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EDITORIAL

SAÍMOS DO “BALÃO 
DE OXIGÊNIO” 
E VOLTAMOS A 

RESPIRAR. 
MELHOR: VOLTAMOS 

A SONHAR

2018 começou com movimentação 
atípica para os brasileiros. O julgamento 
do ex-presidente Lula pelo TRF-4, em 
pleno janeiro, deu o tom do que o ano 
nos reserva e do quão importante ele 
será para o futuro do Brasil.

A condenação de Lula por 3 x 0, 
diferentemente do que a grande mídia 
propagava, não trouxe nenhuma 
convulsão social. Ao contrário: ouviu-
se fogos de artifícios pipocando em 
Porto Alegre. Independentemente das 
torcidas ideológicas, a decisão unânime 
e a postura irretocável dos juízes 
trouxeram impactos positivos sobre a 
solidez das instituições. A celeridade 
com que o processo foi tocado causou 
críticas e elogios, mas o certo é que 
Justiça ágil e moderna é tudo de que o 
país precisa para combater seriamente 
a corrupção – e não perder mais tempo 
com o dramalhão político-judiciário 
que tem atravancado o Brasil.

Aliás, não é só por aqui. Várias 
nações da América Latina, como Peru 
e Argentina, também estão tentando 
virar a página da impunidade, do 
mofo burocrático, do populismo 
econômico. E, a partir disso, fazem 
avançar reformas que os tornem mais 
competitivos internacionalmente.

Entramos 2018 com importantes 
conquistas nessas áreas. Uma delas é 
a reforma trabalhista, prioritária para 
fomentar a geração de empregos e 
atrair investidores. Desde que a nova 
legislação passou a valer, o número 
de ações trabalhistas caiu 50%. 
Porém, como nada no Brasil parece 
ser o que é, associações de juízes 

trabalhistas se esforçam para esfacelar 
a reforma [veja na página 27 que mais 
de 125 enunciados com diferentes 
interpretações já foram formuladas]. 
Em contrapartida, Ronaldo Nogueira, 
ex-ministro do Trabalho e único a 
conseguir aprovar uma reforma no 
governo Temer, defende a aplicação da 
lei 13.437/2017. E mostra, em entrevista 
exclusiva, as incontestáveis vantagens 
de mantê-la fiel ao projeto original. 
“Mudamos o sistema de relações de 
trabalho no Brasil. Saímos de um sistema 
estatizado e altamente regulado, para 
um de autocomposição dos conflitos. 
Isso gera segurança jurídica e o melhor 
ambiente de negócios da América 
Latina”, afirma Nogueira.

Ou seja, temos motivos para resgatar 
aquele fio de esperança. Em 2017, 
depois de turbulências de todas as 
ordens, o Brasil parou de piorar. Saímos 
do “balão de oxigênio” e voltamos a 
respirar. Melhor: voltamos a sonhar. 
Aos poucos e com muita briga (porque 
tudo hoje parece merecer uma guerra), 
estamos avançando, embora ainda 
ocupemos uma das últimas posições 
no ranking mundial de facilidade de 
negócios.

As eleições de 2018 serão a chance 
de decidir se damos marcha à ré ou 
seguimos em frente. Segundo nosso 
colunista Marcos Troyjo, “otimistas 
com o Brasil apostam na vitória de um 
candidato pró-mercado, comprometido 
com as reformas e com um ambiente 
de negócios mais liberal. Será que eles 
estão certos?” Depende de todos nós.

Feliz 2018 e boa leitura!

COMEÇA DIFERENTE
UM ANO QUE JÁ 

KARIM MISKULIN
DIRETORA
EXECUTIVA DA VOTO
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“Trata-se de ex-presidente, que se tornou tolerante 
e beneficiário. A corrupção aqui tratada está em um 
contexto muito mais amplo, com efeitos perversos e 

difusos. Era um esquema sofisticado de fraude.”

“Aqui, ninguém pode ser condenado 
por ter costas largas, nem ser 

absolvido por ter costas quentes.”

“A ampla maioria dos depoimentos foi 
convergente. Como se fosse um muro, cada um 

deles foi acrescentando um tijolo.”

“Se me condenaram, 
me deem pelo menos o 

apartamento, aí justifica.”

“Não tenho ilusão de que vamos achar saídas por 
dentro das instituições. Vamos derrotar esse golpe 

com uma liminar judicial? Não. Só temos um 
caminho, que são as ruas, as mobilizações, rebelião 

cidadã, desobediência civil.”

