava por um 

momento crítico da pandemia127: a média móvel de mortes por COVID-19 chegou a 2.655 por 

dia. Segundo dados do Our World in Data128, em uma semana o país computara, sozinho, um 

quarto das mortes no mundo, com 18.164 óbitos (26,7% de todas as novas mortes do mundo), 

superando a soma de Estados Unidos, México, Itália e Rússia, bem como de toda a União 

Europeia, que reúne 27 países da Europa. 

 

 

                                                   

125 https://edition.cnn.com/2020/04/16/europe/merkel-trump-germany-federalism-analysis-intl/index.html 

126 2021.03.29. Carta dos governadores - queremos verdade e paz 

127 https://g1.globo.com/resumo-do-dia/noticia/2021/03/29/segunda-feira-29-de-marco.ghtml 

128 https://ourworldindata.org/covid-deaths 
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5.5 A DESCOORDENAÇÃO CONSOLIDADA 

 

Os governadores mantiveram a busca por interlocução com os Poderes Legislativo129, 

com o Ministério da Saúde130 e órgãos técnicos131, com organismos e governos 

internacionais132. Um novo encontro do Fórum dos governadores ocorreria em 23 de agosto, no 

qual os gestores estaduais solicitaram, mais uma vez, uma audiência133 com o presidente Jair 

Bolsonaro na tentativa de diminuir a tensão entre poderes.  

No dia 7 de setembro, comemoração da Independência do Brasil, Bolsonaro participou 

de manifestações em São Paulo e Brasília, nas quais bradou que não cumpriria decisões emitidas 

pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, voltou a colocar em 

dúvida a segurança do sistema eletrônico de votação e flertou com o golpismo explícito ao 

dizer: “"Só saio [da Presidência] preso, morto ou com vitória. Quero dizer aos canalhas que eu 

nunca serei preso”134.  

Em 3 de fevereiro de 2022, ata135 da reunião virtual do Fórum dos Governadores foi 

uma espécie de retrato de como a descoordenação havia sido aceita como fato: os governadores 

pactuaram implementar em conjunto quatro medidas de escopo nacional, relativas à contenção 

da transmissibilidade do vírus e ao enfrentamento da crise sanitária, e a partir daí levaram a 

proposta ao Ministério da Saúde, por intermédio do Conass. As medidas tratavam do controle 

das fronteiras do país, exigindo para entrada em território nacional a apresentação de teste 

laboratorial para a COVID-19, com resultado negativo, e certificado de vacina; adoção de ações 

coordenadas, passíveis de revisão a cada 15 dias, com o intuito de implementar restrições 

sanitárias voltadas aos eventos públicos e privados que promovessem aglomerações, sobretudo 

durante o feriado de carnaval; ações para acelerar o processo de vacinação, com o propósito de 

alcançar o patamar de 80% de vacinados em meados de março de 2022; e retomada do modelo 

de credenciamento de leitos de UTIs, que vigorou até janeiro de 2022, de modo a permitir a 

reserva credenciada de 20% para um eventual aumento de demanda. 

                                                   

129 OFÍCIOS 71, 74 e 76-2021 

130 OFÍCIOS N 49, 59, 67, 68 e 69-2021. Fórum dos Governadores 

131 OFÍCIOS N 53 e 60-2021 

132 OFÍCIOS N 46, 47, 50 e 51-2021 e 2021.04.15. Carta dos governadores brasileiros a onu-oms 

133 OFICIO N 73-2021. Solicitao de audincia. Dilogo entre os Poderes da Repblica. Presidente da Repblica 

134 https://www.poder360.com.br/governo/leia-a-integra-do-discurso-de-bolsonaro-no-ato-de-7-de-setembro-em-

sao-paulo/ 

135 2022.02.03. Ata da reunião virtual do Fórum Nacional de Governadores.Final 
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5.6 A INAÇÃO DE BOLSONARO NA COORDENAÇÃO FEDERATIVA – 

CONCLUSÕES 

 

Para analisarmos a inação do presidente Jair Bolsonaro em relação à coordenação junto 

a Estados e municípios de ações relativas ao combate à pandemia da COVID-19, é preciso que, 

primeiro, consideremos a sua prerrogativa de coordenar as ações conjuntas aos entes federativos 

(ARRETCHE, 2012). Dada a distinção entre capacidade de regular e de coordenar as decisões 

(policy decision making) e a capacidade de decidir sobre a forma de implementar (policy 

making), entende-se que, em se tratando de políticas sociais que se querem universalizadas em 

território nacional, o papel da União de regulação e de coordenação de ações é indelegável 

(RODRIGUES; AZEVEDO, 2020).  

 No caso presente, das cinco categorias de inação preconizadas por McConnell e ‘T Hart 

(2019), Bolsonaro incorre em duas - inação calculada e inação ideológica. É possível ainda 

apontar a incidência do conceito de inação imposta, desde que considerada uma variação na 

premissa do modelo citado – o que é importante para observarmos eventuais necessidades de 

ampliação do conceito de McConnell e T’ Hart. Por isso, ao final deste subcapítulo, farei outro 

apenas tratando da possibilidade de ocorrência de inação imposta com adições ao modelo.  

A ideologia que move Bolsonaro e determina suas ações de gestão está relacionada a 

uma interpretação de que as representações políticas como conhecemos estão corrompidas. 

Uma vez no poder, figuras antissistema como ele e seus pares mundo afora que compõem uma 

espécie “terceira onda” de governantes com pendor autocrata (LÜHRMANN; LINDBERG, 

2019) consideram que alcançaram respaldo para mandar, não para negociar. Como observaram 

Levitsky e Ziblatt (2018) em “Como as democracias morrem” – um fenômeno editorial que diz 

muito sobre as preocupações dos tempos que vivemos –, “a democracia é um trabalho árduo. 

Enquanto negócios familiares e esquadrões de exércitos podem ser governados por ordens, 

democracias exigem negociações, compromissos e concessões. Reveses são inevitáveis, 

vitórias são sempre parciais” (LEVITSKY; ZIBLATT, 2018, p. 80). O ex-presidente do Peru, 

Alberto Fujimori, por exemplo, não suportava a ideia de ter que convidar o presidente do 

Senado ao palácio presidencial toda vez que quisesse que o Congresso aprovasse uma lei, 

observam os autores.  

Para Bolsonaro, buscar o entendimento com governadores e prefeitos soa como uma 

afronta ao que entende como o poder presidencial que lhe foi concedido. A inação ideológica 

de Bolsonaro, movida pela ideia de que, eleito pelo voto popular, o presidente deve ser um 

autocrata, fica evidente na descoordenação federativa no combate à pandemia da COVID-19. 
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Chamado a liderar esforços combinados em linha com o modelo federativo brasileiro, o 

presidente rechaça o papel. Bolsonaro entende que a delimitação de papeis, na qual cabe à União 

a coordenação federativa, mediante normatização, indução e financiamento (ABRUCIO, 2005) 

e aos governos subnacionais, a implementação, tornando-os centrais na expansão das políticas 

de welfare (GRIN; ABRUCIO, 2018), ofende as premissas pelas quais foi eleito e sua 

compreensão das relações de poder. 

Não raro, defensores do presidente alegam que Bolsonaro não obtém melhores 

resultados porque não pode fazer o que, de fato, quer – uma interpretação equivocada de que o 

presidente da República, eleito pelo voto popular, deve ter poderes algo imperiais para impor 

sua agenda, o que por sua vez justifica uma necessidade de eleger não administradores eficientes 

ou negociadores hábeis, mas “mitos” que possam ser idolatrados. Se o mito lá está e não pode 

fazer o que quer, é preciso remover os empecilhos do caminho – como os Poderes Judiciário e 

Legislativo. 

É interessante notar como, somadas, tais iniciativas consolidam um quadro de relação 

do governo federal com os entes: o presidente se omite em coordenar uma estratégia nacional, 

faz pouco caso da gravidade da doença, duvida dos números. Confronta os Estados em relação 

ao distanciamento social e medidas de proteção. Pressionado pelo Congresso a aumentar o 

repasse aos entes, cobra fidelidade e silêncio; ao não tê-lo, deixa no ar a ideia de que Estados e 

municípios embolsaram o dinheiro. 

Em que pese ser sabido que processos simultâneos de descentralização e centralização 

são frequentes e não dicotômicos, com exemplos de reformas na Suíça e na Alemanha, em que 

as jurisdições foram desvinculadas e redistribuídas entre os níveis federal e regional, mostrando 

um fortalecimento da autonomia de ambos os níveis (BROSCHEK, PETERSOHN, 

TOUBEAU, 2017), Bolsonaro escolheu repelir o modelo cooperativo, no qual a autoridade 

compartilhada combina autonomia subnacional com coordenação nacional (ABRUCIO et al., 

2020a). Por isso, opta pela inação de forma calculada, já que foi instado a assumir um papel de 

líder cooperativo, detinha informações de que arranjos federativos dependiam dessa ação 

conjunta e rechaçou; e uma inação ideológica, para reafirmar seu entendimento de que tal 

modelo representaria uma perda de autoridade inaceitável a seu entendimento do que deve ser 

um presidente. 
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5.7   INAÇÃO (AUTO) IMPOSTA: UM POSSÍVEL ACRÉSCIMO AO MODELO DE 

MCCONNELL E ‘T HART (2019)  

 

A inação imposta provém da aceitação pragmática de que o apoio necessário não será 

obtido de atores poderosos ou instituições centrais (MCCONNELL; ’T HART, 2019). É uma 

paralisia política por impasses em órgãos formais de tomada de decisão ou entre parceiros 

necessários para um esforço coordenado e pode resultar da percepção de que os poderes 

políticos, as realidades institucionais e os freios e contrapesos são tais que ‘agir’ não é viável.  

O caso da inação de Bolsonaro em relação à coordenação federativa no combate à 

pandemia da COVID-19, como visto, é permeado por uma tentativa insistente do presidente de 

impor uma narrativa diversa, na qual ele, na verdade, foi impedido de agir pelo Supremo 

Tribunal Federal (STF). A decisão da Suprema Corte, como sabido, foi de que, pelo modelo 

federativo brasileiro, consagrado pela Constituição de 1988, a União poderia legislar sobre o 

tema, resguardada a autonomia dos demais entes. Em suma, o presidente pode e deve liderar, e 

esta foi uma demanda reiterada nas diversas cartas do Fórum do Governadores a ele 

endereçadas e detalhadas ao longo deste capítulo. Mas ele não detém poderes imperiais para 

determinar todas ações de cima para baixo.   

