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POLÍTICA, CULTURA & NEGÓCIOS

Para reerguer o Brasil da ruína moral, que desacredita uma 
geração e desestimula o engajamento de novos líderes, o 

recomeço é um mea culpa

OERRONOSSO





“Políticos que se queixam 
da imprensa são como 

comandantes de navio que se 
queixam do mar.”

Mark Twain
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EDITORIAL

É UM ERRO DEIXAR A DISCUSSÃO DOS TEMAS 
MAIS RELEVANTES RESTRITA AO ÂMBITO DOS 

LÍDERES EMPRESARIAIS E POLÍTICOS

A verdade é que o Brasil só 
chegou aonde chegou porque 
todo mundo contribuiu para isso. 
Todos nós, de alguma forma ou 
de outra, uns por corrupção, ou-
tros por omissão, alguns por alie-
nação, temos de assumir a culpa 
pela situação do país. 

A punição a quem come-
teu crimes é necessária, mas se  
engana quem considerá-la sufi-
ciente. A cadeia para os corruptos  
não basta para colocar a nação 
no caminho da superação de suas 
mazelas. 

Temos de nos dar conta, por 
exemplo, que é um erro deixar a 
discussão dos temas mais relevan-
tes restrita ao âmbito dos líderes 
empresariais e políticos. A conver-
sa precisa chegar à base. Chegar 
de fato. Inteira. Íntegra. As ques-
tões têm de ser tratadas com con-
sistência de informações, em vez 
de dados triturados por máquinas 
ideológicas mais ocupadas em 
alimentar a polarização do que 

encontrar o entendimento para 
objetivos comuns.

É necessária uma mudança pro-
funda. Cultural e ética. A narrati-
va de país que a gente conhece 
tem de ser revista. Uma geração 
de políticos foi tragada por um 
sistema perverso, e a esperança 
de renovação é dissolvida pela 
descrença dos jovens. Esse vácuo 
de poder impõe um desafio para 
a sociedade. É preciso lidar com 
ele dentro de casa, nas escolas, 
nas empresas. Ou seja, a transfor-
mação começa por você, por mim, 
por nós. 

É essa consciência que move 
o Brasil de Ideias. Criado há seis 
anos no Rio Grande do Sul, esse 
espaço de reflexão, movido pela 
Revista VOTO, está sendo levado 
para o resto do país. A primeira 
parada foi o Rio, em 13 de mar-
ço. Edições em outros Estados vão 
ocorrer ao longo do ano. 

É o momento de refletir, rever 
valores. E transformar o país.  

ONDE COMEÇA A

KARIM MISKULIN
DIRETORA
EXECUTIVA DA VOTO

TRANSFORMAÇÃO
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PENSATA

FERNANDO SCHÜLER
Cientista político, professor e 

doutor em Filosofia

A CRISE, A REFORMA 
DA PREVIDÊNCIA  
E O FATOR

POR QUE O ÊXITO 
DO GOVERNO 

TEMER NA ÁREA 
ECONÔMICA NÃO 

SE REPETE NA ÁREA 
POLÍTICA

HENRIQUE 
MEIRELLES

FOTO: MARCELO CAMARGO/ABr
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Há um paradoxo no Brasil atu-
al. Do ponto de vista econômico, 
andamos bem. O País tem uma 
agenda. Aprovou a PEC limitando 
o gasto público, acertou o passo 
no ajuste fiscal, reduz juros de 
modo gradativo e sustentável. 
A inflação anualizada caiu de 
10,3% para 4,7% em apenas um 
ano. É evidente que ainda não 
chegamos lá, mas o Brasil voltou 
a frequentar o radar de investido-
res externos e o risco-país voltou 
a patamares pré-crise. Goste-se 
ou não de Michel Temer, é preciso 
reconhecer que seu governo é um 
sucesso na área econômica. 

O mesmo não acontece na área 
política. Temer tem mostrado for-
ça no Congresso e até agora apro-
vou tudo a que se propôs. É pos-
sível especular que a proximidade 
das eleições tenha um efeito dis-
persivo sobre a base, mas não é 
este o ponto. O mal-estar da polí-
tica vem da Lava-Jato e seu siste-

ma de Trial by media. O Brasil 
vive o processo da “conde-
nação difusa”. Espécie de 
post truth aplicada à vida 
política. O sujeito “citado” 
é “delatado”. “Delatado” 
é “investigado”. “Inves-
tigado” é “condenado”. 
Todos, quase sem exceção, 
são suspeitos. As coisas 
serão assim até o final 

do governo. Não tem 
jeito. Temer pode ver 
o PIB crescer 3 ou 4% 
em 2018, mas dificil-
mente será um presi-

dente popular. Ele pa-

rece saber disso. Arrisco dizer que 
ele tem nisso a sua libertação. Li-
vre da necessidade de ser popular, 
pode pensar com alguma convic-
ção sobre seu lugar na História. 

Há, porém, nisso tudo, um ele-
mento paradoxalmente positi-
vo: sendo impopular e matando 
no peito a incerteza política, ele 
permite que seu Primeiro Minis-
tro Henrique Meirelles siga em 
frente. Dia atrás escutei de um 
parlamentar experiente esta im-
pressão: são as crispações da Lava 
Jato que permitem que a equipe 
econômica avance.

As delações do dia, as especu-
lações sem fim envolvendo Padi-
lha, Renan, Jucá, Moreira Franco, 
produzem uma paradoxal rede 
protetora que permite que siga 
em frente o ajuste das contas pú-
blicas e o debate das reformas. 

São impressões. O fato é que o 
debate da reforma da Previdência 
vai avançando. Há consenso, no 
mundo sério da economia e dos 
negócios, que o País precisa fazer 
a reforma, e há uma crescente 
convicção no mundo político de 
que ela é factível. 

O PT e seus aliados fazem al-
guma gritaria mas não se vê uma 
só mobilização de rua que vá 
além da militância dos sindicatos. 
O País parece envolvido em um 
grande espetáculo: todos sabem 
que a reforma é necessária, que o 
déficit do regime geral já passou 
dos R$ 150 bilhões e ameaça co-
locar por terra o limite do gasto 
público aprovado com a PEC 55. 
Há desconforto, há gente fazen-

do discurso, nas redes sociais, mas 
há a percepção de que a hora che-
gou. 

Mais: ao contrário do que ima-
gina o senso comum, o momento 
é bom para aprovar a reforma. 
Com desemprego em torno de 
11%, é clara a percepção de que 
medidas duras precisam ser to-
madas. O Brasil viveu a ilusão 
do crescimento fácil e indolor à 
época do boom das commodities, 
na segunda metade da década 
passada. Perdemos um década 
ampliando o gasto público, con-
tratando funcionários, abrindo 
estatais e estimulando o endivi-
damento das famílias. A conta 
chegou em 2013 e seu custo, para 
o País, é uma queda de 7,2% do 
PIB em dois anos. A reforma está 
longe de ser simplesmente uma 
meta do presidente Temer. É um 
desafio brasileiro.  

Vou mais longe: aprovada a 
reforma da Previdência, Henrique 
Meirelles inscreve seu nome como 
candidato competitivo, em 2018. 
Ainda que lhe falte carisma po-
pular, Meirelles vem se afirmando 
como um líder discreto e capaz de 
produzir consensos em um País 
dividido. 

Eleito deputado pelo PSDB, 
dirigiu o Banco Central em dois 
mandatos do PT e agora comanda 
a política econômica do governo 
do PMDB. Tem um irretocável cur-
rículo executivo e soube conduzir 
reformar inéditas em nossa histó-
ria recente. Dispensá-lo de consi-
derações eleitorais é um luxo que 
o País não deveria se permitir. 

Ainda que lhe 

falte carisma 

popular, 

Meirelles se 

afirma como 

um líder 

discreto e capaz 

de produzir 

consensos em 

um País dividido. 

Aprovada 

a reforma, 

inscreve seu 

nome como 

candidato 

competitivo  

em 2018
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A CHAPA 
PRESIDENCIAL 
NO TSE

EM CASO DE 
CONDENAÇÃO, O 

PAÍS CAI EM UM 
LIMBO JURÍDICO, 

POR FALTA DE 
REGULAMENTAÇÃO 
DO PLEITO INDIRETO

A chapa presidencial eleita em 2014 é 
alvo de severos questionamentos e pode 
ser cassada pelo Tribunal Superior Eleito-
ral. Há a Ação de Investigação Judicial Elei-
toral nº 194358, intentada pelo Partido da 
Social Democracia Brasileira em desfavor 
de Dilma Rousseff e Michel Temer. Nela, 
distribuída um ano antes da admissibilida-
de do pedido de Impeachment, o PSDB atua 
com 24 advogados, três dos quais ex-minis-
tros do TSE. Dilma é representada por 20 
profissionais da advocacia, um deles tam-
bém ex-ministro. Temer, por sua vez, se de-
fende através de 4 procuradores, incluindo 
um ex-presidente da OAB. O processo está 
na fase instrutória, quando as provas estão 
sendo produzidas pelas partes.

  Outra demanda é a Ação de Im-
pugnação de Mandato Eletivo nº 761. Ela 
havia sido rejeitada pela sua primeira rela-
tora. Entretanto, por maioria de votos, os 
ministros acolheram um recurso da coliga-
ção liderada por Aécio Neves e determina-
ram o seu prosseguimento.

  Na prática, ambas são ações civis 
eleitorais. Não investigam condutas pe-
nais, o que afasta o risco de prisões. Para 
a primeira ação estão previstas duas pena-
lidades: perda de mandato e inelegibilida-
de. Para a segunda somente a perda do 
mandato, conforme uma jurisprudência 
consagrada pelo tribunal a partir de 2011. 
O TSE é integrado por sete ministros. Dois 
estão com os seus mandatos expirando e 
logo serão substituídos por outros. O perí-

odo do relator finda em outubro. 
  A princípio, o fato de Dilma ter 

sido afastada e Temer se tornado presi-
dente não impede os julgamentos. No en-
tanto, algum ministro pode questionar se 
é possível julgar uma chapa que não existe 
mais em função de excepcional circunstân-
cia (Impeachment). Outra questão relevan-
te diz respeito à individualização das res-
ponsabilidades quanto ao financiamento 
de campanha. O TSE sempre entendeu que 
a chapa é una e indivisível. Pode, porém, 
rever o tema. Também pode uma das ações 
ser julgada e absolver e a outra condenar. 
Podem ambas condenar ou absolver Dilma 
e Temer ou apenas um deles. As ações são 
independentes. No caso de cassação, o tri-
bunal determinará o afastamento imedia-
to de Michel Temer e a posse do presidente 
da Câmara dos Deputados para que con-
voque uma eleição suplementar ou então 
manterá o presidente até que o Supremo 
Tribunal Federal se pronuncie sobre even-
tuais recursos para lá remetidos.

  Por fim, se houver novo pleito 
presidencial, este será indireto e realizado 
pelo Congresso Nacional. Há, contudo, um 
perigoso detalhe: o país não dispõe de lei 
que o discipline. O parlamento jamais vo-
tou os projetos que o regulamentam. Isso 
quer dizer que não se sabe, por exemplo, 
quem pode ou não ser candidato. Apenas 
congressistas? Ex-presidentes? Qualquer 
pessoa? É o limbo jurídico no país de Ma-
cunaíma. Alea jacta est.

DIREITO ELEITORAL

ANTÔNIO AUGUSTO MAYER 
DOS SANTOS

Advogado 
aamsadv@gmail.com
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Não estão apenas na classe 
política nem só na elite empresa-
rial os arquitetos da ruína moral 
do Brasil. Uma geração de líde-
res está na cadeia, ou a caminho 
dela, enquanto a imagem e a 
autoestima do país se degradam, 
e esse desfecho amargo para a 
Nação, órfã de representantes 
em quem confiar e espectadora 
do êxodo de jovens que desisti-
ram de um projeto nacional, tem 
muitos responsáveis. Entre eles 
está um personagem oculto pelo 
anonimato, o “eleitor”, aquele 
com memória tão curta que tam-
pouco lembra em quem votou na 
eleição passada. Também figura a 
imprensa. Na história recente, um 
consenso midiático acreditou em 
um discurso de mudança sem in-
vestir em uma apuração profunda 

A ATUAL GERAÇÃO DE LÍDERES POLÍTICOS E  

EMPRESARIAIS, MUITOS DELES NA CADEIA OU A  

CAMINHO, INSPIRA NOS JOVENS O DESEJO DE PARTIR,  

E A CULPA DESSE VAZIO É (TAMBÉM) SUA

sobre as relações por trás do pac-
to que sustentou esse projeto. 

O organismo multifacetado 
traduzido como “opinião públi-
ca” concentra nos alvos da Lava 
Jato as mazelas da República sem 
atacar com a mesma intensidade 
práticas de corrupção sem rosto 
como os saques que se aproveita-
ram da greve dos policiais no Espí-
rito Santo. Em resumo, é priorida-
de banir a corrupção e isso não se 
consegue se a sociedade deixar de 
fazer a sua mea culpa. 