LEANDRO PAULSEN
Desembargador e presidente da 
8ª Turma do TRF-4

PEDRO GEBRAN NETO
Desembargador relator do 
processo, durante o julgamento 
do ex-presidente Lula

VICTOR LUIZ DOS SANTOS LAUS
Desembargador

EX-PRESIDENTE LULA
Em discurso em São Paulo após 
ser condenado

LINDBERGH FARIAS
Senador (PT-RJ), após 
condenação de Lula

FRASES
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“Usar Lula para rediscutir regra de 
prisão é apequenar STF.”

“A austeridade tem que partir 
da política.”

“As palavras-chave para a boa administração 
do tempo são organização e disciplina — e é em 
torno delas que gira todo o resto. Criar e respeitar 
a sua agenda é o segredo.”

“Há um mundo a ser transformado, e nosso 
papel é contribuir para deixá-lo melhor do 
que encontramos.”

“Vamos decidir, talvez com 50 ou 60 
anos de atraso, se queremos um país com 
protagonismo no Estado ou no indivíduo.”

MAURICIO MACRI
Presidente da Argentina, ao anunciar 

congelamento dos salários do governo e 
redução dos cargos de confiança

CÁRMEN LÚCIA
Presidente do STF, sobre mudanças 

envolvendo condenados em 
segunda instância

ABILIO DINIZ
Empresário, compartilhando 

lições para o sucesso

JANETE VAZ
Sócia da rede de laboratórios Sabin e 

integrante do ranking da Forbes das 40 
mulheres mais poderosas do Brasil

FLÁVIO ROCHA
Presidente das Lojas Riachuelo

9
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Um dos procuradores do petis-
ta, do escritório Teixeira, Martins 
& Advogados, Cristiano Zanin, 
alegou que o ex-presidente deve-
ria ter sido tratado como todos os 
outros réus, criticando a “tramita-
ção recorde”. A defesa chegou a 
entrar com um pedido de infor-
mação no TRF-4, questionando 
a “celeridade extraordinária” na 
tramitação do processo referen-
te à compra do tríplex no litoral 
paulista. 

Em sua resposta, o desembar-
gador Carlos Eduardo Thompson 

O Conselho Nacional da Justiça 
(CNJ) apontou, em setembro de 
2017, o Tribunal Regional Federal 
da 4ª Região (TRF-4) como o mais 
eficiente e virtual do país. Entre 
as cortes federais, a localizada 
em Porto Alegre e que atende os 
três estados do Sul, teve os seus 
desembargadores indicados como 
os mais produtivos. Como conse-
quência, a instituição é a menos 
congestionada do país. 

Os dados, publicados no rela-
tório anual “Justiça em Núme-
ros”, vão ao encontro do tempo 
de julgamento do processo do 
ex-presidente Luiz Inácio Lula da 
Silva – tanto de ida para o segun-
do grau como a tramitação no Tri-
bunal. Embora tenha sido motivo 
de questionamentos por parte 
da defesa de Lula, a agilidade na 
apreciação tem, em sua maioria, 
recolhido elogios dos operadores 
do Direito. Da saída do primeiro 

grau, em Curitiba, à distribuição, 
foram 42 dias. E desta até o jul-
gamento pela 8ª Turma, 127 dias. 

Aliados do ex-presidente apon-
taram um “julgamento políti-
co” em função da celeridade do 
processo. Já a Corte apresentou 
levantamento interno para com-
provar o trâmite corriqueiro. A 
média foi um pouco maior. Consi-
deradas as 2.709 apelações crimi-
nais que tramitaram no ano pas-
sado, quase metade delas – 1.326 
– tiveram um período de aprecia-
ção de cerca de 150 dias. 

Outro dado que consta do re-
latório da CNJ é a implantação do 
eproc, o processo eletrônico. Ado-
tado há cinco anos em todos os 
graus de jurisdição, alcançou seu 
maior índice na 4ª Região: 96%. 
Já na Justiça Federal, de primeiro 
grau, 100% dos casos que chegam 
aos três estados são de forma ele-
trônica.