‘Agir’ nestes termos é, para Bolsonaro, considerado algo inviável, pois este modelo 

federativo cooperativo está em profundo desacordo com sua concepção centralizadora e 

autoritária de nação, que bloqueia o diálogo e solicita subserviência de Estados e municípios. 

Este confronto e consequente mudança das relações intergovernamentais já estavam postas 

desde o início da gestão no imbróglio relativo aos tributos que compõem o preço dos 

combustíveis e ficou explícito com a pandemia, quando a necessidade de um papel coordenador 

da União ficou mais evidente. 

Duas passagens, com mais de um ano de diferença entre elas, são ilustrativas de como 

Bolsonaro se entende impedido de agir (ou ao menos, vende esta narrativa) por conta da decisão 

do STF. Em abril de 2020, um dia depois de participar de uma manifestação que defendia, entre 

outros temas, intervenção militar e fechamento do Congresso e da Justiça, Bolsonaro criticou 

em frente ao Palácio da Alvorada medidas de restrição, citando supostas prisões de cidadãos 

por violarem o isolamento e bradou: “Eu sou, realmente, a Constituição”, oferecendo a ideia de 

que, ao estarem em desacordo com ele, os gestores estaduais e municipais confrontavam, na 

verdade, a Carta Magna. 

Outra ocorreu em 24 de julho de 2021 quando, falando a apoiadores motoristas de 

motorhomes no Palácio da Alvorada, o presidente defendeu que, se coordenasse o combate à 
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pandemia em seus termos, o Brasil teria menos mortes causadas pela doença136. “Se eu tivesse 

coordenando a pandemia, não teria morrido tanta gente. No tratamento inicial, a obrigação do 

médico em algo que ele desconhece é buscar minimizar o sofrimento daquela pessoa, no 

tratamento off label”, disse, defendendo o uso de medicamentos sem comprovação de eficácia 

para a COVID-19.  

A fala causou reações da própria Corte, que fez publicações em suas redes sociais nas 

quais voltou a dizer que “não proibiu” o presidente de atuar no combate à pandemia. “Uma 

mentira contada mil vezes não vira verdade. É falso que o Supremo tenha tirado poderes do 

presidente da República de atuar na pandemia”, apontou publicação da Corte em campanha 

contra a desinformação. “É verdadeiro que o STF decidiu que União, Estados e prefeituras 

tinham que atuar juntos, com medidas para proteger a população”. 

Em 29 de julho de 2021, o ex-ministro da Saúde Luiz Henrique Mandetta também se 

manifestou a respeito em suas redes sociais137. “Bolsonaro teve todos os poderes para coordenar 

a pandemia. Eu mesmo praticamente desenhei o que ele tinha que fazer”, escreveu. “Não fez, 

deu maus exemplos e adiou o quanto pôde a compra de vacinas, porque tinha motivações 

obscuras. Não minta, presidente. Ninguém te proibiu de nada”. 

Ao criar o Comitê de Crise da COVID-19 sem representação estadual e municipal, 

Bolsonaro reafirmou sua concepção de um federalismo dualista radicalizado e com comando 

centralizado. E ao repassar a coordenação dos trabalhos ao presidente do Senado para não ter 

de lidar com os entes, criou uma situação insólita, enfraquecendo a força simbólica e política 

do colegiado por ele mesmo criado. 

Assim, o que se verifica é uma espécie de inação auto-imposta, em um alargamento do 

modelo de McConnell e ‘T Hart (2019): impossibilitado de atuar de forma compatível com sua 

própria concepção centralizadora de nação, impondo uma relação de subordinação dos entes, o 

presidente se dá como impedido por outro Poder. 

A falta de liderança da União teve como resultado “desperdício de recursos, sobreposição de 

ações, redução dos ganhos de escala oriundos da coordenação federativa e prejuízos à garantia 

dos direitos sociais construída ao longo dos anos”(ABRUCIO et al., 2020ª, p.672). Em 21 de 

setembro de 2021, Bolsonaro voltaria a discursar na Assembleia Geral das Nações Unidas. E 

novamente, a colocar a culpa nos governadores. “No Brasil, para atender aqueles mais 

                                                   

136 https://www.poder360.com.br/brasil/mandetta-diz-que-bolsonaro-teve-poderes-para-coordenar-pandemia-

nao-minta/ 

137 https://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2021/07/29/mandetta-critica-bolsonaro-stf-pandemia.htm 
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humildes, obrigados a ficar em casa por decisão de governadores e prefeitos e que perderam 

sua renda, concedemos um auxílio emergencial de US$ 800 para 68 milhões de pessoas em 

2020”. A frase é um retrato bem apanhado do modus operandi bolsonarista: negação da 

responsabilidade, malabarismo numérico e a decisão por não-decidir. 
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6 O CASO DA CONSULTA PÚBLICA PARA A VACINAÇÃO INFANTIL 

CONTRA A COVID-19 

 

Este capítulo trata da inédita consulta pública, disponibilizada pelo governo brasileiro, 

sobre a vacinação contra a COVID-19 de crianças de 5 a 11 anos de idade. O caso é importante 

por demonstrar um raciocínio contraintuitivo ao tratarmos de Inação em políticas públicas: é 

natural imaginarmos que escolhas de governo para não agir ou não agir agora se deem 

ignorando o problema e “fazendo nada”. O caso mostra uma face mais sofisticada da Inação, 

ao apontar como governos podem mover grandes esforços de política pública para se 

desresponsabilizar de prestar a devida assistência à população, manipulando a manifestação 

popular para respaldar uma ação menos efetiva. O viés da omissão (omission bias) é um suporte 

conceitual conhecido e poderoso para gerar temores de responsabilização, e o governo 

brasileiro o utilizou repassando aos pais a incumbência de não apenas decidir, mas de ter que 

tomar uma série de medidas em prol da vacinação dos filhos, superando entraves burocráticos 

e psicológicos. Tal ação se dá pela necessidade de o governo brasileiro sob Jair Bolsonaro 

manter contemplados segmentos que lhe prestam apoio em sua agenda antissistema, caso de 

grupos antivax e/ou favoráveis a medidas farmacológicas sem respaldo científico.  

 

6.1 Introdução 

 

Entre os dias 23 de dezembro de 2021 e 02 de janeiro de 2022, o governo federal 

brasileiro, através da Secretaria Extraordinária de Enfrentamento à COVID-19 – 

SECOVID/MS, disponibilizou uma inédita consulta pública sobre a vacinação contra a 

COVID-19 de crianças de 5 a 11 anos de idade. A controversa utilização de um mecanismo 

consultivo democrático, mas instrumentalizado com perguntas enviesadas, de forma a incitar o 

questionamento leigo para uma decisão essencialmente técnica, por motivações à margem da 

política pública de proteção da população em um evento sanitário de grande magnitude, é o 

objeto de análise deste capítulo. O trabalho busca posicionar a inação do governo sob a 

presidência de Jair Bolsonaro, de forma calculada e ideológica  neste caso (MCCONNELL; ’T 

HART, 2019), no âmbito das estratégias de omissão (RITOV; BARON, 1990; SPRANCA; 

MINSK; BARON, 1991) e protelação da tomada de decisão governamental utilizadas para a 

afirmação de determinadas agendas negacionistas e consequente manutenção de apoios de 

grupos ideológicos afins. Também é possível observar o objeto enquanto modo de postergar a 

prestação de informações sobre um cronograma para o início e término da vacinação infantil, 
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que havia sido requerida pela Suprema Corte, bem como sobre a devida e tempestiva aquisição 

de doses para tal.  

O foco de atenção deste trabalho não é o resultado em si da consulta, mas sim sua 

formulação e intenções, no sentido de utilizar a manifestação popular para respaldar uma 

desresponsabilização do governo federal na vacinação de crianças, o que está em linha com 

posições públicas assumidas pelo presidente Jair Bolsonaro sobre o tema à época. Para isso, 

serão analisados documentos produzidos no período de 16 de dezembro de 2021 a 5 de janeiro 

de 2022, por instâncias técnicas do Ministério da Saúde (MS), pela Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária (Anvisa), bem como manifestações do presidente registradas por veículos 

de comunicação e em transmissões ao vivo por redes sociais (as chamadas lives, utilizadas como 

modo de comunicação de direta e prestação de contas de Bolsonaro para com seus seguidores). 

 

6.2 A POSIÇÃO PÚBLICA E A POSIÇÃO PUBLICADA DAS AUTORIDADES 

FEDERAIS BRASILEIRAS QUANTO À VACINAÇÃO INFANTIL 

 

 Tão logo a decisão da Anvisa foi divulgada, o presidente Jair Bolsonaro e o ministro da 

Saúde, Marcelo Queiroga, passaram a dar declarações públicas recorrentes colocando em 

dúvida a pertinência e necessidade da vacinação infantil. Em 17 de dezembro de 2021, Queiroga 

disse a jornalistas que a vacinação pediátrica não era “consensual”138. Na véspera, Bolsonaro 

afirmou em sua live que havia pedido os nomes dos integrantes da Anvisa que aprovaram a 

indicação da vacina contra a COVID-19 da Pfizer para crianças para que fossem divulgados 

publicamente – um ato claro de pressão indevida contra agentes públicos, incitando uma reação 

popular contra uma decisão técnica. “Eu pedi extraoficialmente o nome das pessoas que 

aprovaram a vacina para crianças a partir de 5 anos”, disse o presidente.  

A decisão de realização da consulta pública, que se atribui ao ministro da Saúde Marcelo 

Queiroga, foi uma inação calculada (MCCONNELL; ’T HART, 2019) no sentido de protelar a 

ação de imunização infantil para balancear pressões em sentidos opostos a que estava sujeito. 