Esta reportagem refaz a anato-
mia do malogro coletivo e busca 
caminhos para evitar a repetição 
dos erros que mergulharam o país 
em um vazio entre duas gerações, 
uma de velhos líderes desacredi-
tados e a outra de potenciais líde-
res descrentes.
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A RUÍNA
ESPECIAL

Em lugar da bem-vinda vi-
são de liberdade individual, com 
igualdade de oportunidades e 
respeito às regras do jogo cole-
tivo, viceja na sociedade um pe-
rigoso inço do individualismo. 
Manifesta-se pela negligência 
na relação com a política e pela 
facilidade da adesão à lei da van-
tagem desleal. As eleições munici-
pais de 2016 tiveram 144.088.912 
eleitores aptos a votar. Quantos 
desses estudaram o histórico e 
as propostas dos seus candidatos 
antes de pressionar o botão de 
confirma na urna? A desinforma-
ção mina o processo. É o caso de 
quem esquece em quem votou. 
É também o de quem se lembra, 
mas se sente traído por uma even-
tual posição adotada pelo eleito 
mas que era previsível. A maioria 
dos eleitores menospreza um ritu-
al importante a cada dois anos, o 
de pesquisar sobre os candidatos. 
Normalmente, aposta no que lhe 
é prometido, e poupa esforço na 
busca de informação, ao atribuir 
à política pouca relevância. 

“É um equívoco enorme, pois 
é através dela que se pode ter 
um pluralismo político, pessoas 
participando de uma vida decisó-
ria”, lembra Margarida Lacombe, 
professora de Direito da Univer-
sidade Federal do Rio de Janeiro 
(UFRJ). “Política é composição e 
alguma formação com adversá-
rios ideológicos é necessária, pois 
isso é pluralismo.”

Uma vez (mal) eleitos os can-
didatos, a ganância individual se 
manifesta em uma prática desi-

gual, desleal, expressa na troca 
de favores por vantagens. “O in-
divíduo retroalimenta a corrup-
ção”, resume o cientista político 
Leonardo Paz, professor da Uni-
versidade Federal do Rio de Ja-
neiro (UFRJ).  “Ele quer resolver 
o seu problema e, se para isso é 
necessário que ofereça alguma 
vantagem a alguém, assim irá 
fazer”, explica Paz, também co-
ordenador de estudos e debates 
do Centro Brasileiro de Relações 
Internacionais (Cebri), professor 
no departamento de Relações  
Internacionais na Faculdade Ib-
mec e especialista do Instituto 
Millenium. É um comportamen-
to disseminado. Talvez isso ajude 
a explicar por que não apenas o 
presidente da Odebrecht, mas 
também oito dezenas de execu-
tivos da empresa (atuais ou anti-
gos) participaram de uma delação 
premiada.“A corrupção provocou 
uma metástase moral na socieda-
de”, constata o economista Ro-
berto Fendt. 

É uma crise de valores mais di-
fícil de enfrentar do que a crise 
econômica. Esta é conjuntural, a 
outra estrutural. Compõe o cená-
rio de fracasso do projeto educa-
cional, cultural, social e político 

do Brasil. Nele habita 
um povo mal instruído, 
com baixa capacidade de 
discernimento das com-
plexas ideologias que se 
apresentam, dos interesses 
dissimulados de grupos, de 
distorções da realidade pro-
vocada por notícias falsas, de-
turpadas ou pouco apuradas e, 
especialmente, falta de clareza 
do destino histórico da nação, do 
para onde iremos. 

A sociedade reclama mas se 
omite na participação na política. 
Um exemplo é a dificuldade dos 
partidos de preencherem o míni-
mo de candidaturas femininas. 
Ainda que o machismo impere no 
ambiente político, o interesse das 
mulheres se mostra aquém do ne-
cessário para uma representação 
equilibrada.A frouxidão da teia de 
valores favorece os incentivos ne-
gativos numa parcela grande da 
população posicionada no limite 
entre a legalidade e a ilegalidade. 
Como consequência, a corrupção 
se torna sistemática. Em paralelo, 
perde-se a identidade nacional. 
O Brasil hoje é um país vazio de 
argumentação, justificativas e sus-
tentação ética e moral, fonte de 
mais violência e alienação.

O indivíduo retroalimenta 
a corrupção.

LEONARDO PAZ, 
cientista político, professor da UFRJ  
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A DESCRENÇA

Se o desencanto entre os 
adultos que um dia tiveram es-

perança no Brasil é grande, ima-
gine entre os jovens. Chegam à 
idade de entrar no mercado de 
trabalho bem na hora da falência 
do projeto nacional. 

Na ausência dele, ganha força 
outro projeto, o de ir embora. 
“Os jovens hoje são reféns de uma 
máquina praticamente intocável 
e intangível”, lamenta Francisco 
Marshall, historiador, arqueólo-
go e professor titular da Univer-
sidade Federal do Rio Grande do  
Sul (Ufrgs). 

Fica difícil inspirar o jovem a 
permanecer. Enquanto sofre com 
a crise econômica, olha para o 

Congresso e vê um percentual 
grande de cadeiras ocupada por 
parlamentares suspeitos de lava-
gem de dinheiro, formação de 
quadrilha e outros delitos. 

A dificuldade do jovem de en-
xergar uma perspectiva de vida 
melhor custa caro para o futuro 
do país. Tem intensificado a fuga 
de cérebros, um tema preocupan-
te, a ponto de pautar uma audi-
ência na Comissão de Relações 
Exteriores e Defesa Nacional do 
Senado em 2 de junho passado. 

A  perda de profissionais alta-
mente qualificados é um proble-
ma sério para o Brasil.

O quadro desperta, além de 
uma sensação de impotência em 

relação ao futuro do país, uma 
aversão à carreira política. 

Se o processo fosse mais trans-
parente e confiável, uma parcela 
significativa deles se aproxima-
riam da política quase a metade 
(45%), segundo dimensionou a 
pesquisa O sonho brasileiro da polí-

tica, realizada pela Box 1824. 
A empresa foi a campo en-

tender o que moradores de sete 
capitais, na faixa etária entre 18 
e 32 anos, pensam sobre sua pró-
pria atuação política. Eles se mo-
bilizam a partir de causas, e elas 
costumam ser excluídas da pauta 
dos partidos.

Essa falta de sintonia distancia 
ainda mais o jovem das arenas 
institucionais da política. Ao per-
ceber que só reclamar não adian-
ta, criam seus próprios meios de 
ação e atuam em ONGS e outros 
projetos sociais.

O estudo alertou: “Não é o jo-
vem que não quer saber da políti-
ca. É essa política que ainda não 
sabe conversar com o jovem”.

Os jovens hoje são reféns de uma máquina 
praticamente intocável e intangível

FRANCISCO MARSHALL,
historiador, arqueólogo e professor da Ufrgs
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ESPECIAL

Para o Brasil emergir desse ato-
leiro não há saída fácil, e o res-
gate tem avanços e retrocessos. 
É necessário fortalecer a certeza 
de que as leis serão cumpridas e 
quem errar será punido. 

A Lava Jato dá esperança. Nun-
ca se viu tanta gente poderosa 
presa,  indiciada e condenada. 
Grandes empresários, políticos e 
ex-políticos respondem por cri-
mes de lavagem de dinheiro, en-
tre outros delitos. 

A cruzada contra a corrupção, 
protagonizada pelo juiz brasilei-
ro, ajuda a limpar a imagem do 
Brasil no Exterior, tarefa ainda 
longe ser concluída. A missão é 
sabotada por episódios como o 
ocorrido na Universidade Colum-
bia, em Nova York, em 6 de feve-
reiro, quando Moro, ovacionado 
ao subir ao palco, foi durante a 
palestra atormentado por mani-
festantes brasileiros, espalhados 
pela plateia. Eles interrompiam 
o juiz dizendo em inglês que ele 
não era bem-vindo à universida-
de. Quatro deles gritaram que os 
julgamentos feitos por Moro na 
Lava Jato eram “tendenciosos e 
partidários”. Outros carregavam 
cartazes que traziam a palavra 
“golpe”, e o rosto do juiz preen-

A RECONS

chia a letra “O”. A maior parte da 
plateia irrompeu em vaias para 
tentar calar os manifestantes, seis 
dos quais retirados do local. Duro 
é entender a lógica de, diante da 
sociedade americana, que abomi-
na desonestidade, um grupo se 
sentir à vontade para protestar 
contra um símbolo anticorrupção. 

Graças à percepção do fim da 
tolerância com falcatruas, há uma 
transformação visível no meio 
corporativo. Um termo ganhou 
relevo nas tendências de gestão: 
compliance. Vem do verbo em in-
glês “to comply”, ou seja, agir de 
acordo com a regra. Devastadas 
pelo efeito das operações da Po-
lícia Federal, do Ministério Públi-
co e da Justiça, empresas passam 
a levar a sério, como estratégia 
de sobrevivência, adotar rigor no 
cumprimento das normas e inves-
tir energia em evitar, detectar e 
corrigir eventuais desvios. 

Esse movimento ganhou força 
ainda em 2015, com o avanço das 
investigações. A falta da cultura 
da transparência se refletiu na au-
sência de um mercado suficiente 
para atender às necessidades dos 
novos tempos de governança. A 
procura expôs a escassez de pro-
fissionais qualificados. As empre-
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TRUÇÃO  

sas adotaram alternativas como 
o treinamento da própria equipe 
e até a busca de especialistas no 
Exterior.

No velho Brasil, o sistema em 
voga era uma adaptação na-
cional, o “anti-compliance” ou  
“compliance às avessas”. 

Assim procuradores do Minis-
tério Público Federal apelidaram 
um sistema ilícito descoberto no 
Setor de Operações Estruturadas 
da Odebrecht. Montado à par-
te da plataforma de principal da 
empreiteira, permitia “a comu-
nicação secreta entre executivos, 
funcionários e doleiros responsá-
veis por movimentar os recursos 
espúrios” e assim facilitava paga-
mentos ilegais.

A cruzada pela transparência 
tem de avançar para levar de fato 
a uma renovação política, ressalta 
Francisco Marshall. É a forma de 
livrar o Brasil “da cleptocracia que 
está estável”.

A consolidação da nova cultura 
depende também do destino do 
pacote anticorrupção, elaborado 
pelo Ministério Público Federal 
e endossado por mais de 2,2 mi-
lhões assinaturas de apoio popu-
lar. Na calada da madrugada de 
30 de novembro a Câmara deu 

Nossa reconstrução 
passa pela mudança  

de valores e pela 
punição de quem 
comete um crime.

uma mostra dos obstáculos a se-
rem vencidos, ao aprovar o tex-
to em regime de urgência com 
emendas que desfiguraram o teor 
original. Duas semanas depois, 
o ministro Luiz Fux, do Supremo 
Tribunal Federal (STF), concedeu 
liminar para anular a votação. O 
embate ainda segue.

Com a cultura de valores mais 
sólidos e a certeza da punição a 
quem comete delitos, a sociedade 
tem ainda o desafio da desigual-
dade social. “País desenvolvido 
com um nível tão grande de de-
sigualdade social não existe, pois 
é contraditório”, observa Mar-
garida Lacombe. O economista 
Roberto Fendt resume: “Nossa 
reconstrução passa pela mudan-
ça de valores e pela punição de 
quem comete um crime”. 

ROBERTO FENDT,
economista

ARTE SOBRE FOTO DE DANIEL ISAIA/ABr
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Em 1942 o economista austrí-
aco Joseph Schumpeter cunhou 
o termo “destruição criativa”, des-
crevendo o processo de inovação, 
necessário para a sobrevivência 
das corporações em pleno ca-
pitalismo de mercado. Segundo 
Schumpeter, o capitalismo vive 
uma época onde novos produtos 
levam a destruir, pela sua eficácia 
e eficiência, tradicionais e gigantes 
corporações que não se atualizam, 
tornando-se menos atrativas, por-
tanto, para o consumidor.

Essa tese pode ser vista, atu-
almente, com muita frequência na 
economia mundial, onde antigas e 
famosas empresas perdem espaço 
no mercado para as recém-nasci-
das startups que criam produtos 
inovadores, úteis e com preço com-
petitivo, conquistando milhões de 
consumidores no planeta.

De fato, a inovação é sine qua 
non para a sobrevivência no mer-
cado capitalista, sob pena da “des-
truição criativa” levar à falência cor-
porações que não se atualizarem 
de acordo com os gostos e as ne-
cessidades do consumidor. Vide o 
caso da tradicional Kodak, que com 
suas máquinas e filmes fotográficos 

A DESTRUIÇÃO 
CRIATIVA 
DO PODER 

AS INSTITUIÇÕES DEVEM SE REINVENTAR PARA TRADUZIR 
O QUE AS PESSOAS QUEREM, PENSAM E PRECISAM

GABRIEL SOUZA
Deputado estadual, líder do 

Governo e secretário-geral do 
PMDB/RS

O Poder 

está em 

transformação, 

devido às 

características 

da sociedade 

atual, 

conectada 

e com mais 

escolaridade

obsoletos não resistiu à onda da fo-
tografia digital e pediu falência no 
início de 2012. Ou, então, da che-
gada de novos meios de transporte 
como Uber e Cabify, competindo 
diretamente com o serviço de táxi 
no Brasil.

Essa atualização pode parecer 
algo simples, mas na prática não 
funciona bem assim. As pessoas, 
cada vez mais conectadas entre 
si e com o mundo por meio da in-
ternet, exigem uma mudança de 
padrão de transformação das insti-
tuições, sejam elas privadas ou pú-
blicas, numa velocidade que nem 
sempre é possível acompanhar.

Primavera árabe, manifesta-
ções anticorrupção no Brasil, juven-
tude europeia, Occupy Wall Street, 
entre outras dezenas de episódios 
relevantes de insatisfações da po-
pulação, especialmente jovens, 
podem ser elencados pelo mundo 
inteiro, lembrando apenas dos últi-
mos cinco anos.

Poderíamos traçar um paralelo 
da tese econômica da “destruição 
criativa” de Schumpeter com essa 
tendência de insatisfações da so-
ciedade perante os órgãos públicos 
e os partidos políticos? Em outras 

palavras, poderíamos questionar a 
atualização das práticas e das polí-
ticas dessas instituições em conso-
nância com os novos tempos que o 
mundo vive?