DECISÃO ENVOLVENDO EX-PRESIDENTE LULA É 
EMBLEMÁTICA DE UM NOVO MOMENTO DO 
JUDICIÁRIO, QUE ESTÁ MAIS ÁGIL, MODERNO E 
EFETIVO NO COMBATE À IMPUNIDADE

JUSTIÇA LENTA

NÃO É 
JUSTIÇA

CASO LULA E O JUDICIÁRIO
Julgamento da 8ª Turma do 
TRF-4 condenou Lula em 
segunda instância, 
aumentando pena para 12 anos
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Flores Lenz, que preside a Corte, 
caracterizou como fato comum, 
exibindo a média de dias dos 
julgamentos. Em entrevistas a 
veículos locais e nacionais, Lenz 
também destacou que o julga-
mento dos processos pela ordem 
cronológica de distribuição no 
Tribunal não é uma regra abso-
luta. “O próprio art. 12 do Códi-
go de Processo Civil afirma que 
é preferencial essa observância”, 
sublinhou. O magistrado suscitou 
a Meta 4 do Conselho Nacional de 
Justiça, que indica a necessidade 

de priorizar processos relativos à 
corrupção e à improbidade admi-
nistrativa.

  A tramitação foi rápida, mas 
não “recorde”, como definiu a 
defesa, na visão do advogado 
Marcelo Proença, especialista na 
área contenciosa perante tribu-
nais superiores. Do ponto de vista 
institucional, ele explica que o tri-
bunal não julga, necessariamen-
te, em ordem cronológica, mas 
de acordo com diversas combina-
ções: insistência da defesa ou dos 
órgãos de acusação, conteúdo 

que necessite de maior velocida-
de, entre outros. “Nesse caso, o 
tribunal preferiu julgar logo em 
função de ser um processo de 
grande repercussão pública. Po-
deria ter sido em março ou abril, 
mas um aspecto deve ter interfe-
rido: os magistrados tinham em 
mãos um processo criminal que 
repercute diretamente nas elei-
ções presidenciais deste ano”, ob-
serva Proença. 

Para o jurista e coordenador 
do curso de Direito da Escola de 
Direito de Brasília, ligada ao Ins-
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tituto Brasiliense de Direito Públi-
co (IDP), é importante que tenha 
havido agilidade na decisão para 
que a sociedade se organize no 
processo político. “Se eles fossem 
julgar conforme os críticos, seria 
por volta do mês de julho. Imagi-
ne o tamanho do problema que 
se criaria? Condenar o Lula em 
plena campanha eleitoral? Do 
ponto de vista do timing, a forma 
como o tribunal agiu é elogiável, 
independentemente do mérito”, 

Outro ponto a ser destacado é 
a decisão unânime da 8ª Turma, 
que pode ter sido articulada pre-
viamente. O papel de protagonis-
mo social e político que o Judici-
ário vem tendo nos últimos anos 
pode ter influenciado nesse as-
pecto, segundo Marcelo Proença. 

As divergências entre os magis-
trados de outros tribunais, princi-
palmente os superiores,  têm sido 
objeto de críticos da sociedade. O 
ponto é a presteza do atendimen-
to jurisdicional, que acaba sendo 
comprometida. 

“O Judiciário está congestio-
nado, em todas as suas vias e ins-

Decisão 
unânime 

sustenta o advogado. O tribunal, 
reafirma ele, antecipou-se a um 
problema e trouxe aos autos um 
grau de segurança e previsibilida-
de a um processo que é complexo. 

Stephan Doering Darcie, co-
ordenador da especialização em 
Direito Penal e Direito Processual 
Penal da Unisinos, também não 
acredita na celeridade como um 
aspecto prejudicial ao processo. 
“A decisão mostrou eficiência e 
é uma resposta positiva à socie-

dade”, observa. Especializado em 
Direito Penal Econômico Interna-
cional e Europeu pela Universida-
de de Coimbra, em Portugal, ele 
critica outros aspectos do Judiciá-
rio – como manifestações públicas 
de juízes durante o transcurso da 
ação ou sobre processos em que 
possam vir a atuar. 

O advogado e professor de Di-
reito Eleitoral Antônio Augusto 
Mayer dos Santos também elo-
giou a atuação do TRF-4, onde, 
em geral, os processos tramitam 
em um fluxo razoável. “A maior 
morosidade está localizada nas 
instâncias superiores, notada-
mente no âmbito do STF, do TSE e 
do STJ”, afirma.

CASO LULA E O JUDICIÁRIO

Corte situada em 
Porto Alegre é 
reconhecida pela 
produtividade 
de seus 
desembargadores

2018 será 
um grande 

ano.

Em 2018, completamos 90 anos. Nove décadas acreditando nos sonhos da 
nossa gente e investindo no crescimento econômico, social e cultural da nossa região. 