Médico e, ao mesmo tempo, de posse de um cargo de designação política fortemente impactado 

pela orientação ideológica do governo – antes dele, três outros nomes passaram pela Pasta em 

pouco mais de dois anos -, Queiroga tinha diante de si uma avaliação técnica fortemente 

amparada em evidências de eficácia e risco baixo da vacinação. Em linha oposta, o presidente 

                                                   

138 https://istoe.com.br/vacinacao-de-criancas-contra/ 
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Bolsonaro e grupos alinhados a ele fortemente contrários. Sem poder negar a ciência nem 

melindrar o presidente, Queiroga ganhou tempo: precisamente 20 dias. Ainda que o intervalo 

tivesse consequências, como veremos mais à frente, o período era curto a ponto de evitar uma 

crítica mais severa pela comunidade médica da qual fazia parte; ao mesmo tempo, ganhava 

pontos com o presidente por não iniciar a vacinação de imediato, concedendo-lhe tempo para 

sua pregação antivacina, que por sua vez teve impacto na baixa adesão139 verificada nos 

primeiros meses.  

O ministro manteve-se em posição dúbia, com uso de argumentos burocráticos para 

protelar o reconhecimento de avaliações de instâncias técnicas do próprio Ministério da 

Saúde140 e até mesmo sendo desmentido por si mesmo, ao contestar141 a decisão da Anvisa em 

uma entrevista usando como referência um estudo publicado na New England Journal of 

Medicine (WALTER et al., 2022) – estudo este que, na verdade, atestava a eficácia do 

imunizante. Bolsonaro, por seu turno, argumentou que o número de mortes de crianças não 

justificava a vacinação142, disse que não vacinaria a própria filha, de 11 anos143 e chamou os 

técnicos de “tarados por vacinas”, questionando quais seus reais interesses144. Nesta mesma 

fala, Bolsonaro faria uma ponderação que nos interessa aqui: a de que, como poucas crianças 

morreriam em decorrência da COVID-19, em sua opinião não valeria a pena assumir o “risco” 

de tomar vacina contra a doença. 

  

6.3 VIÉS DE OMISSÃO NA CONSULTA PÚBLICA SOBRE VACINAÇÃO 

INFANTIL 

 

 Indivíduos relutam em vacinar uma criança (hipotética) ante a algum risco de morte, 

mesmo quando muito menos provável que a morte pela doença evitada com a vacina. Esse 

                                                   

139 https://www12.senado.leg.br/radio/1/conexao-senado/2022/03/17/fiocruz-aponta-noticias-falsas-como-

responsaveis-por-baixa-adesao-a-vacinacao-infantil 

140 https://www.cnnbrasil.com.br/politica/pressa-e-inimiga-da-perfeicao-diz-queiroga-sobre-vacinacao-infantil-

contra-covid-19/ 

141 https://www.cnnbrasil.com.br/saude/artigo-citado-por-queiroga-recomenda-vacinacao-em-criancas/ 

142 https://www.youtube.com/watch?v=hiuo1gAG7gY 

143 https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/agencia-estado/2022/01/06/bolsonaro-volta-a-criticar-vacinacao-

de-criancas-e-a-pregar-tratamento-precoce.htm 

144 https://valor.globo.com/politica/noticia/2022/01/06/bolsonaro-chama-tcnicos-da-anvisa-de-tarados-por-

vacina-ao-criticar-vacinao-infantil.ghtml 
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efeito é ainda maior quando existe um 'grupo de risco' de morte, mesmo que o teste para 

associação ao grupo de risco não esteja disponível. (RITOV; BARON, 1990). Essas conclusões 

vieram de uma série de experimentos sobre viés de omissão conduzidos por especialistas na 

Universidade da Pensilvânia (EUA), no início dos anos de 1990, que por sua vez promoveram 

um novo salto de conhecimento no campo.  

Ao demonstrarem o papel de dois vieses nas decisões hipotéticas sobre vacinas, eles 

apontaram a tendência de favorecer omissões sobre ações, pois parte das pessoas pensam que é 

pior vacinar uma criança quando a imunização pode causar algum dano do que não vacinar, 

embora a vacinação reduza o risco geral de danos.  

No caso brasileiro aqui apresentado, Bolsonaro explora esse temor em diferentes 

dimensões. Ao dizer que o número de mortes de crianças não justificava a vacinação, o 

presidente joga com a ideia de que vacinar embute um risco desnecessário à criança, quando a 

simples inação resolveria o problema individual – não faça nada e dificilmente seu filho terá 

algo mais grave. Depois, ao garantir que não vacinaria a própria filha, de 11 anos, ele tenta 

conferir legitimidade simbólica à inação: se a liderança política maior do país não exporá a 

própria filha à vacinação, porque o cidadão comum faria isto?  

O registro de problemas cardíacos em crianças por conta da vacina, como visto, é muito 

baixo, mas Bolsonaro e seus ministros Marcelo Queiroga (Saúde) e Damares Alves (Família, 

Mulheres e Direitos Humanos) exploraram largamente a possibilidade a partir do episódio de 

uma menina de 10 anos em Lençóis Paulista, interior de São Paulo, que apresentou sintomas 

que evoluíram para uma parada cardiorrespiratória após receber a primeira dose. Um voo da 

Força Aérea Brasileira (FAB) chegou a ser utilizado para deslocamento até o local onde a 

criança estava internada, mesmo com a relação entre a vacinação e o evento já tendo sido 

descartada pelos médicos (a menina tinha uma doença congênita chamada síndrome de Wolff-

Parkinson-White, que leva o coração a ter crises de taquicardia, mas a explicação não moveu o 

governo a fazer o mesmo alarde). Do ponto de vista de quem apenas soube por alto do ocorrido, 

ficou a interpretação de que uma menina teve um problema cardíaco após ser vacinada. Logo, 

era possível que crianças compusessem um “grupo de risco”, o que aumenta a relutância à 

vacinação, tal como percebido por Ritov e Baron.  

 Já ao chamar os técnicos da Anvisa de “tarados por vacinas”, questionando as suas reais 

motivações, Bolsonaro usa uma figura conhecida de seu repertório antissistema: a ideia de que 

ele não é um simples governante, mas alguém que representa a luta contra poderosos interesses 

– e a vacinação irrestrita representaria interesses escusos desse “sistema”, como um possível 

ganho financeiro a partir da disseminação do pânico geral. 
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Por sobre todas estas, está a dimensão da responsabilização do tomador de decisão. 

Omissões prejudiciais são vistas como socialmente mais aceitáveis que ações prejudiciais. Por 

isso, muitas pessoas tendem a decidir não pelos potenciais resultados, mas considerando não 

serem responsabilizadas por um eventual revés (SPRANCA; MINSK; BARON, 1991). 

Trazendo para o caso em questão: ao lançar dúvidas sobre a vacinação infantil, Bolsonaro 

dissemina a ideia de que, se você não vacinar o seu filho e ele for infectado, mesmo que com 

consequências graves, trata-se de um infortúnio. Mas se você opta pela vacina e algo de ruim 

acontece, você assumiu esse “risco” – logo, a culpa é sua. Na esfera das decisões pessoais, o 

viés de omissão ajuda as pessoas a evitarem se culpar por seus próprios infortúnios que 

poderiam ter evitado com a ação (SPRANCA; MINSK; BARON, 1991). Trata-se de um 

mecanismo conveniente para afastemos de nós a responsabilidade por algo, evitando culpa ou 

arrependimento mediante a constatação de que apenas não fizemos nada.  

Como mostraram Ritov e Baron em experimentos com participantes chamados a avaliar 

duas opções do ponto de vista de um tomador de decisão (um tratamento que curaria uma 

doença, mas causaria a morte com probabilidade 0,15. Ou nenhum tratamento, com a própria 

doença causando a morte com uma probabilidade de 0,20), em 13% dos casos, os sujeitos não 

escolheram nenhum tratamento porque disseram que não quererem ser responsáveis por causar 

mortes por meio de sua decisão. “Não queremos sugerir que as pessoas são sempre tendenciosas 

para a omissão. Uma minoria substancial, no entanto, pode influenciar as políticas públicas ou 

pode afetar as taxas gerais de cooperação, como em um programa de vacinação” (RITOV; 

BARON, 1990, p. 265).  

 

6.4 A AVALIAÇÃO TÉCNICA DA VACINAÇÃO INFANTIL 

 

 Ao apresentar suas considerações sobre a estratégia vacinal para esse segmento da 

população brasileira, a SECOVID justificou que uma eventual compulsoriedade da vacinação 

poderia gerar controvérsias e resistências sociais e individuais no caso de imunizantes que 

foram desenvolvidos “em tão curto espaço de tempo, pois segregam a população que, 

idealmente, deveria optar voluntariamente com a devida informação necessária para o processo 

decisório mais justo possível”. Não foi apresentado dado, pesquisa ou sondagem que suportasse 

essa afirmação. Ao fim, era imposta a exigência de prescrição médica e autorização dos pais ou 

responsáveis, mediante assinatura de termo de assentimento. 

Consultas públicas são instrumentos previstos na legislação, utilizados pela 

Administração Pública para assuntos de relevância social e cujo intento é conferir legitimidade 
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e transparência a decisões administrativas. Trata-se de uma importante ferramenta de diálogo 

com a sociedade, tendo sido um avanço na busca de accountability vertical (controle social) das 

agências reguladoras, bem como de órgãos da administração pública centralizada (ADAMI; 

NETO, 2022). Em seu relatório técnico145 acerca dos resultados obtidos com a consulta pública 

em exame, publicado em 10 de fevereiro de 2022, a SECOVID anotou, na apresentação, que 

“os atos do poder público devem ser de forma simples, suficientes para propiciar adequado grau 

de certeza, segurança e respeito aos direitos dos administrados”. 

A SECOVID emitiu dois pareceres técnicos com suas considerações sobre a estratégia 

vacinal para segmento infantil da população brasileira. O primeiro146 em dezembro de 2021, 

por ocasião da aprovação, pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) em 15 de 

dezembro, da ampliação do uso da vacina Comirnaty para aplicação em crianças de 5 a 11 anos. 

Em 16 de dezembro, a Anvisa enviou ofício ao Ministério da Saúde recomendando ao Programa 

Nacional de Imunizações (PNI) a inclusão dessa vacina, ressaltando que cabe ao Ministério da 

Saúde do Brasil a decisão quanto à conveniência e oportunidade para a adoção da medida. O 

segundo foi um relatório técnico, de 10 de fevereiro de 2022, que reúne todo o material 

produzido sobre o tema no período, bem como os resultados colhidos por ocasião da consulta 

pública. As informações de ordem técnica utilizadas neste capítulo foram colhidas destes 

pareceres, bem como de avaliações de órgãos nacionais internacionais também referenciados 

pelos documentos da SECOVID.  