O venezuelano Moisés Naím, 
em seu livro O Fim do Poder, abor-
da essa questão. Segundo Naím, 
o mundo está passando por uma 
série de transformações que estão 
instaurando um paradigma inédi-
to na História. Em suma, o Poder 
como tradicionalmente era concebi-
do está em transformação, devido 
às características da sociedade atu-
al, conectada e com mais escolari-
dade, especialmente no que tange 
a sua juventude. 

Schumpeter e Naím, em um in-
tervalo de mais de 50 anos, escre-
vem sobre coisas parecidas e ex-
tremamente atuais: as instituições 
devem se reinventar diariamente 
para traduzirem o que as pessoas 
querem, pensam e precisam. Evi-
dentemente, os partidos políticos 
também devem incumbir-se dessa 
tarefa sob pena de fracassarem em 
seus objetivos. Estaríamos viven-
do, portanto, a era da “destruição 
criativa do Poder”. 

Joseph 
Schumpeter 
(1883-1950) 
anteviu as cíclicas 
insatisfações da 
sociedade
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COMO É A ESTRATÉGIA 
DE PARCERIAS PARA 

INVESTIMENTO DO GOVERNO 
TEMER, EXPLICADA PELO 

“GERENTÃO” 
ADALBERTO SANTOS DE 

VASCONCELOS

ENTREVISTA

Sai o PAC, 
entra o 

PPI
ROBERTO BELLONIA
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Por Mauro Graeff Júnior
Rio

Ele não tem status de ministro, 
quase não aparece no noticiário 
de Brasília e não faz o perfil do 
político tradicional. Prefere uma 
apresentação em slides ao im-
proviso da fala. Mas Adalberto 
Santos de Vasconcelos está em 
um dos cargos de maior responsa-
bilidade no Governo Federal. No 
início de fevereiro, ele herdou a 
função de secretário especial do 
Programa de Parcerias de Investi-
mentos (PPI). Passou a coordenar 
o andamento de todos os proje-
tos que vão receber recursos do 
setor privado, uma das principais 
estratégias do presidente Michel 
Temer para fazer obras de infra-
estrutura e gerar empregos.

Engenheiro mecânico de for-
mação e funcionário de carreira 
do Tribunal de Contas da União 
(TCU), Vasconcelos entrou no go-
verno em junho de 2016. Assumiu 
a secretaria do PPI depois que 
Moreira Franco passou a ser Mi-
nistro-chefe da Secretaria-Geral 
da Presidência. Virou, na prática, 
o homem que acompanha todos 
os projetos de infraestrutura que 
vão receber dinheiro do setor 
privado, sejam concessões, priva-
tizações ou parcerias público-pri-

vadas. A convicção do Planalto 
é que só com a grana vinda das 
empresas é que o Brasil vai resol-
ver problemas históricos em áreas 
como rodovias, portos, aeropor-
tos e energia e ainda gerar em-
pregos.

É um gerentão, a pessoa que 
faz os projetos andar, cobrando 
ministérios e agências regulado-
ras para que as licitações sejam 
colocadas na rua para atrair o ca-
pital privado. Apesar de não ter o 
mesmo poder, é para o governo 
Temer o que Dilma Rousseff era 

no governo Lula quando coorde-
nava o PAC. Só que neste caso os 
projetos são executados com di-
nheiro privado.

É tarefa de Vasconcelos acom-
panhar de perto o andamento 
dos 55 projetos anunciados no 
último dia 7 por Temer para cap-
tar investimentos em setores de 
energia, transportes e saneamen-
to, que prometem injetar R$ 45 
bilhões.

“Eu acompanho semanalmen-
te cada etapa. E cobro o cumpri-
mento de todas as metas”, disse 
Vasconcelos.

A principal missão do secretá-
rio é fazer com que os projetos 
sejam atraentes ao mesmo tempo 
para a população e para a inicia-
tiva privada. Para ele, o governo 
não deve ser empreendedor, mas 
sem regulador e fiscalizador.

“A sociedade brasileira não 
quer obra, quer serviço prestado. 
A obra é só um meio para você 
atingir a prestação de serviços de 
forma adequada. O papel do go-
verno é garantir o cumprimento 
do contratos com eficiência”.

Nesta entrevista, concedida no 
Rio, na manhã de 13 de março, 
durante o Brasil de Ideias, evento 
da Revista VOTO, o secretário ex-
plica o papel do setor privado no 
Governo Federal.

A sociedade brasileira não 

quer obra, quer serviço 

prestado. A obra é só um 

meio para você atingir a 

prestação de serviços de 

forma adequada. O papel 

do governo é garantir o 

cumprimento do contratos 

com eficiência.
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ENTREVISTA

Necessidade  
de reformas

O Brasil é um país que precisa 
de reformas urgentes. E o gover-
no tem dado sequência a essas 
reformas, sejam elas a reforma 
fiscal (teto dos gastos), do Ensino 
Médio, trabalhista, da Previdência 
e tributária. Sobretudo, nós preci-
samos uma reforma na infraes-
trutura. Para isso, precisamos de 
investimentos a curto prazo para 
retomar o crescimento da eco-
nomia e a geração de empregos. 
Precisamos também de ações não 
de governo, mas de Estado bra-
sileiro, e de reformas estruturais 
que vão permitir esse crescimento 
sustentável. Isso só ocorre se tiver 
um planejamento. O Brasil precisa 
planejar.

Importância do 
planejamento

Sou formado em uma época 
que os engenheiros tinham es-
perança de trabalhar no GEIPOT 
(Empresa Brasileira de Planejamen-

to de Transportes, criada na década 

de 1960 e extinta oficialmente em 

2008). Problema não foi só a ex-
tinção da empresa, foi a extinção 
de várias pessoas que estavam 
pensando o Brasil no futuro. Na 
área de planejamento, precisa-
mos enxergar o país ao longe. Nós 
do PPI passamos a trabalhar com 
a Empresa de Planejamento e Lo-
gística (EPL), que deixa de ser um 
órgão criado para levar a cabo o 
trem de alta velocidade entre Rio 
e São Paulo e começa a estruturar 
projetos de curto, médio e longo 
prazo. Para fazer essas reformas, 
principalmente destravar garga-
los logísticos, nós precisamos de 
um governo com determinação, 
que tenha a coragem e a ousadia 
de empreender essas transforma-
ções que o Brasil precisa. E o go-
verno do presidente Temer está 
comprando isso, está disposto a 
fazer as transformações de que o 
país tanto necessita.

Para fazer essas reformas, 

principalmente destravar 

gargalos logísticos, nós 

precisamos de um governo 

com determinação, que 

tenha a coragem e a ousadia 

de empreender essas 

transformações que  

o Brasil precisa

Precisamos também de ações não de governo, mas 

de Estado brasileiro, e de reformas estruturais que 

vão permitir esse crescimento sustentável

ROBERTO BELLONIA
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Situação 
econômica

As reformas econômicas come-
çam a dar os primeiros sinais de 
reversão da crise: a inflação vem 
se reduzindo, tivemos também 
uma redução da taxa Selic e o 
ingresso de investimentos estran-
geiros. Isso tudo sinaliza uma re-
tomada da economia. 

Essas ações adotadas pelo go-
verno estão sendo acompanha-
das de perto pelo programa de 
concessões e parcerias com a ini-
ciativa privada, que tem como 
objetivo reativar os investimentos 
em estruturas, tentar solucionar 
os gargalos logísticos e contribuir 
para a produtividade e a compe-
titividade, permitindo um cresci-
mento sustentável. Eu acho que 
essa palavra, crescimento susten-
tável, é uma palavra que motivou 
boa parte do pessoal que aceitou 
o convite do ministro Moreira 
Franco para participar desse pro-
grama. Nós estamos lá para fazer 
um crescimento de forma susten-
tável para o Brasil não ter que re-
tornar a patamares anteriores. 

Cada passo que se dá, mesmo 
que seja pequeno, é um passo 
para a frente. 

Nós não podemos mais nos dar 
ao luxo de retroceder nessa área 
de estrutura e retomar a geração 
de empregos e renda.

O Programa  
de Parcerias  
de Investimentos 
(PPI)

É o programa que teve início 
em maio de 2016. Em junho de 
2016, o ministro Moreira Franco 
me chamou para ser secretário ad-
junto dele. Quando ele assumiu a 
Secretaria-Geral da Presidência da 
República, me coube ser o secre-
tário especial do programa. Esse 
programa é uma área onde você 
tenta trazer a governança do am-
biente de investimentos na área 
federal. 

Essa atividade de tentar cen-
tralizar e coordenar já era exerci-
da pela Casa Civil, mas a Casa Civil 
cuida de todas as outras ativida-
des. Então, dada a importância do 
investimento, dada a importância 
de destravar os gargalos logísticos 
do país, entendeu o presidente 
da República de criar uma área 
especial vinculada diretamente à 
Presidência para poder coordenar 
e dar governança a essa área de 
estrutura. 

Nós tentamos supervisionar 
todas as ações dos diversos ato-
res da área de estrutura, seja dos 
ministérios: Ministério de Minas e 
Energia, Ministério de Transporte, 
Portos e Aviação Civil, as agências 
reguladoras, todas essas áreas…

Cada passo que se dá, mesmo que seja pequeno, é um passo para a 

frente. Nós não podemos mais nos dar ao luxo de retroceder nessa 

área de estrutura e retomar a geração de empregos e renda.

O poder do PPI
O PPI atua em apoio aos minis-

térios e as agências reguladoras se-
toriais, e ele trabalha discutindo a 
regulação, o planejamento, as car-
teiras de projetos e a governança. 
Sobretudo ele busca retomar o po-
der técnico da agência reguladora e 
do Estado e você procura devolver o 
poder político aos ministérios, o po-
der decisório de plano de políticas 
públicas. O PPI busca a transparên-
cia, a previsibilidade, a governança 
e uma carteira de projetos que ins-
tigam a concorrência. Há diversas 
obras na área de infraestrutura que 
o país tanto necessita para ter um 
crescimento sustentável e positivo. 
Mas, quando a gente vai lá na prate-
leira buscar os projetos, a gente não 
encontra esses projetos. 

O Brasil parou de planejar. A gen-
te é cobrado a todo momento para 
tentar solucionar os problemas dos 
gargalos de infraestrutura, e aí os 
projetos são mal feitos, mal elabo-
rados. Esses projetos não resolvem 
os problemas e muitas vezes nem 
chegam a ser licitados, porque pa-
ram nos órgãos de controle, param 
no licenciamento ambiental e não 
dão sequência. E o Brasil fica atra-
sado. Então, sobretudo, temos que 
ter uma carteira de projetos, não 
uma carteira de obras. O objetivo 
final dessa governança é oferecer à 
sociedade brasileira serviços públicos 
adequados e com qualidade, e poder 
contribuir para o crescimento com-
petitivo e sustentável para isso. 

A sociedade brasileira não quer 
obra, quer serviço prestado. 

A obra é só um meio para você 
atingir a prestação de serviços de 
forma adequada.
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Como fazer os  
projetos andarem

Os projetos já estão saindo. Em setembro 
de 2016 foi a primeira reunião com o conse-
lho do PPI, do qual participa o presidente da 
República. Então é para as coisas funciona-
rem, saírem do papel. E lá foram habilitados 
35 projetos nessa primeira reunião. Todos ti-
veram consequências, alguns com contratos 
já assinados, outros em andamento. A gente 
tentou pegar os projetos que tinham mais 
condições e amadurecimento para lançar no 
mercado. Continuamos trabalhando nos ou-
tros projetos. Nessa carteira de 35 projetos a 
gente colocou datas que são acompanhadas 
semanalmente. Eu cobro o cumprimento de 
todas as metas. Agora já são 55 projetos.

Os primeiros 
resultados

Dos contratos já assinados, temos um ter-
minal de container de Salvador (renovação do 
arrendamento), o terminal de fertilizante de 
Paranaguá e a privatização da Celg-D (Distri-

buidora de energia elétrica do estado de Goiás). A 
Celg-D já vinha de uma frustração de licitação 
sem interessados. Em cerca de 30 dias a gente 
remodelou, refizemos o preço, lançamos no 
mercado e tivemos um ágil de 28%. Temos 
também consultas públicas já disponibiliza-
das. E editais já publicados, totalmente rigo-
rosos, com as datas em dia. A concessão de 
quatro aeroportos: Fortaleza, Salvador, Floria-
nópolis e Porto Alegre. A agenda de março, 
abril e maio está intensa e com datas.

Temos uma lista enorme de 

investimentos previstos, que passam 

de R$ 45,2 bilhões  

e a perspectiva da criação de cerca 

de 215 mil empregos diretos e 

indiretos nos próximos anos.

ROBERTO BELLONIA

ENTREVISTA
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Atração de 
empresas 
estrangeiras

Todos os editais vão ser publi-
cados em português, espanhol e 
inglês. E o prazo entre o lança-
mento do edital e o leilão que era 
de 45 dias passa a ser de 100 dias. 

É um prazo suficiente para que 
os investidores possam mergulhar 
e formular propostas de forma 
consistente. Isso dá mais seguran-
ça e clareza para os investidores 
internacionais. O Brasil está retor-
nando ao foco dos investidores 
internacionais. A oportunidade 
de investir no Brasil é grande. 

Vários investidores estrangei-
ros nos procuraram para pedir 
informações no caso dos aeropor-
tos, por exemplo.

Credibilidade 
no mercado 
internacional

Queremos diversificar nossos 
investidores. Buscar atrair inves-
tidores de médio porte aqui no 
país e buscar a atração de inves-
tidores estrangeiros. Então, a 
gente tomou uma série de inicia-
tivas, e uma delas é a estabilidade 
das regras, transparência e que o 
Brasil seja um Estado efetivamen-
te regulador, que deixa de ser 
um estado prestador de serviço.  
Para isso você precisa recuperar 
o poder das agências regulado-
ras. As agências serão fortalecidas 
para cumprir seu papel de regu-
lar, monitorar e fiscalizar. 

A autonomia das agências é a 
garantia de que elas estarão com-
prometidas exclusivamente com o 
desenvolvimento dos setores que 
regulam.

A operação Lava Jato não 

assusta os investidores 

internacionais. Ela apenas acaba 

restringindo a participação das 

empresas brasileiras que estão 

envolvidas.

Investimentos  
e empregos

Temos uma lista enorme de inves-
timentos previstos, que passam de R$ 
45,2 bilhões e a perspectiva da criação 
de cerca de 215 mil empregos diretos 
e indiretos nos próximos anos. Mas 
uma grande preocupação do Conselho 
do PPI, do ministro Moreira Franco e 
do presidente Temer não é só realizar 
os investimentos tão esperados a cur-
to prazo que o país precisa, mas fazer 
ações de Estado para que no futuro a 
gente não venha discutir os problemas 
que a gente está vivendo hoje nas con-
cessões existentes. Boa parte desses 
problemas que a gente está presen-
ciando nas concessões existentes são 
estudos fragilizados e construções de 
contratos precários.

Foco na prestação  
de serviços

Nós criamos diretrizes para que as 
concessões sejam conduzidas com o 
máximo de rigor técnico. 

Só irão ao mercado projetos que já 
estiverem suficientemente discutidos, 
amadurecidos com a sociedade, com 
os investidores.  O foco será a melhor 
prestação de serviço às pessoas do se-
tor produtivo. Ou seja: concessão não 
é contrato de obra. 

Concessão é contrato de prestação 
de serviço, o foco é o usuário, é a me-
lhor prestação de serviço público. E a 
construção do contrato, ele tem que 
ter as obras vinculadas no crescimento 
da demanda. Porque quando você não 
tem obra vinculado ao crescimento da 
demanda você tem investimentos des-
necessários que podem inviabilizar a 
concessionária e, sobretudo, oneram 
indevidamente o usuário de serviço. 
Para ampliar a segurança jurídica, to-
dos os contratos terão indicadores cla-
ros de desempenho.

Interferência  
da Lava Jato  
nas licitações 

O que os investidores querem 
são estudos econômicos financei-
ros, regras claras, transparência 
e previsibilidade. Não queremos 
investidores oportunistas que 
depois não podem dar conta dos 
contratos. A gente estaria pos-
tergando um problema. Mas a 
operação Lava Jato não assusta 
os investidores internacionais. Ela 
apenas acaba restringindo a par-
ticipação das empresas brasileiras 
que estão envolvidas.

PPPs nos 
municípios

A retomada dos empregos se 
dá a curto prazo nos municípios. 
Por isso, vamos empregar esfor-
ços para desenvolver as parcerias 
público-privadas nos municípios. 
Nossa ideia é auxiliar as prefei-
turas com projetos e editais pa-
drões. Muitos municípios não têm 
expertise na elaboração de um 
contrato. O governo federal vai 
dar esse apoio. Com isso, os muni-
cípios poderão fazer parcerias pú-
blico-privadas de uma forma cor-
reta, para reaquecer a economia.
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SIM: 
deputado Arthur 

Maia (PPS-BA), 

relator da proposta 

da reforma

A idade mínima de 65 anos é adequada?
Reforma da Previdência,

CONTRADITÓRIO

trabalhando, menos gente está pagando. 
Por outro lado, tem muito mais gente re-
cebendo do que tínhamos antes. Por quê? 
Porque nos últimos 50 anos aumentamos 
a expectativa de vida em cerca de 25 anos. 
O brasileiro vive em média hoje 75 anos. 
É óbvio que a pessoa viver mais é muito 
bom, mas isso faz com que a Previdência 
pague a essa pessoa a aposentadoria por 
mais tempo. 

Temos cada vez menos pessoas pagando 
e cada vez mais pessoas recebendo. É ób-
vio que existe um rombo. Em 2015 tivemos 
um déficit de R$ 85 bilhões. Em 2016 esse 
déficit foi para R$ 150 bilhões. E a expecta-
tiva para 2017 é de um déficit em torno de 
R$ 250 bilhões. Se nada for feito, teremos 
em 2024 toda a arrecadação federal indo 
para o pagamento da Previdência. Isso sig-
nifica naturalmente o fim da Previdência 
Social. No mundo inteiro estamos tendo as 
pessoas vivendo mais. Por isso, em todas as 
legislações do mundo nós temos uma situ-
ação em que as regras previdenciárias têm 
sido endurecidas, sobretudo no que diz 
respeito à idade. 

Eu sei que a reforma não vai passar na 
forma que está. Alterações terão que ter, 
particularmente na regra de transição. 

Se a PEC passar, terminaremos este ano 
com crescimento de aproximadamente 
2%, com perspectiva de, no ano que vem, 
crescer 4%. Se a PEC não passar, a gente 
não sabe o que vai acontecer.

Não dá para pensar em não ter idade 
mínima de 65 anos de jeito nenhum.

É obvio que existe um rombo. Temos no 
Brasil dois dados demográficos que, com-
binados, resultam em uma situação de in-
sustentabilidade absoluta da Previdência. 
O primeiro: estarmos a cada dia com uma 
taxa de natalidade menor. Isso significa 
que nós temos hoje muito menos pessoas 
entrando no mercado de trabalho, propor-
cionalmente à nossa população, do que tí-
nhamos há 20, 30 anos. Isso implica um im-
pacto negativo para a Previdência, porque 
quem contribui é quem está trabalhando. 
Na medida que você tem menos gente 
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NÃO: 
deputado Paulo 

Pereira da Silva 

(Solidariedade-SP)

A idade mínima de 65 anos para apo-
sentadoria, associada ao aumento no tem-
po da contribuição e à luz da expectativa 
de vida do brasileiro, praticamente leva o 
trabalhador a exercer as suas atividades 
até perto da morte para poder se aposen-
tar. Há estados no Brasil, no Nordeste, em 
que a expectativa de vida é até inferior aos 
65 anos de idade. É uma barreira cruel e 
injusta.

A minha proposta, de 60 anos para ho-
mens e 58 para mulheres, procura dar um 
equilíbrio maior a essa relação entre tem-
po de contribuição e expectativa de vida. 
O tempo menor para as mulheres se justi-
fica porque é notório que elas trabalham 
mais, com a dupla jornada. É justo que elas 
tenham uma compensação. Na maneira 
como o governo quer, a injustiça para as 
mulheres fica ainda maior. Essa idade míni-
ma foi estabelecida de modo a que perto 
de 90% dos trabalhadores mal consigam 
atingi-la. 

Não é apenas a idade mínima, maior ou 
menor, que vai resolver o déficit da Previ-
dência. A reforma da Previdência tem de 
incluir a cobrança aos grandes devedores 
e o fim de isenções e desonerações. A so-
lução para o déficit da Previdência passa, 
por exemplo, pela cobrança de contribui-
ção previdenciária do agronegócio, que 
hoje simplesmente não recolhe nada. Isso 
é visto como um subsídio às exportações 
de commodities. Mas não é a Previdência 

que tem de dar subsídio algum. 
Outro aspecto: entidades filantrópicas, 

como universidades, por exemplo, não re-
colhem Previdência. Não deviam visar ao 
lucro, mas visam sim ao lucro, e também 
deveriam contribuir. Desonerações fiscais 
feitas anteriormente pelo governo tam-
bém precisam ser revistas porque preju-
dicaram o recolhimento de contribuições 
previdenciárias. Na soma, medidas como 
essas significam R$ 60 bilhões para os co-
fres da Previdência. Aí você começa a re-
solver o déficit. Querer que o trabalhador 
pague sozinho, estendendo o trabalho 
além da expectativa, é inaceitável.

FOTOS: DIVULGAÇÃO
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RAIO X DO FATO

NAS ÚLTIMAS 
DÉCADAS, NÃO 

FOMOS BEM NEM 
NA VISÃO DE 

LONGO PRAZO, 
TAMPOUCO 

NO COMBATE 
CONJUNTURAL

A indústria sempre teve um pa-
pel decisivo nos ciclos econômicos 
mundiais, seja nos movimentos de 
crescimento ou de recessão. Esse 
dado é perceptível na história 
de países de todas as dimensões 
e continentes. Quando o vetor 
de uma nação é de decréscimo, 
normalmente sua indústria tem 
sérios problemas. O inverso tam-
bém é verdadeiro. Quando o país 
está bem, o setor secundário está 
puxando a frente. 

Não é diferente do que vemos 
agora no Brasil, embora as causas 

não sejam apenas atuais. Faz tem-
po que a área reclama por uma 
visão estratégica dos governos, 
calcada numa política nacional 
duradoura para a indústria, bem 
como de medidas que protejam 
a competitividade imediata dos 
produtos brasileiros. 

Não raras vezes, nossas empre-
sas são lesadas por práticas des-
leais de comércio internacional, 
sem uma reação proporcional 
das nossas representações. Nas 
últimas décadas, em governos de 
todas as matizes, não fomos bem 

GERMANO RIGOTTO
Ex-governador do Rio Grande 

Sul, presidente do Instituto 
Reformar de Estudos Políticos 

e Tributários e membro do 
Conselho de Desenvolvimento 

Econômico e Social da 
Presidência da República 

www.germanorigotto.com.br

O BRASIL DE 
COSTAS PARA SUA 
INDÚSTRIA 
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em nenhuma das duas dimensões, 
isto é, nem na visão de longo pra-
zo, tampouco no combate con-
juntural.

Veja-se, por exemplo, a situa-
ção do setor de bens de capital, a 
chamada indústria de fazer indús-
tria. A cadeia em questão amar-
gou uma queda de quase 50% 
no faturamento em comparação 
a 2013. No mercado interno, a 
baixa chega a 60% das receitas 
no mesmo período. As consequ-
ências não podiam ser outras: 
desemprego, queda de renda do 
trabalhador, parques industriais 
desativados, venda de empresas 
para grandes grupos internacio-
nais, perda de competitividade, 
deficiência nas exportações e um 
sem-número de outros danos di-
retos e indiretos. Como já se disse, 
a indústria é uma espécie de mo-
tor do PIB. 

Impressiona, porém, que, mes-
mo com a série histórica e com as 
consequências explícitas na atu-
alidade, erros semelhantes con-
tinuem ocorrendo. Na segunda 
quinzena de fevereiro, o gover-
no mudou as regras da política 
de conteúdo local, reduzindo em 
50%, em média, a exigência mí-
nima de equipamentos e serviços 
produzidos no país para licitação 
de exploração de petróleo e gás. 
Isso abre portas para que o mes-
mo viés se repita em outras áre-
as. Na prática, afeta diretamente 
milhares de empresas nacionais e 
satisfaz meia dúzia de petroleiras, 
dentre as quais a Petrobrás. 

Claro que a proteção da in-
dústria local precisa ser graduada 
dentro da dinâmica do livre mer-
cado, afastada a nociva superpro-
teção. Mas não deve ser demo-
nizada. Nossa aposta estratégica 
apenas em commodities é incon-
sistente, pois tem pouca capacida-
de de agregação de valor. Países 
como Noruega, Estados Unidos, 
Reino Unido e Arábia Saudita 
adotam a política de conteúdo lo-
cal, enquanto Venezuela, Nigéria, 
Angola e Iêmen não adotam. Essa 
lista deixa claro em qual grupo 
deve estar nossa inspiração. Outro 
exemplo: o Japão protegeu sua 
indústria de automóveis por mais 
de quatro décadas, a ponto de a 
Toyota bater a GM. Ora, quem 
poderá dizer que foi uma decisão 
equivocada dos japoneses? 

Cito outro sinal de desprestígio 
para a indústria brasileira: a equi-
pe econômica estaria disposta a 
mudar o cálculo da TJLP (Taxa de 
Juros de Longo Prazo), utilizada 
pelo BNDES para financiar inves-
timentos. A intenção maior seria 
reduzir a diferença entre SELIC e 
TJLP, o que é meritório, mas isso 
pode ocorrer por meio da desa-
celeração da taxa básica. Assim, 
num futuro breve, o Tesouro fica-
ria desobrigado de subsidiar ope-
rações do BNDES. 

O que não pode é ocorrer por 
meio da inibição direta dos inves-
timentos de longo prazo, sinôni-
mo de tirar o pouco oxigênio que 
ainda resta no mercado. O efeito 
imediato será a progressiva subs-
tituição da produção local e, me-
diato, o aumento ainda maior do 
desemprego. 

Estamos tratando, portanto, 
da assimetria entre produzir aqui 
ou produzir no Exterior. Simples 
assim. Pragmático assim. A sus-
tentabilidade do setor secundário 
passa pela abordagem adequada 
de temas como conteúdo local, 
política industrial, juros civiliza-
dos, investimentos e, sim, ajuste 
fiscal. Vejam: todas as pautas se 
confundem com a sustentabilida-
de do próprio país. E não há um 
Brasil próspero com uma indús-
tria fraca. Assim como não have-
rá saída da crise sem o potencial 
desse setor. É hora de o governo 
demonstrar, na prática, que tem a 
clara dimensão do que significa a 
indústria brasileira. 