Comecemos pela decisão da Anvisa147, gerador da tratativa governamental. Em 16 de 

dezembro de 2021, é emitido documento de Avaliação pela Gerência Geral de Medicamentos 

e Produtos Biológicos e pela Gerência Geral de Monitoramento de Produtos Sujeitos à 

Vigilância Sanitária da Vacina Comirnaty (Pfizer/Wyeth) para Crianças de 5 a 11 anos.  

O órgão ponderou que o objetivo geral da vacinação contra a COVID-19 no Brasil era 

a proteção individual e coletiva da população dos danos causados pelo vírus SARS-CoV-2, 

principalmente por meio da redução da mortalidade. Segundo a Organização Mundial da Saúde 

                                                   

145 https://www.gov.br/saude/pt-br/composicao/secovid/Comunicados/2022/fevereiro/caderno-audiencia-publica-

04-02-vsfinal.pdf/view 

146 https://www.gov.br/saude/pt-br/acesso-a-informacao/participacao-social/consultas-

publicas/2021/arquivos/consulta-publica-para-esclarecimentos-quanto-a-vacinacao-de-criancas-de-5-a-11-

anos/secovid-consulta-publica-24-12-13h30min.pdf 

147 https://www.gov.br/anvisa/pt-br/assuntos/noticias-

anvisa/2021/SEI_ANVISA1712695ComunicadoPublico.pdf 
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(OMS), havia proporcionalmente menos infecções sintomáticas e casos com doença grave e 

mortes por COVID-19 em crianças e adolescentes, em comparação com grupos de idade mais 

avançada (WORLD HEALTH ORGANIZATION - WHO, 2021), com o risco de doença grave 

seguida de morte sendo maior para crianças acima de 10 anos. Embora o percentual de doenças 

graves entre os casos pediátricos fosse pequeno, à medida que o número de infecções aumenta, 

também aumenta o número de crianças que ficarão gravemente doentes. No caso brasileiro, a 

pandemia ganhou tal magnitude que, segundo a Anvisa, até aquela data quase 100 crianças de 

5 a 11 anos haviam morrido em decorrência da COVID-19, fazendo desta uma das principais 

causas de morte nessa faixa etária. 

Artigo da revista médica Jama citado pela Anvisa mostrava, em um dado especialmente 

importante para o contexto brasileiro, que as taxas de hospitalização entre crianças de 5 a 11 

anos eram três vezes maiores para crianças negras, hispânicas ou nativas americanas do que 

para crianças brancas (MOSS; GOSTIN; NUZZO, 2021). Além disso, a OMS divulgou que 

crianças e adolescentes poderiam apresentar sintomas clínicos prolongados, conhecidos como 

“COVID-19 longo”, condição pós COVID-19 ou sequelas pós agudas de infecção por SARS-

CoV-2. No entanto, a frequência e as características dessas condições ainda estavam sob 

investigação. Outro dado a ser considerado para o caso brasileiro é de que poderia haver maior 

impacto da fatalidade pediátrica relacionada à COVID-19 em países de baixa e média renda em 

comparação com países de alta renda (KITANO et al., 2021).  

Considerando que crianças infectadas transmitem o vírus, assim como adultos, mas 

ficam muitas vezes assintomáticas e desenvolvem menos formas graves da doença, é natural 

que elas sejam menos testadas, havendo uma consequente subnotificação de casos deste grupo. 

Assim a agência concluiu que a vacinação infantil ajudaria a proteger não somente a criança, 

como também a todos a sua volta, reduzindo a chance de transmissão do vírus para familiares 

e amigos, que podem ser mais suscetíveis. Também apontou que crianças e adolescentes foram 

afetados de maneira desproporcional pelas medidas de controle da pandemia por conta do 

fechamento de escolas, sendo portanto importante considerar a vacinação um elemento para a 

retomada das aulas presenciais.  

A Anvisa lembrava ainda que autoridades reguladoras de diferentes partes do mundo 

concluíram pela aprovação da vacina Cominarty para imunização de crianças de 5 a 11 anos de 

idade: FDA, dos Estados Unidos; HC, do Canadá; EMA, da Comunidade Europeia; TGA, da 

Austrália; HSA, de Singapura; Swissmedic, da Suíça. E fazia 17 recomendações para a 

vacinação no Brasil, como devido treinamento das equipes de saúde, com vacinação de crianças 

em ambiente específico e acolhedor, segregado da vacinação de adultos, que fosse administrada 
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de forma não-concomitante a outras vacinas do calendário infantil e que os responsáveis que 

acompanhassem a criança fossem orientados sobre reações esperadas e a procurar um médico 

se a criança apresentasse dores repentinas no peito, falta de ar ou palpitações.  

Além de repisar as informações acima, os documentos produzidos pelo Ministério da 

Saúde148 trouxeram detalhes de benefícios e riscos da vacinação da população infantil com a 

vacina Corminaty. Pesquisas de fase 1/2 e 3 em crianças deste grupo etário mostraram que, após 

duas doses, crianças de 5 a 11 anos apresentaram uma resposta de anticorpos neutralizantes em 

concentrações similares às observadas em adolescentes e adultos de 16 a 25 anos, preenchendo 

os critérios propostos de demonstração de não inferioridade. Além disso, houve demonstração 

de eficácia de 90,7% para a prevenção da COVID-19 pelo menos sete dias após a segunda dose. 

Não foram observados nesses estudos eventos adversos graves associados à vacinação.  

Dados do Centers for Disease Control and Prevention (CDC) apontaram que 

aproximadamente 8,7 milhões de doses foram administradas a crianças de 5 a 11 anos durante 

o período de 3 de novembro a 9 de dezembro de 2021. Foram registrados no Vaccine Adverse 

Event Reporting System (VAERS, parceria do CDC e FDA) 4.249 notificações de eventos 

adversos após a vacinação com a vacina Pfizer-BioNTech COVID-19 nesta faixa etária. Desses, 

4.149 (97,6%) não foram graves. Foram relatados 100 eventos adversos graves (2,4%). 

Ocorreram 12 notificações graves de convulsão. Entre os 15 relatos preliminares de miocardite 

identificados durante o período analítico, 11 foram confirmados, e 9 necessitaram de internação 

em UTI. Dessas 11 crianças, sete se recuperaram e quatro estavam se recuperando no momento 

do relatório. A VAERS recebeu dois relatos de óbito durante o período analítico; ambos 

estavam sob revisão. Essas mortes ocorreram em duas meninas, com 5 e 6 anos, ambas com 

histórico médico complicado e com saúde frágil antes da vacinação. Nenhum dos dados sugeriu 

uma associação causal entre morte e vacinação.  

Na sessão “prática internacional”, a SECOVID apontou que na maioria dos países que 

aplicam a vacina infantil para COVID-19, houve necessidade de termo de consentimento livre 

e esclarecido dos pais ou autorização verbal no momento da vacinação. Em nenhum país foi 

pedida prescrição expressa da vacina por pediatras. 

 Em suma, as análises disponíveis formavam um material suficiente para uma decisão 

governamental sustentada, ao mostrar que: a) a vacinação infantil se inseria em uma estratégia 

mais ampla de proteção coletiva; b) que apesar de o percentual de casos pediátricos ser pequeno, 

                                                   

148 file:///C:/Users/NB7906/Downloads/caderno-audi%C3%AAncia-p%C3%BAblica-04-02%20vsfinal.pdf 
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a pandemia chegara a uma magnitude no caso brasileiro que o alcance da COVID-19 em 

crianças era significativo; c) que crianças dentro do contexto socioeconômico brasileiro 

estavam entre as mais potencialmente afetadas; d) e finalmente, que no balaço entre benefícios 

e riscos, as vacinas demonstravam alta eficácia e baixa ocorrência de afeitos adversos, sem 

registros de mortes diretamente relacionadas à aplicação da vacina e que, antes da vacinação 

pediátrica no Brasil, 8,7 milhões de crianças já haviam sido imunizadas no mundo, com 

resultados amplamente satisfatórios. 

 

6.5 A CONSULTA PÚBLICA SOBRE VACINAÇÃO INFANTIL – QUESTIONÁRIO 

E RESULTADOS 

 

 Após o preenchimento de um questionário de informações pessoais, composto por 18 

perguntas como nome, documentos, telefone, e-mail e em que condição a pessoa está 

preenchendo a pesquisa (se como cidadão, profissional de saúde ou pesquisador, por exemplo), 

havia o direcionamento para a página com as seguintes perguntas: 

1. Você concorda com a vacinação em crianças de 5 a 11 anos de forma não 

compulsória conforme propõe o Ministério da Saúde? 

2. Você concorda com a priorização, no Programa Nacional de Imunização, de crianças 

de 5 a 11 anos com comorbidades consideradas de risco para COVID-19 grave e aquelas com 

deficiência permanente para iniciarem a vacinação? 

3. Você concorda que o benefício da vacinação contra a COVID-19 para crianças de 5 

a 11 anos deve ser analisado, caso a caso, sendo importante a apresentação do termo de 

assentimento dos pais ou responsáveis? 

4. Você concorda que o benefício da vacinação contra a COVID-19 para crianças de 5 

a 11 anos deve ser analisado, caso a caso, sendo importante a prescrição da vacina pelos 

pediatras ou médico que acompanham as crianças? 

5. Você concorda com a não obrigatoriedade da apresentação de carteira de 

vacinação para que as crianças frequentem as escolas ou outros estabelecimentos comerciais? 

(grifo nosso) 
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Em nota informativa149 de 22 de dezembro de 2021, a SECOVID defendia que o 

mecanismo da consulta pública “tem como objetivo incentivar a participação da população nas 

questões de interesse coletivo, ampliar a discussão sobre o assunto e embasar as decisões sobre 

formulação e definição de políticas públicas”. O argumento, de saída, é questionável: se o tema 

é técnico, sua decisão é incompatível com uma espécie de ‘pesquisa de opinião’, já que a 

população geral não dispõe de conhecimento específico para embasar uma avaliação. O 

governo federal deveria proporcionar à sociedade, em um contexto de pandemia, segurança. Ao 

invés disso, a consulta pública por si fomenta a incerteza.  