Enquanto 

o Brasil 

desprotege 

seus produtos, 

o Japão segue 

uma linha 

competitiva: 

protegeu sua 

indústria de 

automóveis por 

mais de quatro 

décadas, e a 

Toyota bateu  

a GM
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A CHINA PODE 
LIDERAR A 

A IDEIA DE 
ASSUMIR A FRENTE 

DE UM NOVO 
SISTEMA GLOBAL 
É ALGO DISTANTE 

DO CONSENSO 
NOS CÍRCULOS 
DECISÓRIOS DE 

PEQUIM

O perfil do mercado global nos próxi-
mos 20 anos resultará do embate de proje-
tos concorrentes de expansão e influência 
esquadrinhados por EUA e China, o “G2” 
do mundo atual.

Muitos acontecimentos corroboraram 
essa visão. Durante a presidência Obama, 
os sócios, no Pacífico (por meio do TPP, 
Tratado da Parceria Transpacífico) e no 
Atlântico (mediante o TTIP, sigla em inglês 
para Parceria Transatlântica de Comércio e 
Investimentos), se predispunham a dispu-
tar o jogo da economia global a partir dos 
mesmos padrões para legislação trabalhis-
ta, proteção ambiental, propriedade inte-
lectual, compras governamentais.

No caso da investida no Pacífico, a es-
tratégia dos EUA sob Obama era dotar o 
“Pivô para a Ásia” de sua política externa 
de uma grande frente econômica para 
contrapor-se, ou, na melhor das hipóteses, 
“modular” a ascensão da China.

Tal arremetida econômica chinesa, 
como se sabe, se produziu com seus parcei-
ros fazendo vistas grossas ao desdém que 
a China nutriu por seguir diretrizes inter-
nacionais no campo do trabalho, da sus-
tentabilidade, das patentes e de políticas 
industriais favoráveis ao conteúdo local.

A lógica da diplomacia econômico-co-
mercial de Obama era clara: os EUA dis-
põem de vantagens na consolidação de ca-
deias globais de valor. Mais globalização, 
assim, significa mais competitividade para 
a economia dos EUA.

E, se setores de menor valor agregado 

aqui e ali veem seus postos de trabalho 
migrar para “LCCs” (sigla em inglês para 
“países de baixo custo”), a prosperidade 
incremental da economia americana como 
um todo poderia filtrar recursos necessá-
rios para o retreinamento da mão de obra.

Nessa linha, a política externa de Oba-
ma pouco se diferenciou da tradição dos 
EUA no pós-Segunda Guerra – a maior eco-
nomia do mundo era também a mais vocal 
e atuante em prol de comércio mais livre.

Durante a campanha de 2016 à Casa 
Branca, o agora presidente Donald Trump 
quebrou com essa trajetória em favor do 
livre comércio. Os EUA se distanciaram do 
TPP logo no primeiro dia do novo gover-
no. Com isso, em grande medida, os EUA 
despedem-se do tipo de globalização eco-
nômica e normativa que preconizaram du-
rante décadas.

E o “timing” de tal despedida não po-
deria ser mais curioso. Ele se dá em sincro-
nia com a contínua expansão de outro pro-
cesso globalizador, liderado pela China, e 
que teve avanços de enorme importância 
na última reunião de Chefes de Governo 
da APEC (Associação para Cooperação Eco-
nômica da Ásia-Pacífico).

Na Cúpula, o presidente chinês Xi 
Jinping foi categórico: “A China não fecha-
rá suas portas para o mundo lá fora; pelo 
contrário, vai escancará-la”. E acrescentou: 
“vamos nos envolver cada vez mais na glo-
balização econômica”.

Pequim deseja negociar uma grande 
área de cooperação econômica para o 

RADAR MUNDIAL

MARCOS TROYJO
Diretor do BRICLab da 

Universidade de Columbia e 
professor do Ibmec

marcos.troyjo@gmail.com

GLOBALIZAÇÃO?
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Pacífico, a Alcap (Área de Livre 
Comércio da Ásia-Pacífico). Li-
dera recém-criada agência para 
investimentos de infraestrutura 
na Ásia e o Novo Banco de Desen-
volvimento, o banco dos BRICS. 
Capitaneia o projeto “One Belt, 
One Road”, principal iniciativa de 
integração terrestre e marítima 
na Eurásia. Com tudo isso, além 
do conhecido interesse chinês na 
África e na América Latina, a Chi-
na dá provas inegáveis de que sua 
extroversão é multidimensional.

Com os EUA na linha de frente 
da globalização, a maior inter-
dependência econômica se fazia 
acompanhar de valores – como 
democracia representativa e li-
vre mercado, enfim, o “Ociden-
te” – que se queriam universais. 
É como se tal patrimônio intangí-
vel do Ocidente fosse uma “ideia 
em expansão”. Já com China as-
sumindo as rédeas da globaliza-
ção, se existe muito que propor 
tendo Pequim como epicentro de 
comércio e investimentos, há me-
nos em termos de valores chineses 
que sejam “exportáveis”.

O “Sonho Chinês”, proposto 
por Xi Jinping desde que chegou 
ao pináculo do poder em seu país 
em 2013, é essencialmente nacio-
nalista.

Muito do retumbante suces-
so chinês nestes últimos 40 anos 
se deu por Pequim saber o que 
queria “do” mundo. E conseguiu 
implementar tal decisão com 
magistral eficiência – a ponto de 
a China provavelmente estar a 
apenas uma década de se tornar 
a maior economia mundial medi-
da pelo PIB nominal. Ainda assim, 
não será nada fácil para a China 
liderar a globalização. Não é cer-
to o futuro da China como super-
potência para além da economia.

Nesses tempos trumpianos, há, 
é claro, uma enorme tentação em 
buscar compreender o tabuleiro 
global como um jogo de soma 
zero. Se, de fato, Washington e 
Pequim são os protagonistas —o 
“G2” do mundo contemporâ-
neo—, EUA em voluntária reclu-
são significa maior escala especí-
fica para a China.

Tal percepção foi amplamente 
reforçada nos  últimos meses. Xi 
Jinping foi saudado como gran-
de timoneiro da globalização por 
Klaus Schwab no Fórum de Davos

Em março deste ano, o Chile 
sediará uma reunião de alto nível 
com os países que negociaram a 
TPP, exceto os EUA, e a China está 
convidada. 

É também notável, na Europa, 
que mesmo em termos econômi-
cos a noção de “Atlântico Norte” 
está se enfraquecendo. Seja a 
partir da plataforma comunitária 
em Bruxelas, seja como decisão de 
cada capital, os países europeus 
parecem operar seu próprio “pivô 
para a Ásia”).

Acrescente-se a essa conjun-
tura insularizada e individualista 
dos EUA um poderio econômico 
chinês que vai além do comércio.

Se, desde 2013, com marca su-
perior a US$ 4 trilhões na soma de 
importações e exportações, a Chi-
na já ultrapassara os EUA como 
principal nação comerciante, esse 
vigor também é crescentemente 
sentido nas áreas de investimen-
tos estrangeiros diretos (IEDs), 
financiamento para o desenvolvi-
mento e empréstimos “governo a 
governo”.

Tudo isso credencia, então, a 
China como “líder da globaliza-
ção”? Embora nos últimos dias 
os chineses tenham elogiado aos 
quatro ventos as benesses da in-

terdependência econômica, a 
ideia de assumir a frente organi-
zadora de um novo sistema glo-
bal é algo distante do consenso 
nos círculos decisórios de Pequim.

A mundialização da China ade-
mais da economia não é nada fá-
cil. A China não é um “role mo-
del”. Pouco irradia em termos de 
“poder suave”. 

No sistema coletivo de paz e 
segurança, a China está menos 
no palco e mais na plateia. Pou-
co tem oferecido em tropas ou 
recursos para missões de paz or-
denadas pelo Conselho de Segu-
rança da ONU. Mesmo em sua 
própria estrutura de projeção de 
poder, mera comparação com os 
EUA revela grandes distâncias. 
Um norte-americano gasta em 
média 18 vezes mais a cada ano 
em defesa que um chinês. E mais: 
liderar a globalização significa 
defender ideais e padrões que se-
jam — ao menos como tarefa em 
construção — “universalizáveis”.

É possível imaginar a China à 
frente de negociações para a pa-
dronização transnacional de prá-
ticas em áreas como propriedade 
intelectual, meio ambiente ou 
compras governamentais?

Muitos países obviamente se 
enamoram com a trajetória de 
crescimento econômico na Chi-
na. E pode-se, de fato, aprender 
muito com o modelo chinês. Ele, 
no entanto, não é replicável em 
outros contextos nacionais. Ainda 
que a atual pujança chinesa seja 
inquestionável – e seu poder re-
lativo só deva aumentar nos pró-
ximos anos –, o que a China teve 
até agora foi apenas uma “gran-
de estratégia” para si. Para lide-
rar, os chineses têm de saber não 
apenas o que querem “do” mun-
do, mas “para” o mundo.

É possível 

imaginar a  

China à frente  

de negociações 

para a 

padronização 

transnacional 
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intelectual, 

meio ambiente 

ou compras 

governamentais?



VOTO - política, cultura e negócios - março e abril - 201732

Era o ano de 2005, e no celebrado ambiente de 
uma livraria em Paris Leonardo Tonus reuniu a pau-
lista Betty Mindlin, o mineiro Luiz Ruffato e o gaú-
cho Tabajara Ruas. Ao organizar o encontro com os 
três escritores, há 12 anos, o professor da Sorbonne 
escreveu o prólogo de uma história de promoção de 
autores em língua portuguesa na Europa, consagra-
da agora com a quarta edição da Primavera Literária 
Brasileira em Paris, para a qual estão convidados 36 
autores. Os eventos, com abertura na universidade 
parisiense no primeiro entardecer da primavera no 
Hemisfério Norte, em 21 de março, se estendem até 
5 de abril a outros países além da França: Bélgica, 
Espanha e Portugal.

Tonus leciona na Sorbonne desde 2000. Como di-
retor do Departamento de Estudos Lusófonos, bus-
ca aumentar a visibilidade, o interesse e, com isso, a 
tradução e leitura de autores de língua portuguesa. 
Essa influência começa na sala de aula e se expande 
para a indústria editorial. É uma janela para a lite-
ratura brasileira respirar, em um momento dramáti-
co no mercado editorial nacional, com uma queda 
de 10,84% no número de exemplares vendidos em 
2016 em relação a 2015, que também já foi um ano 
de resultados desanimadores (o levantamento é do 
instituto Nielsen, para o Sindicato Nacional dos Edi-
tores de Livros, nas principais livrarias e supermerca-
dos do Brasil).

ORGANIZADA POR UM PROFESSOR 
DA SORBONNE COM A DEDICAÇÃO 
DE ATIVISTA CULTURAL, A PRIMAVERA 
LITERÁRIA BRASILEIRA EM PARIS 
PROMOVE DEZENAS DE AUTORES 
BRASILEIROS

Uma VITRINE 
na Europa

LITERATURA

1 Em 2014, no 1° 
Printemps grupo 
com estudantes 

ÁLBUM LITERÁRIO

2 Com a escritora 
Susana Fuentes

3 Em 2016, 
Leonardo Tonus 
na Fundação 
Calouste 
Gulbenkian em 
Paris, entre os 
escritores João 
Guilhoto e 
Claudia Nina

4 Com Henrique 
Rodrigues no 
stand du Brasil

5 Com os 
estudantes, 
os escritores 
Sergio Rodrigues 
(centro), Ednei 
Silvestre (dir.), as 
editoras Simone 
Paulino (ao 
fundo) e Paula 
Anacaona (dir.)

Leonardo 
Tonus

JULIANA LUBINI

FOTOS: ACERVO PESSOAL
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Andrea Nunes, Antonio Salva-
dor, Carlos Henrique Schroeder, 
Claudia Nina, Estevão Azevedo, 
Fábio Ribeiro, Flavio Goldman, 
Franklin Carvalho, Godofredo 
de Oliveira Neto, Henrique Ro-
drigues, João Guilhoto, João Vaz 
de Carvalho, José Santos, Julia 
Wähmann, Katia Gerlach, Luísa 
Geisler, Marcelo Maluf, Marcelo 
Moutinho, Marcia Tiburi, Marcos 
Peres, Mário Araujo, Mário Ro-
drigues, Marta Barcellos, Mickael 
Cordeiro, Nilma Lacerda, Paulo 
Emílio Azevedo, Rafael Gallo, Re-
nata Bueno, Roberto Parmeggia-
ni, Robson Viturino, Rodrigo Cirí-
aco, Rui Zink, Sheyla Smanioto, 
Simone Paulino, Socorro Acioli e 
Susanna Busato.

Na Europa, existe mercado 
para os escritores do lado de cá 
do Atlântico. “Há uma expectati-
va europeia em relação à literatu-
ra brasileira”, percebe.

Especialista em literatura con-
temporânea, Tonus conecta novos 
autores e editores. Foi bem-suce-
dido, por exemplo, ao apresentar 
nomes para a editora Anacaona, 
focada no Brasil. 

Na seleção para a Printemps Lit-

téraire Brésilien, o mais levado em 
conta em seu trabalho como cura-
dor é como as obras se enqua-
dram na perspectiva pedagógica, 
no conteúdo a ser trabalhado nas 
salas de aula na Sorbonne. Outro 
critério importante é a delegação 
espelhar a diversidade cultural e 
editorial. Estão representadas as 
diferentes regiões do país, assim 
como os gêneros literários: ro-
mance, conto, teatro, poema, lite-
ratura infanto-juvenil, ilustração 
e ensaio (Marcia Tiburi faz parte).

Ao longo de duas semanas, de-
bates, leituras, saraus literários, 
lançamentos de livros e ateliês de 
escrita criativa serão organizados 
em livrarias, centros culturais, es-
paços institucionais ou voltados 
ao ensino. Ocupam salas da uni-
versidade francesa, assim como 
outras instituições no país (Mai-
son de l’Amérique Latine, Fon-
dation Calouste Gulbenkian e 
Salon Le Livre Paris), assim como 
a Universidade Livre de Bruxelas e 

a Embaixada do Brasil (Bélgica), a 
Casa América Catalunya, as livra-
rias Altair e Central, em Barcelona 
(Espanha), e as cidades portugue-
sas de Lisboa, Évora, Sintra e Obi-
dos (Biblioteca Nacional, universi-
dades de Lisboa e Évora, Centro 
Cultural Braço de Prata e livrarias 
Ferin e Ler Devagar).

A Primavera Literária Brasilei-
ra em Paris tem uma comissão 
organizadora composta por uma 
diversidade de atores do mundo 
do livro (editores, escritores, pro-
motores culturais e estudantes 
em letras) e conta com o apoio e 
a colaboração de parceiros brasi-
leiros e europeus.

“É uma Flip em Paris”, brinca 
Tonus, em referência à Festa Lite-
rária Internacional de Paraty.

A delegação 
oficial

Há uma expectativa 

europeia em relação  

à literatura brasileira

REPRODUÇÕES
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SENADO POPULAR

DO SÉCULO XXI

TURBULÊNCIA 
BEM-VINDA NO

HÁ FEMINISTAS BRIGANDO ENTRE SI E 
DEIXANDO DE NOTAR QUE UMA GRANDE 
CONQUISTA ACABA DE ACONTECER 

MARTA SUPLICY
Senadora pelo PMDB-SP
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às mulheres. Só recentemente, os 
partidos viram-se forçados a efe-
tivar esse percentual, no entanto, 
sem oferecer formação política, 
estrutura de campanha e finan-
ciamento para as candidatas. 

Obviamente, mulheres conti-
nuam sem chances reais de serem 
eleitas.

No contexto da representação 
política, nós, deputadas federais 
e senadoras, estamos querendo 
aprovar (já o foi no Senado) uma 
cota de mulheres nas cadeiras dos 
legislativos. Seriam: 10%, 12% e 
16% em três eleições seguidas. É 
uma ação afirmativa. 

O que se pretende é a diminui-
ção das barreiras de acesso. Um 
dia não serão necessárias cotas, 
quando as condições de disputa 
forem em bases iguais.

A segunda onda feminista veio 
a partir dos anos 70, com o en-
frentamento da ditadura militar 
no país. A mulher reivindicando 
valorização do seu trabalho, da 
liberdade sexual e lutando con-
tra a violência nos diversos estra-
tos a que o gênero é acometido. 
Houve ostensiva reação. Afinal, 
abertamente, as mulheres esta-
vam “desconhecendo” seu lugar. 
O programa TV Mulher, na déca-
da seguinte, vem em consequên-
cia dessa ebulição na sociedade. 
Psicóloga e psicanalista, passei a 
apresentar um quadro de com-
portamento sexual nesse marco 
da TV brasileira. A resistência e 
o preconceito foram enormes. As 
senhoras de Santana exigiram a 
retirada do meu quadro do ar. A 
Rede Globo chegou a suspendê-

-lo; foi a pressão do público que 
assistia que o trouxe de volta.

Como deputada federal, tam-
bém propus o primeiro projeto 
para o aborto em caso de gravi-
dez de anencéfalos e outro para 
a parceria civil entre pessoas do 
mesmo sexo. Tabus. Foi um mas-
sacre. No entanto, as pessoas con-
tinuaram batalhando, sobretudo 
na Justiça por seus direitos, e eles 
vieram. Em 2011 (século 21), o 
Supremo Tribunal Federal (STF) 
reconheceu o direito dos casais 
homoafetivos à união estável; em 
2012, o das mulheres na questão 
da gravidez de anencéfalos.

Ainda nos anos 90, tivemos a 
terceira onda do feminismo, en-
volvendo denúncias e discussões 
sobre as invisibilidades dentro do 
próprio movimento feminista. O 
tema das mulheres negras; o das 
trans. Cada segmento precisou 
dar seu grito, mas nesse gesto vie-
ram as fragmentações no próprio 
movimento feminista. O que nos 
unia também passou a nos dividir.

Não rotulo como negativa 
essa desconstrução que emerge 
da terceira onda feminista. Vejo 
mais como uma ampliação posi-
tiva das mulheres interessadas e 
que, como qualquer movimento, 
produz turbulência frente ao au-
mento de trincheiras e disputas 
por prioridades. Cabemos todas. 
Porém, precisamos resgatar o 
sentido do feminismo e do que 
queremos: mulheres valorizadas 
e com oportunidades e direitos 
iguais aos dos homens. As discre-
pâncias das realidades que vive-
mos são gigantescas. Aí o desafio. 

Ainda nos anos 

90, tivemos a 

terceira onda 

do feminismo, 

envolvendo 

denúncias e 

discussões 

sobre as 

invisibilidades 

dentro do 

próprio 

movimento

Milenar e sistematicamente, às 
mulheres foram negados: educa-
ção, sexualidade, liberdade, opi-
nião, voto, representação e mais 
tragicamente o direito a viver. 
Neste século 21, a batalha segue 
renhida, com questionamentos 
de grupos antes não incluídos e 
com a entrada da era digital. As 
novas possibilidades trouxeram 
conhecimentos, formas de expres-
são, mas também desinformação 
e mais preconceitos. Viver o femi-
nismo por partes não tem ajuda-
do em nada.

Há feministas brigando entre si 
e deixando de notar que, além de 
o movimento ter ampliado, uma 
grande conquista acaba de acon-
tecer: agora, temos aliados. Sim, 
muitos homens. Isso é o novo. 

Assim como temos que nos ale-
grar – e não dar uma de Trump – 
por termos saído da jaula branca 
e hétero. Esse momento de de-
sencontro e aparente desafinação 
será extraordinário, se conseguir-
mos não dispersar do foco maior: 
oportunidades, direitos e respeito 
para todas.

Aqui, no Brasil, a primeira onda 
feminista se deu a partir do século 
19 e se discutia o direito ao voto 
e à vida pública. Conquistamos o 
direito ao voto, em 1932 (século 
20), mas isso não nos deu uma vi-
tória por completo. 

Hoje, no Congresso Nacional 
somos apenas 10%, mesmo com a 
política de cotas de mulheres nas 
legendas dos partidos. Apresen-
tei essa proposta em meados dos 
anos 90, vanguarda para a época: 
30% de candidaturas reservadas 
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MULHERES DE PODER

PATRICIA BLANCO

Por Andréa da Silva Spalding

Defender a liberdade de ex-
pressão não é somente comba-
ter a censura aos veículos de 
comunicação. É também apoiar 
a manifestação do pensamento 
individual e do acesso da socie-
dade à informação, às relações 
comerciais, à livre iniciativa e à 
transparência. É ainda estar con-

A PRESIDENTE EXECUTIVA 
DO PALAVRA ABERTA 
DEFENDE A CAUSA 
DA LIBERDADE DE 
EXPRESSÃO COMO ALGO 
MAIOR DO QUE A LIVRE 
MANIFESTAÇÃO DE IDEIAS
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As expressões da

LIBERDADE
fortável com o fato de os cida-
dãos expressarem sentimentos, 
ideias e opiniões sem o risco de 
cerceamento. Essa é a liberdade 
buscada por Patricia Blanco como 
presidente executiva do Instituto 
Palavra Aberta. 

“Brinco que muitas vezes mi-
nhas posições pessoais chegam a 

se confundir com o que defendo 
no Palavra Aberta. Isso porque 
tudo em que eu acredito está no 
instituto”, diz a paulista de Piraju, 
formada em Relações Públicas. 

Fruto de uma ação conjun-
ta das associações brasileiras de 
Rádio e Televisão (Abert) e de 
Agências de Publicidade (Abap) e 
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Ao mesmo 

tempo em que 

a sociedade 

tem uma nova 

dimensão 

de levar o 

pensamento de 

todos a todos, 

via internet, 

expande-se 

também a 

responsabilidade 

de ouvir o 

outro e saber 

conviver com as 

divergências

nacionais de Editores de Revistas 
(Aner) e de Jornais (ANJ), o insti-
tuto tem como objetivo “a defe-
sa da liberdade de imprensa e de 
expressão, inclusive comercial, de 
empreendimento e de iniciativa”. 

A fundação ocorreu em agosto 
de 2010. Chegou em um momen-
to de plena ascensão das redes 
sociais, com aumento na disse-
minação de dados por indivíduos 
e pequenas estruturas. Isso não 
significa menos trabalho para 
o Palavra Aberta. Uma de suas 
ocupações é dissociar liberdade 
de irresponsabilidade, e esta en-
controu espaço com a facilidade 
do anonimato e da falsificação 
de identidade, ou mesmo com 
pessoas bem intencionadas mas 
despreparadas para medir as con-
sequências do compartilhamento 
de informações. 

Racismo, homofobia, ausência 
de pluralismo e, principalmente, 

a falta de disposição para ouvir 
a opinião do outro ameaçam a 
nova dimensão da liberdade de 
expressão. 

Para conter essa epidemia de 
intolerância, o instituto cultiva o 
debate. Em uma arena pública, 
contrapõe pensadores com opi-
niões divergentes, tendo como 
única amarra o respeito a ideias 
contrárias e a informações fide-
dignas, sem o ranço de considerar 
inimigo quem discorda.

 Um dos desafios do Palavra 
Aberta é fazer os universitários 
de hoje, nativos digitais, compre-
enderem a liberdade de expres-
são como uma dura conquista da 
sociedade, sempre sob o risco de 
retrocesso. Para levar o posicio-
namento do instituto à sociedade 
são realizados ciclos com profes-
sores, advogados e jornalistas, 
entre outros painelistas, sempre 
abordando questões do momen-

to. Em comum, os temas têm o 
contexto de, caso não discutidos, 
colocarem em xeque a liberdade 
de expressão.

“Essa postura de briga, de dis-
puta e de revanchismo de opini-
ões, em muitas situações faz com 
que não consigamos avançar em 
determinados assuntos”, observa 
Patricia, com a experiência de es-
tar desde a fundação na direção 
da entidade, a ponto de hoje ser 
não apenas sua carreira, mas algo 
maior. A defesa é a de uma causa, 
e não um setor em específico. 

Quando se defende uma causa, 
protege-se a coletividade, em vez 
de interesses individuais. Patri-
cia lembra: “Temos de deixar um 
pouco para trás as paixões, ques-
tão aflorada demais nos últimos 
anos, de todos os lados. Precisa-
mos partir para a evolução, pois a 
democracia é aceitar as diferenças 
e a opinião de todos.” 
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QUANTO CUSTA

CORRUPÇÃO
O ALTO CUSTO DA  

ELA TEM UM VALOR 
VISÍVEL NOS BILHÕES 

QUE DESFILAM 
NOS NOTICIÁRIOS E 

RELATÓRIOS DO TCU 
E UM OUTRO, MAIS 

DEVASTADOR

Apesar de o tema não ser 
novo, o assunto corrupção tomou 
vulto no Brasil nos últimos anos 
na esteira da divulgação de atos 
que envolveram figuras políticas 
e empresários de peso na cena 
nacional. Não é para menos, pois 
os números assustam. Somente 
no âmbito da Lava Jato já foram 
recuperados pouco mais de R$ 
10 bilhões e as investigações ain-
da devem seguir por mais alguns 
anos. Isso sem considerar diversos 
outros atos de corrupção que as-
solam prefeituras, Estados, diver-
sas repartições públicas e outras 
empresas estatais. 

A título de ilustração, todo ano 
o Tribunal de Contas da União 
(TCU) apresenta relatório apon-
tando dezenas de obras com in-
dícios de irregularidades. No mais 
recente relatório foram 77, que 
somadas representavam gastos da 
ordem de R$ 34 bilhões, dos quais 
75% relacionados a contratos da 
Petrobras e ligados às Olimpíadas. 
O mesmo relatório apontou que 
as ações de fiscalização poderiam 
render aos cofres públicos R$ 2,9 
bilhões em benefícios financeiros. 
Em 2015 foram outras 61 obras ci-
tadas com problemas e em 2014 
mais 58. Isso tudo somente para 
recursos que envolvem o Governo 
Federal, não sendo contabilizadas 

aqui as fiscalizações no âmbito de 
Estados e Municípios. 

A nossa preocupação com o 
tema é tão grande que, de acordo 
com pesquisa da CNI, a corrupção 
vem sendo apontada como um 
problema maior do que a saúde e 
a educação nos últimos três anos. 
Diante de tanto descaso com o di-
nheiro público, começamos a nos 
questionar se somos realmente o 
país mais corrupto do mundo. 

Apesar da pergunta ser válida, 
a comparação internacional não é 
uma tarefa fácil de ser feita, isso 
porque o que pode ser considera-
do corrupção para um país, para 
outro, com uma cultura, lei e sis-
tema político diferente, pode não 
ser. Por exemplo, o governador 
usar o helicóptero para se deslo-
car para sua casa de praia pode 
ser visto como normal em alguns 
países, em outros seria abuso de 
poder. O mesmo se aplica a em-
pregar um membro da família 
como assessor, usar o telefone da 
repartição pública para resolver 
problemas pessoais ou até um 
funcionário do setor público ace-
lerar o processo burocrático para 
um conhecido. 