 No total, foram validadas 99.309 participações, segundo relatório da SECOVID.  

A primeira pergunta: “Você concorda com a vacinação em crianças de 5 a 11 anos de 

forma não compulsória conforme propõe o Ministério da Saúde?” é o maior exemplo. Um 

cidadão contrário à vacinação de crianças em qualquer circunstância responderá “não” a essa 

pergunta. Só que o cidadão que é favor de que a vacinação seja obrigatória não pode responder 

“sim”, pois estaria concordando que esta não seja compulsória – que por sua vez, é a posição 

defendida pelo governo. Já se disser “não”, está sendo contrário à vacinação. Assim, o cidadão 

favorável à vacinação só pode responder “sim” dentro das condições sugeridas pelo Ministério 

da Saúde.  

O resultado foi que 53% dos participantes responderam “sim” e 47% “não”. Resultado 

muito diferente do colhido por sondagem do Datafolha em janeiro de 2022, no qual oito em 

cada dez entrevistados disseram ser favoráveis à imunização de crianças contra a COVID-19150. 

Para fazer o questionamento de forma adequada, a pregunta teria de ser desmembrada em duas: 

uma, para saber se as pessoas concordam com a vacinação infantil. Outra, se esta deve ser feita 

de maneira compulsória.  

A segunda pergunta na consulta pública realizada, “Você concorda com a priorização, 

no Programa Nacional de Imunização, de crianças de 5 a 11 anos com comorbidades 

consideradas de risco para covid-19 grave e aquelas com deficiência permanente para iniciarem 

a vacinação?”, é francamente sem sentido. Ora, a priorização a pessoas com comorbidades é 

uma questão óbvia de saúde pública e já havia sido aplicada à imunização de adultos e 

adolescentes. Trazer o questionamento apenas nos leva a tentar conjecturar que possíveis 

                                                   

149 https://www.gov.br/saude/pt-br/acesso-a-informacao/participacao-social/consultas-

publicas/2021/arquivos/consulta-publica-para-esclarecimentos-quanto-a-vacinacao-de-criancas-de-5-a-11-

anos/sei_ms-0024486622-nota-informativa-1.pdf 

150 https://www.cnnbrasil.com.br/saude/oito-em-cada-dez-apoiam-vacinacao-de-criancas/ 
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interesses não-declarados havia em colher o resultado – como uma eventual justificativa a uma 

demora maior para a vacinação de crianças sem comorbidades. Ainda assim, a pergunta é 

apresentada de maneira tão pouco direta que o resultado foi de 70% de respostas “sim” e 30% 

“não”.  

A terceira (“Você concorda que o benefício da vacinação contra a COVID-19 para 

crianças de 5 a 11 anos deve ser analisado, caso a caso, sendo importante a apresentação do 

termo de assentimento dos pais ou responsáveis?”) e quarta perguntas (“Você concorda que o 

benefício da vacinação contra a COVID-19 para crianças de 5 a 11 anos deve ser analisado, 

caso a caso, sendo importante a prescrição da vacina pelos pediatras ou médico que 

acompanham as crianças?”) da consulta tentam, sob um verniz de cuidado paterno, fomentar 

um possível um temor em relação à vacinação geral, que necessitaria de avaliação “caso a caso”, 

concordância dos pais e por fim, prescrição médica, algo não solicitado para a vacinação de 

adultos nem para a imunização infantil em outros países. 

A formulação das perguntas, iniciadas com “você concorda”, tentam induzir à resposta 

“sim”, usando inadequadamente a consulta pública como suporte a uma decisão que já havia 

sido proposta no âmbito do Ministério da Saúde – sem que as intenções ou tratativas estejam 

claras. Além disso, é sabido que boa parte da população brasileira não tem acesso regular a 

médicos – dados da Pesquisa Nacional de Saúde, feita pelo Instituto Nacional de Geografia e 

Estatística (IBGE) em 2019, mostrou que apenas um de cada quatro brasileiros (25,1%) que 

havia procurado um atendimento de saúde nos 12 meses anteriores o fizera para cuidados de 

rotina, como acompanhamento médico, vacinação, prevenção ou check-up151. Logo, a 

necessidade de prescrição por profissionais de saúde “que acompanham as crianças” torna-se, 

por si, uma barreira para a vacinação. Apesar disso, a intenção do governo foi frustrada: 64% 

dos respondentes responderam tanto que não viam necessidade de assentimento pelos pais 

quanto de prescrição médica para a vacinação infantil.  

Por fim, a quinta pergunta, “Você concorda com a não obrigatoriedade da apresentação 

de carteira de vacinação para que as crianças frequentem as escolas ou outros estabelecimentos 

comerciais?”, volta a fazer uso de negativas para confundir e induzir a uma resposta. Tal qual 

apresentada a questão, quem é a favor da apresentação da carteira de vacinação deve responder 

“não” e quem é contra, deve responder “sim”. No total, 40% dos respondentes disseram “não” 

e 60%, “sim”. Há, por fim, uma pergunta dissertativa: “Você tem contribuições acerca do 

                                                   

151  https://summitsaude.estadao.com.br/desafios-no-brasil/acesso-a-saude-150-milhoes-de-brasileiros-

dependem-do-sus/ 
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documento apresentado (Documento SECOVID)? Caso não tenha, por gentileza, escreva ‘não’ 

no campo abaixo”. No total, 11.017 pessoas fizeram alguma consideração de forma escrita.  

A elaboração das perguntas152 foi alvo de forte crítica de especialistas por não seguir 

uma metodologia adequada, com questões confusas, feitas a partir de negativas que induziam 

ao erro ou restringiam as respostas153. As questões eram de tal modo tendenciosas que aqueles 

que eram radicalmente contra ou radicalmente a favor da vacinação de crianças podiam acabar 

dando a mesma resposta. A indução a um resultado que fosse contrário a uma vacinação 

pediátrica irrestrita era visível, ao que aferimos que a consulta pública sobre a vacinação infantil 

foi elaborada de forma enviesada, gerando temores na população não cumprindo sua função 

pública devida. 

 

6.6 CONCLUSÃO 

 

 Um olhar menos atento sobre a inação em governos pode levar alguém a acreditar que 

estamos falando de, basicamente, “fazer nada” diante de um problema. O caso da consulta 

pública sobre a vacinação infantil, além de um desvio de finalidade clássico (ADAMI; NETO, 

2022), mostrou como é possível que agentes mobilizem um esforço governamental considerável 

para tentar se desresponsabilizar da solução de um problema, inclusive buscando respaldo com 

manobras sobre a opinião dos cidadãos.  

A realização da consulta pública acabou influenciando pouco no processo decisório do 

governo. Alguns pontos foram acatados, como a não-exigência de prescrição médica para a 

vacinação infantil, enquanto outros, como a obrigatoriedade da carteira de vacinação, foram 

ignorados. 

Lotta (2020) observou que uma forma de não-decisão é protelar processos que 

dependem exclusivamente da anuência governamental. “Acontece quando o governante ‘senta 

em cima das decisões’, retarda pronunciamentos, não libera recursos e, assim, paralisa a cadeia 

decisória” (LOTTA, 2020). Emparedado pelo Supremo a oferecer um cronograma para a 

vacinação infantil, o Ministério da Saúde então decidiu pela abertura da consulta pública que, 

na verdade, serviu a três propósitos: a) protelar a adoção da decisão técnica emitida pela Anvisa; 

                                                   

152 https://www.metropoles.com/brasil/saude-br/veja-as-perguntas-da-consulta-publica-sobre-vacinacao-de-

criancas 

153 https://g1.globo.com/saude/coronavirus/vacinas/noticia/2021/12/24/veja-a-repercussao-da-consulta-publica-

sobre-vacinacao-de-criancas.ghtml 
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b) protelar a devida prestação de informações ao STF; c) criar dúvida e receio na população 

quanto aos riscos e benefícios da imunização infantil contra a COVID-19, limitando a cobertura 

vacinal.  

O governo incorreu em inação calculada com a consulta pública para protelar a adoção 

de decisões técnicas sobre a imunização infantil, bem como atrasar a prestação de informações 

requeridas pelo Poder Judiciário. Estimulando temores por meio de desinformação quanto aos 

riscos e benefícios da imunização infantil contra a COVID-19, o governo federal brasileiro 

buscou com a consulta pública respaldo da população para incorrer em uma inação ideológica, 

com o intento de ser autorizado a criar barreiras burocráticas à vacinação, o que por sua vez 

diminuiria a pressão pública pela ação devida e tempestiva. No período de 20 dias entre a 

Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) liberar as doses pediátricas, em 16 de 

dezembro, e o Ministério da Saúde autorizar a vacinação em 5 de janeiro, o Brasil registrou ao 

menos seis mortes e 124 casos graves de COVID-19 na faixa etária de 5 a 11 anos, o que 

representa um letalidade de 4,83%. Na média, foi como se uma criança tivesse morrido a cada 

três dias154.  

O fato de o ministro da Saúde vir a público dizer que a imunização infantil não era 

“consensual”, o procedimento de uma consulta pública que não havia sido feito para a vacinação 

da população adulta e o empenho pessoal do presidente em fomentar receios formam, por si, 

uma teia narrativa que potencializa a insegurança dos pais, desestimulando a busca do 

imunizante para seus filhos e, por consequência, limitando a cobertura vacinal. Boletim 

epidemiológico do Ministério da Saúde divulgado no fim de abril155 atestou que, até março, 

nenhuma criança ou adolescente havia morrido em decorrência de efeito adverso da vacinação 

contra COVID-19. 