Dada essa dificuldade de pa-
dronização, as instituições inter-
nacionais que discutem o tema 
usam como conceito de corrupção 

Estamos mal 

na métrica 

construída 

pelo instituto 

Transparency 

International: 

79ª posição 

entre 176 

países

Se o cenário 

se deteriora, 

juros e câmbio 

aumentam os 

prejuízos para 

quem atua 

no comércio 

internacional, 

para 

consumidores e 

para o próprio 

governo

IGOR MORAIS
Pós-doutorando em economia 

aplicada na Universidade da 
Califórnia – Riverside

O OLHAR INTERNACIONAL

Para monitorar como o 
mundo situa o Brasil no 
mapa da transparência:

 
www.transparency.org

www.imf.org 
www.worldaudit.org

www.unodc.org/unodc
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aquela que deriva do uso do poder para obter van-
tagens privadas. Com base nessa definição alguns 
resultados interessantes ajudam a dimensionar a 
complexidade e o impacto do tema na sociedade. 
Um desses é a estimativa do FMI de que a corrupção 
gera um custo da ordem de 2% do PIB mundial ao 
ano (algo como US$ 2 trilhões), e está presente em 
países desenvolvidos ou não. Só que há diferenças 
significativas. 

As evidências apontam forte correlação entre 
corrupção e excesso de leis, instituições fracas, con-
centração de poder no setor público, pobreza, bai-
xos níveis educacionais, economia fechada, pouca 
transparência nos dados e um mercado de trabalho 
rígido. Infelizmente o Brasil serviu de exemplo no 
relatório para mostrar os efeitos danosos dessa prá-
tica sobre a economia, contribuindo para manchar 
nossa imagem no Exterior. Além disso, também esta-
mos mal em relação a nossos pares na métrica cons-
truída pelo instituto Transparency International. O  
Corruption Perceptions Index apontou que em 2016 
ocupávamos a 79ª posição dentre 176 países. E não 
é só isso, pioramos muito nos últimos anos. Em 2002 
estávamos em 45º dentre 102 países. Não há ele-
mentos para comprovar o quanto a corrupção está 
presente no nosso dia a dia. 

Apesar de os valores envolvidos em escândalos 
de corrupção assustarem os pagadores de impostos, 
há muitos outros custos que não são tão claros para 

todos nós. Por exemplo, quando 
o ambiente de negócios fica con-
taminado pela percepção de im-
punidade e nos deparamos com o 
“jeitinho brasileiro” para resolver 
entraves burocráticos, os investi-
mentos se retraem, ou se tornam 
mais caros. 

Se o cenário se deteriora a pon-
to de criar instabilidade política, 
como presenciamos por várias 
vezes no Brasil, variáveis macro-
econômicas como juros e câmbio 
oscilam mais ainda, aumentando 
os prejuízos para quem atua no 
comércio internacional, para con-
sumidores e também para o pró-
prio governo, com o aumento da 
dívida pública. 

A deterioração pode se am-
pliar a ponto de fazer com que a 
classificação de risco do país seja 
revista para pior, atingindo o cus-
to de financiamento das empre-
sas, sua rentabilidade, o nível de 
crescimento do país e a criação de 
empregos. Também presenciamos 
isso no Brasil por várias vezes, sen-
do que o exemplo mais recente 
foi o caso envolvendo a Petrobras 
e a perda de grau de investimen-
to do Brasil que fez o custo de 
captação no cenário externo mais 
do que dobrar. 

A imagem do nosso país ficou 
muito arranhada nos últimos 
anos com todos os eventos de 
corrupção a que assistimos. Mas 
a correção de um problema passa 
por conhecê-lo e, se há um aspec-
to positivo em tudo isso, é que a 
sociedade está demandando mais 
transparência, um comportamen-
to mais ético por parte dos nossos 
representantes das urnas e regras 
e punições mais severas, com um 
judiciário mais ágil. Independen-
temente de quanto tempo levare-
mos para corrigir esses problemas, 
precisamos estancar essa sangria. 

OBRAS COM INDÍCIOS DE 
IRREGULARIDADES NO GOVERNO FEDERAL

2013

2014

2015

2016

84

R$ 34,7 
bilhões

58

R$ 12,3 
bilhões

61

R$ 20,5 
bilhões

77

R$ 34,7 
bilhões

FONTE: TCU – TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

DOTAÇÃO 
ORÇAMENTÁRIA

TOTAL 
DE OBRAS
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AS PESSOAS 
PASSAM, 

AS CIDADES 
PERMANECEM. 
E PRECISAM DE 
PROJETOS E DE 

PLANEJAMENTO, 
COM LÍDERES 

EM VEZ DE 
SALVADORES

No Brasil, nos últimos tempos, 
muito se tem falado sobre a cha-
mada  “nova política”, com dife-
rentes motivações e partindo de 
diferentes referências conceituais. 
Seja como for, tal política nova 
não pode ancorar-se sobre nomes 
ou pessoas, mas sobre projetos e 
propósitos. Até porque as pessoas 
passam, e, no caso de administra-
ções municipais,  a cidade per-
manece. E nossas cidades – assim 
como o Estado e o país – precisam 
de projetos e de planejamento, 
com líderes (e não “salvadores da 
pátria”) capazes de colocá-los em 
prática e de entregar os resulta-
dos à população. 

A reeleição é um exemplo. Es-
pecialmente em nosso tão frag-
mentado sistema político, com 
26 partidos representados no 
Congresso. Nestas condições, uma 
candidatura forte demanda apoio 
do maior número de siglas possí-
vel, colocando o governo, muito 
frequentemente, como um balcão 
de negócios. A força do candidato 
à reeleição pode, assim, significar 
o enfraquecimento técnico e ge-

GESTÃO PÚBLICA EM PERSPECTIVA

EDUARDO LEITE
Ex-prefeito de Pelotas 
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(DÊ CONTA DO RECADO)
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rencial da administração.
Na Faculdade de Assuntos In-

ternacionais e Públicos (Sipa), da 
Universidade de Columbia, em 
Nova York, onde estudo neste se-
mestre, o professor, em uma das 
primeiras aulas a que assisti, des-
tacava que a missão da Sipa é a 
de formar profissionais para “get 
the job done”, o que poderia ser 
traduzido (além do literal “fazer 
o trabalho”) como “dar conta do 
recado”.  A motivação de quem 
está na vida pública deve ser esta: 
a de efetivamente entregar resul-
tados à população. 

Infelizmente, sabemos bem, 
muitos motivam-se apenas em 
buscar ocupar cargos ou espaços 
de poder por ambição pessoal – 
se não por vantagens para si, por 
destaque que o cargo possa lhe 
proporcionar. É necessário que 
volte a ser sobre “fazer algo”, e 
não apenas sobre “ser alguém” 
como dizia a ex-primeira-ministra 
britânica Margaret Thatcher.

E, quando se trata de fazer 
algo, especialmente em governos 
— com seu poderoso impacto na 
vida das pessoas —, não bastam 
as boas intenções. É fundamental 
que sejam utilizadas as ferramen-
tas estruturadas para que uma 
organização consiga atingir seus 
objetivos: liderança, gerencia-
mento de equipe e planejamento 
estratégico. Há mais estudo e ci-
ência por trás de cada um desses 
pontos do que muitos imaginam.    

Liderança é entendida, usual-
mente, como uma vocação pes-
soal. Costumamos ouvir, com fre-

quência, que alguém nasceu com 
“espírito de líder”. No entanto, 
a liderança não é sobre pessoas, 
mas sobre as relações que ela de-
senvolve e como ela o faz. E para 
sua eficácia, deve ser treinada, 
para que mobilize efetivamente 
um grande grupo de pessoas em 
torno de um mesmo objetivo. 

Uma vez com tantas pessoas 
engajadas, torna-se essencial pro-
mover o correto gerenciamento 
das equipes, para que se possa 
extrair o melhor que elas tenham 
a oferecer, não pelos talentos in-
dividuais, mas pela capacidade 
de trabalhar em conjunto. Em 
equipes esportivas temos vários 
exemplos de times com jogado-
res talentosos e que não conse-
guem bons resultados. Gerenciar 
seu grupo de trabalho para que 
permaneça motivado é, também, 
algo científico. Demanda ferra-
mentas objetivas, já testadas e 
aprovadas na iniciativa privada, 
cada vez mais incorporadas à ad-
ministração pública.

O planejamento estratégico é 
uma dessas ferramentas, que uti-
lizamos com sucesso em Pelotas. 
Aliás, o desenvolvimento de nos-
so mapa estratégico, a constru-
ção dos objetivos específicos para 
cada área da administração e o 
sistema de governança que de-
senvolvemos foi, inclusive, utiliza-
do como exemplo na Universida-
de de Columbia. Foi, sem dúvida, 
o principal alicerce para sustentar 
o governo com o foco no que era 
prioritário à população, sem des-
vios diante de outras agendas, 

A 

intencionalidade 

sadia e decente 

da “nova 

política” precisa 

ser temperada e 

enriquecida com 

instrumentos de 

planejamento, 

execução e 

controle

nem perdas em meio à crise que 
abalou a maior parte dos municí-
pios.

Percebe-se, no entanto, que, 
em alguns casos, o planejamen-
to estratégico tem sido tratado  
apenas como a construção de um 
documento formal que, em geral, 
será apresentado e sintetizado 
em um quadro a ser afixado nas 
salas de uma organização. Sem 
ser compreendida e vivenciada 
nas rotinas da administração, essa 
ferramenta será inútil. E é nesse 
sentido que pode ser recomenda-
do, a quem queira “dar conta do 
recado”, que busque aperfeiço-
ar-se e qualificar seus métodos, a 
fim de  promover, exercendo sua 
liderança, o engajamento de seus 
times em torno de objetivos cla-
ros, com o comprometimento na 
entrega de resultados para uma 
população ansiosa por governos 
eficientes.

Em última análise, há convicção 
de que, mesmo ao mais correto e 
bem intencionado gestor público, 
não basta “querer fazer”. Se lhe 
faltarem o chão e o teto de me-
canismos capazes de transformar 
em resultados eficientes o esforço 
administrativo que vier a empre-
ender. É óbvio que a “nova polí-
tica” jamais poderá abrir mãos da 
intencionalidade sadia e decente 
de seus agentes, mas só isso será 
tíbio, se não for temperado e en-
riquecido com instrumentos de 
planejamento, execução e contro-
le já testados para potencializar e 
qualificar a entrega de resultados 
para a sociedade.
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Depois de seis anos consolida-
do no Rio Grande do Sul, o Brasil 
de Ideias se expande para outros 
Estados. O marco dessa nova fase 
ocorreu no dia 13 de março, com 
uma edição no Rio de Janeiro, no 
Copacabana Palace, com patrocí-
nio do Carrefour e da Souza Cruz 
e apoio da Associação Comercial 
do Rio de Janeiro. Em debate, os 
impulsos de que o Brasil precisa 
para retomar o crescimento. So-
bre o tema discorreram o minis-
tro do Desenvolvimento Social e 
Agrário, Osmar Terra, o secretário 
especial do Programa de Parcerias 
de Investimentos (PPI), Adalberto 

Santos de Vasconcelos, o sócio-
-fundador do Centro Brasileiro 
de Infraestrutura (CBIE) Adriano 
Pires, o secretário de Urbanismo, 
Infraestrutura e Habitação do Rio 
de Janeiro, Indio da Costa, e o 
economista e colunista da Revista 
Voto Marcos Troyjo. 

Há pouco mais de 10 meses 
no cargo, Osmar Terra sabe que 
tem pela frente uma tarefa difí-
cil: combater a informalidade do 
mercado de trabalho e emanci-
par as cerca de 13,5 milhões de 
famílias que dependem do Bolsa 
Família para ter acesso a uma ren-
da mensal. Segundo o ministro, a 

O pente-fino 

atingiu as 

contas do INSS: 

segundo Terra, 

em alguns 

casos a perícia 

do auxílio-

doença não 

era feita havia 

cinco anos

INFORMALIDADE
O mercado de trabalho e a 

BRASIL DE IDEIAS

Terra anunciou alterações 
importantes no Bolsa 
Família, ao falar no Brasil 
de Ideias, no Rio, ao lado 
de outros painelistas, como 
Adriano Pires (ao fundo)
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maior causa de informalidade no 
mercado hoje é o Bolsa Família. 
“As pessoas têm medo de assinar 
carteira e perder o benefício”, 
afirmou. 

Terra anunciou alterações im-
portantes no Bolsa Família. An-
tecipou que, pelas novas regras, 
ainda não fechadas, beneficiários 
que conseguirem empregos conti-
nuarão recebendo o dinheiro do 
programa por um ou dois anos, 
período ainda a definir. Para o mi-
nistro, é uma maneira das famílias 
começarem a se acostumar com 
uma renda proveniente do mer-
cado formal. Além disso, segundo 
Terra, o governo premiará pre-
feitos que mais tiverem famílias 
emancipadas em seus municípios, 
de acordo com metas futuramen-
te estabelecidas.

“Nós estamos reforçando a 
possibilidade dessas famílias de 
terem autonomia. Não tinha ne-
nhum estímulo forte do governo 
para que elas pudessem ter sua 
própria renda e sair do progra-
ma”, explicou.

O ministro lembrou também 
das melhorias feitas desde que a 
gestão Temer assumiu o Planal-
to. Além de reajustar o valor do 
benefício em 12,5% – o que, se-
gundo ele, não era feito há quase 

dois anos –,  o governo reavaliou 
os casos e acabou com a fila de 
espera para entrar no programa. 
“Fizemos o pente-fino e agora 
vamos fazer todo mês. Resultado: 
mais de 1,5 milhão de famílias sa-
íram do Bolsa Família, mas tinha 
uma lista de espera enorme. Isso 
também nunca foi dito. Agora 
não tem ninguém esperando.” 