  

                                                   

154 https://oglobo.globo.com/saude/uma-crianca-morreu-cada-tres-dias-por-covid-enquanto-pais-debatia-

vacinacao-infantil-mostra-levantamento-do-globo-1-25394548 

155 https://valor.globo.com/brasil/noticia/2022/04/28/nenhuma-crianca-morreu-em-decorrencia-da-vacina-de-

covid-diz-boletim-do-ministerio-da-saude.ghtml 
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7 RESULTADOS, LIMITES E SUGESTÕES PARA FUTURAS PESQUISAS 

 

7.1 CONCLUSÕES 

 

 Ao longo deste trabalho, procurou-se demonstrar como a Inação se insere em uma 

agenda mais ampla de pesquisas sobre políticas públicas, sendo uma dimensão significativa de 

uma nova perspectiva política em governos populistas. Isto porque, apesar de eleitos 

democraticamente, estes governantes iliberais (BAUER; BECKER, 2020) atuam em uma 

agenda contrária às estruturas institucionais postas, afetando a formulação de políticas públicas 

e, em última instância, afetando a própria democracia.  

Assim, o questionamento central desta pesquisa foi compreender por que o governo 

brasileiro sob o presidente Jair Bolsonaro, um populista de extrema-direita, optou pela Inação 

de forma estratégica diante de um problema sanitário de alta complexidade: a pandemia da 

COVID-19. É esta resposta, dentro dos limites esperados de um trabalho de dissertação, que 

tentarei sintetizar nestas conclusões. 

  A Inação (Inaction), enquanto dimensão analítica para o estudo de políticas públicas e 

governos (MCCONNELL; ’T HART, 2019), é relativamente recente e fruto de avanços obtidos 

anteriormente pelos conceitos de não-decisão (Nondecision-making) (BACHRACH; 

BARATZ, 1963) e omissão (Omission bias) (SPRANCA; MINSK; BARON, 1991). Se líderes 

tendem a prestar mais atenção às informações que estão de acordo com seus preconceitos 

preexistentes e prioridades políticas (KAHNEMAN; TVERSKY, 2011), estamos diante de um 

delicado jogo de poder e personalidade, que vai além de racionalidade limitada e efeitos de 

enquadramento, adentrando o terreno dos impulsos motivacionais, autoclassificações e 

afiliações de grupo que impulsionam tomadores de decisão para agir – e igualmente, a não agir 

(HASLAM; REICHER; PLATOW, 2020). É o balanceamento dessas duas dimensões, do poder 

e do comportamento dos atores, que torna a inação um conceito robusto e aplicável a governos.  

No caso presente, Bolsonaro utilizou a Inação de forma estratégica para a afirmação de 

sua agenda antissistema – ou anti-governo, segundo Marcos Nobre (2020) ao lidar com a 

pandemia da COVID-19. Ao passo que eventos dessa natureza requerem coordenação e 

cooperação intergovernamental para respostas políticas eficazes, por se tratarem de um complex 

intergovernamental problem  (PAQUET; SCHERTZER, 2020), o presidente brasileiro atuou 

em direção oposta, contrária às estruturas institucionais e burocráticas postas. A inação, nesse 

sentido, foi uma ferramenta eficiente para a não-alocação tempestiva de recursos, não-
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proposição de ações estratégicas e coordenadas e para tentativas de desresponsabilização em 

relação a ações esperadas pelo governo, quando tais intervenções poderiam ter sido realizadas. 

O que move o processo decisório sob Bolsonaro é a proteção de um projeto político que, 

ao fim, tem na não-governança formal sua defesa e também sua afirmação.  Negacionismo 

científico, incluindo o suporte a teses antivax, a descoordenação federativa para afirmação de 

um modelo centralista de governo e o conspiracionismo épico que demanda fidelidade e inspira 

o combate a um grande inimigo, real ou imaginado (como o marxismo cultural), são diferentes 

camadas de uma espécie de base intelectual na qual líderes populistas iliberais se apoiam para 

engajar adeptos a seu projeto político. Nesse sentido, a estratégia bolsonarista o aproxima mais 

de populistas como Donald Trump, nos Estados Unidos – em especial pela imposição de um 

confronto federativo – do que de nomes como Viktor Orbán na Hungria156. Ainda que tenha à 

vacinação geral com a aquisição de vacinas alternativas, como a russa e a chinesa, em um 

rompimento com a estratégia conjunta da União Europeia, o primeiro-ministro húngaro se 

deixou fotografar recebendo o imunizante da Sinopharm como forma de estimular a população 

– algo que Bolsonaro jamais fez, impondo sigilo de 100 anos à própria carteira de vacinação157.  

Realizamos um estudo de caso de três episódios de inação do governo brasileiro para 

mostrar como a não-tomada de decisão efetiva e tempestiva na crise causada pela pandemia de 

COVID-19 promoveram: (a) atraso na vacinação da população geral – que resultou em mais 

mortes e infecções do que a média mundial; (b) descoordenação federativa, que afetou a 

capacidade de Estados e municípios encamparem ações conjuntas e coordenadas, em 

dissonância com os pressupostos da Constituição de 1988; e (c) estímulo a um debate 

anticientífico sobre a imunização infantil, com o governo promovendo uma consulta pública 

enviesada para tentar se desobrigar de cumprir a ação necessária. Os três episódios abrangem 

um período que vai desde o início da pandemia no Brasil, em março de 2020, até janeiro de 

2022, tornando nítido que a inação do governo e sua tentativa de se apartar de assumir 

compromissos, tomar decisões e coordenar ações foi um padrão durante o período e não apenas 

um posicionamento circunstancial. 

No primeiro caso, relativo ao processo de contratação de vacinas para a população 

geral contra a COVID-19, o governo sob Bolsonaro opta pela inação calculada de forma 

                                                   

156 https://brasil.elpais.com/sociedade/2021-07-02/aposta-de-orban-em-vacinas-alternativas-rompe-unidade-da-

ue-contra-a-pandemia.html 

157 https://cultura.uol.com.br/noticias/43774_palacio-do-planalto-estabelece-100-anos-de-sigilos-a-exames-de-

anticorpos-de-bolsonaro.html 
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protelatória para evitar comprometer outras metas e por acreditar que os custos de ação excedem 

os benefícios percebidos. A meta é, de forma ampla, a manutenção do projeto político. O custo 

de ação é a relação entre a contratação e distribuição eficiente da vacina contra a COVID-19 e 

o ganho político advindo dessa ação.  

Sendo preciso equilibrar uma ação “formal” parcial com determinadas agendas de 

grupos ideológicos que lhe prestam apoio, o governo protelou a aquisição de vacinas enquanto 

encampou esforços para mover a política pública em prol de uma solução alternativa à 

vacinação, no caso o tratamento precoce com medicamentos. 

A inação ideológica praticada pelo governo brasileiro em relação à devida e tempestiva 

aquisição de vacinas foi alicerçada com diferentes camadas de compreensão que, ao fim, 

buscavam suscitar temores, preconceitos e uma espécie de conspiracionismo épico, uma 

manobra diversionista na qual as pessoas fossem levadas a crer que Bolsonaro, na verdade, 

batalhava nos bastidores contra interesses poderosos, que ameaçavam a soberania do país e a 

liberdade dos indivíduos.  

Isto encorajou a formulação, no âmbito do Ministério da Saúde, de uma ferramenta web 

que sugeria tais medicamentos a pessoas com sintomas não-conclusivos de COVID-19, o 

Tratecov, e no setor privado, a CPI da Covid mostrou os vínculos do governo com a Prevent 

Senior, operadora de saúde acusada por ex-médicos do plano de omitir mortes em um estudo 

sobre a hidroxicloroquina com o objetivo de demonstrar sua eficácia.  

Isto só seria possível, contudo, se ao tempo em que defendesse o uso do “kit covid”, o 

governo gozasse de um patamar de respaldo popular e político que afastasse a possibilidade de 

uma medida externa que interrompesse o governo, como um impeachment. O governo percebeu 

espaço para escolhas estratégicas de não-ação e protelação ao verificar que o auge de sua 

aprovação popular era alcançado enquanto o presidente se contrapunha às medidas de proteção 

sugeridas por especialistas, ao mesmo tempo em que pregava uma falsa dicotomia entre a 

preservação da economia e o emprego, que seriam em sua avaliação incompatíveis com 

qualquer forma de isolamento social.  

Isso se dá, em especial, pelo oferecimento do Auxílio Emergencial, que inflou seus 

índices de aprovação. É preciso fazer uma ponderação importante sobre este ponto: Bolsonaro 

não fez o benefício, de R$ 600 mensais e que alcançou 39,4 milhões de pessoas, pensando em 

ter ganhos de popularidade para impor uma estratégia de inação para protelar a compra de 

vacinas. Não houve uma estratégia desenhada previamente. A princípio, o governo resistia à 

medida, depois propôs um valor bem mais baixo, de R$ 200 mensais, e só elevou a R$ 600 após 

o Congresso Nacional já ter subido o piso do auxílio para R$ 500 mensais, para demarcar campo 
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no embate político. A popularidade advinda do ato abriu espaço para a inação protelatória, mas 

o ato em si não foi formulado com tal propósito – o que mostra que a inação, por seu caráter 

circunstancial, também depende de certa dose de incrementalismo, algo inerente ao ato de 

governar. 

Na esfera política, Bolsonaro iniciara em 2020 uma aproximação a partidos com 

representação no Congresso Nacional e sem amarras de motivação ideológica – o chamado 

Centrão, cedendo cargos e abrindo espaço para que os parlamentares tomassem as rédeas na 

destinação de recursos do Orçamento. Com Arthur Lira (PP-AL), um dos nomes mais 

proeminentes do Centrão, eleito presidente da Câmara no início de 2021 e os interesses 

parlamentares devidamente acomodados, arrefeceram tratativas para a deposição do presidente. 

O conceito de Jogos Ocultos, de George Tsebelis (1991), foi importante para explicar 

como o presidente Bolsonaro relacionou-se com essas diversas arenas que buscaram influenciar 

seu processo decisório. O presidente balanceou as diferentes pressões em uma escolha que 

parece subótima para o observador de um lado ou outro, mas ótima do ponto de vista de seu 

próprio payoff (sempre tendo em conta que seu objetivo último é a consolidação de seu projeto 

de poder): uma atuação nem tão ágil na compra de vacinas a ponto de melindrar quem o apoiou 

no negacionismo e na busca de soluções alternativas; em nem totalmente inoperante, o que 

poderia motivar, por exemplo, sua deposição pela classe política ante à pressão da opinião 

pública. A inação cessa no momento em que, com o início da vacinação em São Paulo, este 

payoff é desequilibrado, impondo que o governo sob Bolsonaro deixe soluções outras, que não 

demonstraram resultado, em segundo plano, aderindo de fato à vacinação geral. 

O caso estudado permite mostrar como Inação e Jogos Ocultos, juntas, são categorias 

de análise que permitem gerar um modelo mais robusto para compreender a atuação de líderes 

políticos iliberais. Unidos, os dois conceitos permitem conectar as faces externa e interna do 

poder, mostrando, no caso brasileiro, a narrativa construída pelo presidente para justificar a 

protelação na aquisição de imunizantes (face externa) ante às múltiplas arenas e seus atores 

buscando influenciar o processo decisório e os verdadeiros interesses em questão (face interna).  

No segundo caso, relativo à inação do governo sob Jair Bolsonaro na coordenação de 

ações junto a Estados e municípios para o enfrentamento da pandemia da COVID-19 no 

Brasil, temos um episódio importante para ilustrar a não-decisão como ferramenta no confronto 

entre o modelo federativo brasileiro consagrado pelas estruturas institucionais da Constituição 

de 1988, com características cooperativas e de forte coordenação federal, ante à tentativa 

bolsonarista de impor uma visão dualista de relações intergovernamentais, com menor 

participação da União na redução de desigualdades territoriais e no apoio a governos 
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subnacionais, além da postura centralizadora e hierárquica nas questões de impacto nacional 

(ABRUCIO et al., 2020a).  

O rechaço de Bolsonaro ao modelo federativo cooperativo, que já era perceptível em 

debates anteriores, como a alta do preço dos combustíveis, fica mais explícito e urgente com a 

pandemia, a partir da decisão do STF sobre a competência concorrente da União e dos entes. A 

inação é realizada de forma calculada, ideológica e até mesmo imposta - se compreendida a 

partir da lógica do tomador de decisão (no caso, o presidente), em uma variação que pode ser 

útil na ampliação do modelo de Inação de McConnell e T’Hart (2019). O fim, tal qual no caso 

anterior, é subjulgar as estruturas burocráticas a uma política populista e com pendores 

autocráticos.  

Realizamos uma ampla análise documental a partir de 102 mensagens encaminhadas 

pelo Fórum dos Governadores à Presidência, ao Ministério da Saúde, aos Poderes Legislativo, 

Judiciário, a farmacêuticas e entidades internacionais, na qual ficou evidente a solicitação dos 

chefes dos Executivos estaduais locais para que Bolsonaro estivesse à frente de ações conjuntas 

de contenção da pandemia, o que apesar dos apelos, não ocorreu. 

Ao criar o Comitê de Crise da COVID-19 mais de um ano após o início da pandemia158, 

sem representação estadual e municipal159, Bolsonaro reafirmou sua concepção de um 

federalismo dualista radicalizado e com comando centralizado. E ao repassar a coordenação 

dos trabalhos ao presidente do Senado para não ter de lidar com os entes, criou uma situação 

insólita, enfraquecendo a força simbólica e política do colegiado por ele mesmo criado.  

Bolsonaro entende que a delimitação de papeis, na qual cabe à União a coordenação 

federativa, mediante normatização, indução e financiamento (ABRUCIO, 2005) e aos governos 

subnacionais, a implementação, tornando-os centrais na expansão das políticas de welfare 

(GRIN; ABRUCIO, 2018), ofende as premissas pelas quais foi eleito e sua compreensão das 

relações de poder. O presidente brasileiro optou pela inação de forma calculada, já que foi 

instado a assumir um papel de líder cooperativo, detinha informações de que arranjos 

federativos dependiam dessa ação conjunta e rechaçou; e uma inação ideológica, para reafirmar 

                                                   

158 https://www.unasus.gov.br/noticia/organizacao-mundial-de-saude-declara-pandemia-de-

coronavirus#:~:text=Na%20C%C3%A2mara%20dos%20Deputados%2C%20o,iniciativas%20e%20protocolos%

20j%C3%A1%20anunciados. 

159 https://valorinveste.globo.com/mercados/brasil-e-politica/noticia/2021/03/25/bolsonaro-assina-decreto-que-

cria-comit-de-crise-contra-covid-19.ghtml 
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seu entendimento de que tal modelo representaria uma perda de autoridade inaceitável a seu 

entendimento do que deve ser um presidente. 

 O caso da recusa momentânea do governo federal em agregar ao rol de imunizantes 

oferecidos a vacina chinesa CoronaVac, cujo desenvolvimento e oferecimento se deveu aos 

esforços feitos pelo governo do Estado de São Paulo, é um exemplo em que a inação calculada 

foi estrategicamente utilizada tanto para a afirmação de posições ideológicas (em relação à 

China), quanto político-eleitorais (o embate com o governador João Doria) e, tendo como pano 

de fundo, a profunda discordância do presidente Jair Bolsonaro de uma relação cooperativa 

entre as partes.  

É possível ainda apontar a incidência do conceito de inação imposta, desde que 

considerada uma variação na premissa do modelo citado. Houve uma tentativa insistente do 

presidente de impor uma narrativa diversa, na qual ele, na verdade, foi impedido de agir pelo 

Supremo Tribunal Federal (STF). A decisão da Suprema Corte, como sabido, foi de que, pelo 

modelo federativo brasileiro, consagrado pela Constituição de 1988, a União poderia legislar 

sobre o tema, resguardada a autonomia dos demais entes. Sem meios legais para atuar como 

pretendia, o governante opta por se retirar e ou/conturbar o processo decisório. Assim, o que se 

verifica é uma espécie de inação auto-imposta, em um alargamento do modelo de McConnell e 

‘T Hart (2019): impossibilitado de atuar de forma compatível com sua própria concepção 

centralizadora de nação, impondo uma relação de subordinação dos entes, o presidente se dá 

como impedido por outro Poder. 

No terceiro e último caso, tratamos da inédita consulta pública, realizada pelo governo 

brasileiro, sobre a vacinação contra a COVID-19 de crianças de 5 a 11 anos de idade. O 

caso é importante por demonstrar um raciocínio contraintuitivo ao tratarmos de Inação em 

políticas públicas: é natural imaginarmos que escolhas de governo para não agir ou não agir 

agora se deem ignorando o problema e “fazendo nada”. O caso oferece uma face mais 

sofisticada da Inação, mostrando como é possível que agentes mobilizem um esforço 

governamental considerável para tentar se desresponsabilizar da solução de um problema, 

inclusive buscando respaldo com manobras sobre a opinião dos cidadãos.  

O governo incorreu em inação calculada com a consulta pública para protelar a adoção 

de decisões técnicas sobre a imunização infantil, bem como atrasar a prestação de informações 

requeridas pelo Poder Judiciário. Estimulando temores por meio de desinformação quanto aos 

riscos e benefícios da imunização infantil contra a COVID-19, o governo federal brasileiro 

buscou com a consulta pública respaldo da população para incorrer em uma inação ideológica, 

com o intento de ser autorizado a criar barreiras burocráticas à vacinação, o que por sua vez 
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diminuiria a pressão pública pela ação devida e tempestiva. A elaboração das perguntas da 

consulta foi alvo de forte crítica de especialistas por não seguir uma metodologia adequada, 

com questões confusas, feitas a partir de negativas que induziam ao erro ou restringiam as 

respostas. A indução a um resultado que fosse contrário a uma vacinação pediátrica irrestrita 

era visível, ao que aferimos que a consulta pública sobre a vacinação infantil foi elaborada de 

forma enviesada, gerando temores na população e não cumprindo sua função pública devida. 

Falas dúbias de Bolsonaro e Queiroga construíram uma teia narrativa que gerou dúvidas. 

Médico e, ao mesmo tempo, de posse de um cargo de designação política fortemente impactado 

pela orientação ideológica do governo, Queiroga tinha diante de si uma avaliação técnica 

amparada em evidências de eficácia e risco baixo da vacinação. Em linha oposta, o presidente 

Bolsonaro e grupos alinhados a ele profundamente contrários. Sem poder negar a ciência nem 

melindrar o presidente, Queiroga protelou o processo decisório, o que ofereceu tempo para que 

Bolsonaro consolidasse uma pregação antivacina, que por sua vez potencialmente impactou na 

baixa adesão verificada nos primeiros meses.  

O viés da omissão (omission bias) é um suporte conceitual conhecido e poderoso para 

gerar temores de responsabilização e favorecer omissões sobre ações, pois parte das pessoas 

pensam que é pior vacinar uma criança quando a imunização pode causar algum dano do que 

não vacinar, embora a vacinação reduza o risco geral de danos. No caso brasileiro aqui 

apresentado, Bolsonaro explorou esse temor em diferentes dimensões. Ao dizer que o número 

de mortes de crianças não justificava a vacinação, o presidente jogou com a ideia de que vacinar 

embute um risco desnecessário à criança, quando a simples inação resolveria o problema 

individual – não faça nada e dificilmente seu filho terá algo mais grave. Com a consulta pública, 

o governo brasileiro repassou aos pais a incumbência de não apenas decidir, mas de ter que 

tomar uma série de medidas em prol da vacinação dos filhos, superando entraves burocráticos 

e psicológicos. Por sobre todas estas, está a dimensão da responsabilização do tomador de 

decisão. 

O registro de problemas cardíacos em crianças por conta da vacina, como visto, era 

muito baixo, mas Bolsonaro e seus ministros Marcelo Queiroga (Saúde) e Damares Alves 

(Família, Mulheres e Direitos Humanos) exploraram largamente a possibilidade a partir do 

episódio de uma menina de 10 anos em Lençóis Paulista, interior de São Paulo, que apresentou 

sintomas que evoluíram para uma parada cardiorrespiratória após receber a primeira dose. 

Nenhuma relação com a vacina foi constatada e, como o próprio Ministério da Saúde admitiria 

em março de 2022, nenhuma criança ou adolescente brasileiro havia morrido em decorrência 
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de efeito adverso da vacinação contra COVID-19, em linha com o que já se havia atestado 

mundo afora antes que a primeira criança fosse vacinada no Brasil.  