O mesmo foi feito nas con-
tas do INSS. Segundo Terra, em 
alguns casos a perícia do auxí-
lio-doença não era feita havia  
cinco anos. 

Adriano Pires lembrou da ne-
cessidade de desburocratização e 
de tornar o Estado um poder fis-
calizador, e não prestador de ser-
viços. “Esse é um desafio, e acho 
que o governo está caminhando 
para inaugurar essa lógica eco-
nômica”, afirmou. Para Marcos 
Troyjo, o comércio internacional 
é a grande sacada para o desen-
volvimento social. “Vocês sabem 
qual foi o principal trampolim de 
inclusão social, desenvolvimento 
social e crescimento econômi-
co no mundo nesses últimos 70 
anos? O comércio internacional. 
Não existe um único caso de país 
que realmente tenha mudado de 
andar sem vender para outros  
países”, destacou.

Fabio Brisolla (diretor executivo da CDN Comunicação), Karim Miskulin 
(diretora da VOTO) e Muriel Rohde (diretora de Novos Negócios da CDN)

Indio da Costa 
(secretário 
Municipal de 
Urbanismo, 
Infraestrutura e 
Habitação/Rio)

Adriana Rattes  
(ex-secretária de 
Cultura do Estado 
do Rio), Fernando 
Bomfiglio (diretor 
de Relações 
Institucionais 
da Souza Cruz) 
e Marion Hauer 
Green  
(We Design 
Planejamento)

Indio da Costa, Marcos Troyjo (diretor do BricLab 
Columbia University) e Pedro Alberto Monteiro 
de Carvalho (empresário Grupo Monteiro Aranha)

Claud io Pereira (vice-presidente da CDN Comunicação), 
cineasta Daniel Zarvos Guinle, jornalista Yacy Nunes,  
ministro Osmar Terra, Paula Versiani (coordenadora do Brasil 
de Ideias Rio) e Maria Luiza Nobre (vice-presidente da ACRJ)
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DINHEIRO 
OU PODER?

Quem 
corrompe 

mais: 

CINEMA

Billions é uma série de TV pro-
duzida pelo canal Showtime e 
exibida pela HBO. Sua história é 
baseada no fato real da luta do 
procurador federal americano 
Preet Bharara em investigar e pu-
nir o dono do fundo de ações SAC 
Capital, Steve Cohen. 

Bharara ganhou matéria na 
revista New Yorker com o titulo 
“O Homem que Aterroriza Wall 
Street” e “O Showman”. Na série, 
os personagens são o procurador 
federal Chuck Roades (o excelen-
te Paul Giamatti) e o bilionário 
Bobby Axelrod (Damian Lewis, o 
Brody de Homeland).

Esta impecável produção refor-
ça a situação atual em que temos 
na televisão (HBO, Starz, TNT, 
ESPN, Showtime) ou nas empresas 
de streaming (Netflix e Amazon) 
produções de igual (ou melhor) 
qualidade que os filmes que ve-
mos no cinema.

Embora tenha episódios diri-
gidos por figurinhas carimbadas 
do cinema como Neil Labute (Na 

Companhia dos Homens), John Sin-
gleton (Os Donos da Rua e Qua-

tro Irmãos) e John  Dahl (Cartas 

na Mesa), Billions tem sua maior 
atração no desenvolvimento dos 
roteiros caprichosamente elabo-
rados para mostrar as entranhas 
de dois ambientes tipicamente 
americanos (ou universais?) onde 
a luta de egos muitas vezes pre-
valece sobre a razão, a lógica e 
a própria razão de ser das insti-
tuições: uma grande empresa de 
Wall Street e um escritório da 
Procuradoria Federal de Justiça 
de Nova Iorque.

Para apimentar a situação 
de conflito entre os dois gigan-
tes personagens protagonistas, 
Billions se permitiu criar aquele 
que para mim é a melhor sacada 
de todas: a psicóloga Wendy Roa-
des, esposa de Chuck e elemento 
essencial da empresa de Bobby, 
como terapeuta ocupacional in-
terna que atende todos os fun-
cionários (e o próprio dono) e faz 
as políticas de Recursos Humanos 
decolarem como foguetes.  

Vivida pela atriz Maggie Siff, 

Trama baseada 

em batalha 

real opõe 

procurador 

federal (Paul 

Giamatti) e 

bilionário 

(Damian Lewis, 

de Homeland)

uma nova-iorquina de 43 anos, 
vista no ótimo Michael Clayton - 

Conduta de Risco, de Tony Gilroy, 
e em episódios de Law and Order 
e Grey’s Anatomy, Wendy Roades é 
brilhante profissional, inteligen-
te, estrategista, linda, sexy, ousa-
da e, acima de tudo, íntegra. No 
meio da guerra entre o marido e 
o patrão, tem que agir com mui-
ta sabedoria para não se queimar 
nem subverter seus princípios.

As questões éticas essenciais 
são a todo momento trazidas por 
Billions. O procurador poderia ter 
acessado o computador com os 
registros das sessões de sua espo-
sa em nome de um bem maior? 
Axel poderia ter explorado a mor-
te de seu colaborador para adiar 
as investigações? Wendy pode 
seguir trabalhando com  Axel, e 
recebendo remunerações estra-
tosféricas, sendo ele alvo de uma 
investigação de seu marido?

Billions tem, ainda, uma ironia 
fantástica que permeia toda a his-
tória. Embora tudo gire em torno 
de milhões e milhões de dólares, 
os lugares e os carros mostrados 
sejam acintosamente espetacula-
res, as festas e os jatinhos deixem 
os espectadores boquiabertos, o 
pano de fundo dos personagens 
centrais é a velha busca da felici-
dade. E os poucos momentos que 
se vê eles, não vou dizer “felizes”, 
mas menos angustiados, nervosos 
ou raivosos são aqueles em que 
estão contemplando um pôr do 
sol, batendo um papo amistoso, 
vendo um filme clássico ou se de-
liciando com um sushi artesanal 
feito por um velho sushiman ja-
ponês.

Faz sentido aquela loucura 
toda?

POR MARCO ANTÔNIO CAMPOS*

*Advogado e sócio da Campos 
Escritórios Associados

FOTOS: DIVULGAÇÃO
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Confi ra a partir do dia 27 de março a edição especial do Marcas de Quem 
Decide em todas as plataformas para facilitar o seu acesso a melhor informação 
especializada e confi ável sobre o mundo das marcas em qualquer tempo e lugar.
Conteúdos exclusivos multimídia sobre marketing, inovação, educação executiva, 
além de artigos de especialistas, gráfi cos e análises com o desempenho das 
marcas mais lembradas e preferidas em diversos segmentos do mercado. 

INFORMAÇÃO ESPECIALIZADA SOBRE O MUNDO DAS 
MARCAS MAIS LEMBRADAS E PREFERIDAS DO RS.

Acompanhe e compartilhe todas as novidades da pesquisa em primeira mão: 
www.marcasdequemdecide.com.br | www.facebook.com/MarcasdeQuemDecide

JC02216P_21x28 MDQD 2017.indd   1 3/7/17   1:00 PM
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ARTES

EDUARDO VIEIRA DA CUNHA
Artista plástico e professor do 

Instituto de Artes da UFRGS
ecunha@cpovo.net

AUTÓPSIA 

DA CIDADE
Toda a grande cidade é tam-

bém um grande cenário, um lugar 
de representação. Por esta razão, 
arte e cidade nutrem afinidades. 

A “guerra do spray”, aconteci-
da recentemente em São Paulo, 
onde o prefeito João Doria tenta 
implantar o programa “cidade 
limpa” é apenas um sinal desta 
relação conturbada. Pode-se ar-
gumentar que pichador não é 
artista. Mas o que estes jovens 
da periferia fazem é buscar este 
grande dispositivo que é a parede 
branca e imaculada, vista por to-
dos, e seu poder de sedução. 

A pichação é uma espécie de 
contra-arte, mas é um reflexo da 
periferia que busca espaço polí-
tico. Suja a cidade, mas é um es-
paço de resistência, que chama a 
atenção para estas ruínas contem-
porâneas, e para o mal que aflige 
as grandes cidades. 

A metamorfose dolorosa da ci-
dade em megalópole, os dramas 
da urbanização descontrolada, as 
profundezas mórbidas e sombrias 
da periferia, tudo isso se transfor-
ma em espaços de representação 
do campo da representação, seja 
na contraparte, na arte consagra-
da e nos artistas contemporâneos.

A ruína da cidade, além de 
evocar a passagem do tempo, é 
um sinal de resistência: a obses-
são pela eterna juventude, como 
bem nos contrapõe Giselle Bei-
guelman, evidencia a complexi-
dade do transitório, dos espaços 
abandonados como o centro das 
grandes cidades como São Paulo.
Os empreendimentos imobiliários 
pasteurizados, a arquitetura que 
nada identifica, as cirurgias plás-
ticas aplicadas na paisagem, aca-
bam transformando as cidades 
em algo sem identidade própria. 
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Caminhamos por avenidas de 
São Paulo como se estivéssemos 
em Tóquio ou Chicago. 

Os artistas são os primeiros a 
ver estes espaços críticos e seu 
poder de sedução. De um lado,  
a inquietante estranheza dos sur-
realistas. De outro, o otimismo 
tecnológico. 

Na encruzilhada da violência e 
da destruição, diante da ameaça 
de exclusão, a cidade exprime a 

crise profunda da sociedade. Cri-
se da cidade, crise da sociedade 
humanista. A arte e os artistas 
mostram estes dramas, suas víti-
mas, como os desempregados, os 
sem-teto, os acidentes, as agres-
sões, enfim esta esquizofrenia 
contemporânea. 

A arte simplesmente retrata 
este imaginário, com suas angús-
tias e desejos. Ela realiza uma au-
tópsia no corpo da cidade grande. 

Toronto Project, Tadashi Kawamata

Carlis Teixeira

Ruines, Marin Kadimir



VOTO - política, cultura e negócios - março e abril - 201750

SPOHR
DORIS

Há seis décadas, Doris 
Spohr atua na administra-
ção da marca Rui ao lado do 
marido e estilista Rui Spohr.  
Como presidente do Sindica-
to da Indústria do Vestuário 
(Sivergs), a empresária luta 
para recolocar o Rio Grande 
do Sul em seu posto de des-
taque como produtor e líder 
nacional no setor. No plano 
particular, sua meta é criar o 
Instituto Rui Spohr,  com lo-
cal para museu e escola, no 
qual aprendizagem, conhe-
cimento e criação na área da 
moda possam ser perpetua-
dos e disseminados.

O QUE ME TIRA DO SÉRIO É…
a naturalidade com que a falta de éti-
ca e de comprometimento são aceitas. 
São princípios básicos que hoje pare-
cem irrelevantes de um modo geral. 
Isso é absurdo!

FICO FELIZ QUANDO…
vejo amigos alcançando sucesso. Sei o 
quanto é árduo o trabalho que se re-
aliza para conquistar objetivos. Assim 
como fico feliz com as minhas conquis-
tas, fico muito contente em ver o su-
cesso de quem me cerca.

VOTO SEMPRE CONTRA…
a falta de ética e de respeito. Seja na 
política ou na sociedade, considero 
dois princípios essenciais para viver.

A MAIOR FRUSTRAÇÃO  
NESTA DÉCADA É…
o constante avanço da insegurança e 
da criminalidade. Vivi áureos tempos 
de andar sem preocupação pelas ruas 
a qualquer hora do dia (ou da noite). 
Hoje, nem dentro de casa se tem tran-
quilidade.

MINHA VITÓRIA  
MAIS GOSTOSA FOI…
ver a consagração da marca Rui, estar 
ao lado de seu criador e ter contribu-
ído para sua manutenção no mercado 
há seis décadas.

SE EU FOSSE PRESIDENTE FARIA…
ou tentaria fazer com que as pessoas 
entendessem que um presidente nada 
faz sozinho. Valorizaria o trabalho de 
equipe, com qualificação e eficácia. 

A MINHA MELHOR VIRTUDE É…
mobilizar grupos em torno de um 
projeto. Creio que tenho o dom 
de reunir pessoas que lutem pelo 
mesmo ideal, mesmo sendo elas 
de diferentes áreas.

DEMOREI PARA  
COMPREENDER QUE…
ingenuidade não tem espaço no 
mundo dos negócios. Muitas pes-
soas não são o que aparentam ser 
e ficam à espreita de sua boa fé 
para se aproveitar.

UM LÍDER QUE ME INSPIRA…
não é exatamente uma líder, ain-
da que tenha condições para tal, 
mas é uma grade inspiração: Eva 
Sopher. Seu trabalho à frente do 
Theatro São Pedro é um exemplo 
de dedicação, fé e competência.

MEU PROJETO  
PARA O FUTURO…
Tenho pelo menos dois grandes 
projeto. 

1 - A criação do Instituto Rui 
Spohr e seu museu. O legado 
do estilista não pode se perder 
ou ser simplesmente esquecido. 
O instituto seria um centro para 
formação, aprendizado e conhe-
cimento da moda realizada no 
Estado.

2 – Ajudar no crescimento da in-
dústria do vestuário e têxtil do 
Rio Grande do Sul e sua retoma-
da de papel de liderança e refe-
rência nacional nesta área.

POLÍTICA DE VIDA

FOTO: JEAN PIERRE KRUZE/DIVULGAÇÃO
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