Como vimos ao longo deste trabalho, Bolsonaro tem por objetivo alinhar o Brasil a um 

movimento mundial mais amplo de democracias iliberais, apoiadas em desinformação e na 

figura populista do líder “antissistema”, com vistas a impactar a formulação de políticas e a 

democracia local. A inação, enquanto ferramenta estratégica, oferece uma ampla gama de 

possibilidades a este tipo de governante para promover protelação, posicionamentos dúbios 

deliberadamente omissivos sobre políticas públicas. Do ponto de vista do cálculo político, este 

tipo de atuação tende a gerar menos rejeição, já que a omissão se localiza em um campo 

nebuloso, legal e cognitivamente, em termos de responsabilização. A inação por parte do 

presidente e do primeiro escalão por ele nomeado e que atendia a seu comando – quando não 

atendia, ele trocava as pessoas, como vimos -, nos três casos estudados e relativos ao combate 

à pandemia da COVID-19, propôs encaminhamentos francamente deficientes, atrasou a 

imunização geral, drenou recursos para a resolução de problemas, causou descoordenação de 

ações, propagou temores e desconfianças sem fundamento científico. A sustentação desse 

projeto de poder, que tem por premissa não governar estritamente por mecanismos 

institucionais para não se tornar parte do “sistema”, mantém a conexão de Bolsonaro com 

grupos que formam sua base de apoio mais fiel, que independe de resultados de “gestão” para 

a manutenção deste suporte, e dá sentido ao processo decisório e não-decisório do presidente.  

Se crises são caracterizadas por eventos de baixa probabilidade e, ao mesmo tempo, alta 

consequência, tal qual postulado por Weick (1988), a pandemia da COVID-19 exigiria um 

enorme esforço de coordenação institucional para enfrentar uma emergência nacional. Isto, 

contudo, se choca com o projeto político de Bolsonaro – que ele jamais escondeu, diga-se - de 

poder autocrático e de uma federação centralizada. A pandemia exacerbou esse projeto político 

e a inação foi um meio de condução dessas questões para reafirmação de sua agenda, mesmo 

que a custa de desperdício de recursos, propagação de desinformação e mortes evitáveis, cuja 

magnitude ainda está por ser dimensionada. 

Em uma perspectiva de teorias atinentes às políticas públicas, o trabalho oferece uma 

aplicação das categorias de inação calculada, inação ideológica e inação imposta preconizadas 

por McConnell e ‘T Hart (2019). Verifica-se seu bom funcionamento para a análise do processo 

decisório de governos, em especial quando aliadas a outros modelos teóricos – e este é um ponto 

promissor: formulada de maneira aberta e agregadora, a Inação mais se agrupa do que se choca 

com outros conceitos, tendo oferecido neste trabalho cursos de explicação plausíveis quando 

alinhada a Jogos Ocultos (TSEBELIS, 1998) e Viés de Omissão (RITOV; BARON, 1990), por 
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exemplo. A aplicação do conceito de inação auto-imposta, como um alargamento do modelo 

inicialmente proposto, compõe esta dissertação e visa contribuir na consolidação da teoria. 

O caso do governo brasileiro sob Bolsonaro na pandemia da COVID-19 oferece uma 

nova perspectiva no emprego desses conceitos, que é sua utilização para a compreensão de uma 

leva recente de governos iliberais (BAUER; BECKER, 2020) de pendor autocrata 

(LÜHRMANN; LINDBERG, 2019) e com uma agenda de desgaste e confrontação de 

mecanismos institucionais e da própria democracia, que ganharam força na última década. Esta 

dissertação, dentro de seu alcance e de suas limitações, buscou contribuir para a compreensão 

da Inação como possível elemento estratégico a determinados interesses, observando o processo 

decisório deste tipo de tomador de decisão na esfera pública. 

  

7.2 LIMITES DA PESQUISA 

 

Realizar a pesquisa enquanto parte dos acontecimentos sobre a pandemia da COVID-19 

no Brasil ainda se desenrolava foi o principal fator limitador deste trabalho. O rastreamento de 

procedimentos, documentos, ações, inações, acontecimentos e declarações circunstanciais por 

parte dos governantes, tomadores de decisão em políticas públicas envolvidos com a pandemia 

se deu, nesta dissertação, em especial entre setembro de 2021 e abril de 2022. Anotações, 

leituras e um acompanhamento mais atento do tema começaram cerca de um ano antes, quando 

em setembro de 2020 a pandemia se mostrava de uma magnitude jamais imaginada. 

Se, por um lado, o trabalho “a quente” fez com que este pesquisador, na condição de 

jornalista político em Brasília, acompanhasse o desenvolvimento do caso em tempo real, no 

melhor uso do termo, não foram poucas as vezes em que informações entraram ou saíram da 

pesquisa, seja pela necessidade de reconstrução de uma cadeia de eventos ainda em andamento 

(BEACH; PEDERSEN, 2018) ou por um custoso processo de separação, no jargão popular, do 

joio do trigo – ou em muitos casos, do joio com o joio mesmo, já que manobras diversionistas 

foram uma constante do governo, dificultando entender quando se tratava apenas de 

desinformação pontual ou quando se inseria em um movimento mais amplo, que poderia 

interessar ao trabalho.  

Como exemplo, já ao final, enquanto estas linhas sobre as limitações da pesquisa eram 

escritas, o governo brasileiro discutia forçar uma reclassificação da crise sanitária de pandemia 
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para endemia – o que, na verdade apenas a Organização Mundial da Saúde (OMS) pode fazer160. 

O motivo, claro, era político: o presidente Jair Bolsonaro como candidato à reeleição nas 

eleições de outubro de 2022.  

 

7.3 SUGESTÕES PARA FUTURAS PESQUISAS 

 

Como um conceito relativamente novo na análise de políticas públicas e governo, a 

Inação parece ter um largo campo de exploração. Uma abordagem é a que foi utilizada aqui, e 

que pode ser replicada: como populistas utilizam a inação de forma estratégica para a afirmação 

de suas agendas frente a problemas de grande magnitude. Populistas, como sabemos, não faltam 

ao mundo e suas tentativas de solapar as instituições são fartas. 

Em linha diversa, mas igualmente instigante, é possível analisar o uso da inação por 

governos democráticos, de forma efetiva e equilibrada, para buscar a melhor compreensão do 

cenário e seus autores até que o conflito amadureça e se alcancem as melhores decisões.  

A propósito de arenas e atores, a união de Inação e Jogos Ocultos também nos oferece 

um robusto modelo analítico para entender como tomadores de decisão, balanceando interesses 

e influências à sua volta, encaminham o processo decisório – seja para fazer ou não fazer algo.  

Por fim, uma abordagem fundada por um trabalho seminal e que se torna ainda mais 

significativa a partir do advento da pandemia da COVID-19 no mundo é estimar o  “Custo da 

Inação” (ANAND et al., 2012). Os professores Amartya Sen e Sudhir Anand dirigiram o 

projeto, que uniu economistas e pesquisadores de saúde pública para enumerar e quantificar os 

múltiplos custos sociais e econômicos gerados a partir do não-atendimento às necessidades de 

crianças afetadas pelo HIV/Aids em Ruanda e Angola. Com o método, demonstraram que, ao 

não se fazer algo, renuncia-se a seus benefícios potenciais. Todas as coisas que poderiam ter 

sido realizadas, por consequência, tornam-se fontes potenciais de custo.  

Quanto dinheiro teria sido gasto pelo governo federal do Brasil caso tivesse, já no início 

da pandemia, admitido a gravidade da crise sanitária e estimulado a população a ficar em casa 

temporariamente, aderindo às medidas de distanciamento social e custeando um auxílio 

suficiente para o sustento das famílias durante a realização de um efetivo lockdown? Seria mais 

                                                   

160 https://agenciabrasil.ebc.com.br/saude/noticia/2022-03/brasil-pode-rebaixar-pandemia-de-covid-19-para-

endemia-diz-presidente 
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ou menos do que os R$ 359 bilhões gastos com o auxílio-emergencial durante 17 meses161? A 

interrupção entre esses pagamentos, do fim de 2020 até abril de 2021, teve que impacto na 

eclosão de uma segunda onda de infecções, que ocorreu justamente nesse período? Um efetivo 

lockdown no início da crise proporcionaria uma retomada das atividades a partir de quando? O 

prejuízo à economia teria sido maior ou menor do que o que se verificou com a estratégia 

negacionista do governo? Qual foi o impacto sobre os serviços de saúde pública? Os recursos 

foram suficientes? Teria se gastado menos com uma política efetiva de prevenção? A inação na 

compra tempestiva e suficiente das vacinas teve que impactos à saúde pública e à economia? 

Teria morrido tanta gente? 

A conclusão desta dissertação ocorre sem sabermos, afinal, se Bolsonaro conseguiu seu 

principal intento: proteger seu projeto político. É fato que, faltando cerca de cinco meses para 

as eleições, ele não lidera as pesquisas de intenção de voto para a disputa pela Presidência da 

República em 2022, quando buscará a reeleição. Também é fato que, apesar do saldo deficiente 

em quase todas as áreas da gestão e das mortes162 por COVID-19 no Brasil terem atingido 

patamar acima da maior parte do mundo, Bolsonaro tem recuperado popularidade e sua rejeição 

tem caído, o que corrobora a tese de que uma parte significativa de seu eleitorado não se 

mobiliza por resultados. 

A passagem de Jair Bolsonaro pela Presidência da República federativa do Brasil, 

termine ou não em 2022, suscita outro questionamento no campo dos estudos sobre governos: 

será preciso, em contraponto àqueles que desejam poderes algo imperiais ao presidente, reforçar 

as estruturas institucionais, delimitando de maneira mais específica as atribuições da figura 

presidencial e principalmente, prevendo mais mecanismos de coordenação que sejam acionados 

quando o mandatário do momento se negar a fazê-lo? Aos pesquisadores, cabe a tarefa de 

perseverar, reconhecer padrões e, na medida do possível, auxiliar em uma compreensão ampla 

em prol da proteção das instituições. 

  

                                                   

161 https://g1.globo.com/economia/auxilio-emergencial/noticia/2021/11/19/auxilio-emergencial-calendario-do-

beneficio-termina-com-liberacao-de-saques-da-ultima-parcela-a-nascidos-em-dezembro.ghtml 

162 https://www.band.uol.com.br/bandnews-fm/noticias/brasil-responde-por-11-das-mortes-por-covid-19-no-

mundo-16478002 
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