Juntos, construímos uma das maiores empresas do Brasil e nos tornamos um banco sólido, 
que oferece segurança para o futuro e a garantia de que muito ainda poderá ser realizado. 

É essa atitude que faz o Banrisul ser grande e cada vez mais moderno, eficiente e sustentável.

Rumo 
aos

anos
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Um dos grandes desafios 
do Poder Judiciário é o 
aprimoramento. Se, por um lado, 
o processo eletrônico agilizou a 
máquina judiciária, ainda falta 
avançar quanto ao processo 
decisório, seus mecanismos de 
consenso e de diálogos. Além 
disso, a Justiça ainda carece de 
medidas que não dependem 
dela, como a modernização da 
legislação. 

Mayer dos Santos indica que 
há uma enormidade de leis em 
descompasso com a realidade. “De 
outra parte, algumas modificações 
ocorridas na legislação processual 
civil otimizaram a tramitação de 
recursos. Sobre as formalidades, 
as mesmas são inerentes ao 

mundo jurídico. E os tribunais 
poderiam descentralizar ainda 
mais os seus serviços.”

 Se modernização, celeridade 
nas decisões e agilidade são 
alguns dos predicados citados por 
um ou outro jurista, a segurança 
é o adjetivo mais repetido entre 
eles. O Judiciário brasileiro, ainda 
que com falhas e defeitos, sinaliza 
ao cidadão que novos caminhos 
se abriram para combater a 
impunidade. 

A decisão na 4ª Região foi 
emblemática nesse aspecto. Há 
uma máxima no Direito que diz 
que Justiça tardia não é Justiça. 
Nessa linha, a 8ª Turma não 
deixou dúvidas de que cumpriu 
sua missão.

Entre falhas e avanços

tâncias. Sofre desgaste, tal e qual 
os demais poderes. Leis confusas 
e mal elaboradas pelo Congresso 
Nacional geram interpretações 
divergentes entre tribunais. O Su-
premo Tribunal Federal, que de-
veria ser integrado por 13, talvez 
15 ministros submetidos a man-
dato e sabatinas mais rígidas, não 
estabiliza temas relevantes, o que 
torna as relações jurídicas insegu-
ras”, avalia Mayer dos Santos.

Em recente artigo publicado 
no jornal Folha de São Paulo, o 
professor de Direito Constitucio-
nal da Universidade de São Paulo 
(USP) Conrado Hübner Mendes 
fez duras críticas às infindáveis 
discussões públicas no STF. “O 
poder moderador converteu-se 
em poder tensionador, que multi-
plica incertezas e acirra conflitos. 
Quando um não quer, 11 não de-
cidem; quando um quer, decide 
sozinho por liminar e sujeita o 
tribunal ao seu juízo de oportuni-
dade”, enfatiza Mendes. Ele tam-
bém critica os longos discursos 
divergentes entre os ministros, o 
que seria uma estratégia diversio-
nista. 

Nesse caso, converge o advoga-
do Marcelo Proença. Ele sustenta 
que o TRF-4 não pode ser criti-
cado por ter dado uma resposta 
rápida, nem pela compreensão de 
que as decisões foram articuladas. 
“Não devemos ter a ingenuidade 
de achar que uma sustentação 
oral, 15 minutos antes da hora do 
julgamento, vai mudar a decisão 
sobre um processo que está sendo 
estudado há meses”, acrescenta.

Supremo Tribunal Federal é frequentemente criticado pelas discussões públicas 
de seus ministros

CASO LULA E O JUDICIÁRIO

FOTO: DIVULGAÇÃO/STF
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ONDE ESTÃO
os nossos heróis?

COMPARAÇÃO COM O 
PASSADO RECENTE DO PAÍS 
EXPÕE UMA CARÊNCIA DA 
GERAÇÃO ATUAL 

DESERTO DE LIDERANÇAS

Há apenas três décadas, quando o Brasil navegava 
em meio às crises econômicas e ingressava na rede-
mocratização, figuras proeminentes surgiam como 
exemplos de liderança em diversas áreas. Ulysses 
Guimarães, Ayrton Senna, Betinho e outros nomes 
alcançavam um status de consenso, reconhecidos 
pelos papéis que desempenhavam naquele momen-
to histórico.

Chegamos a 2018. Uma grave crise política e 
econômica levou os brasileiros à desesperança, ao 
desemprego e a questionar as instituições. Mas, 
em contraste com 30 anos atrás e com o panorama 
de outras nações, a população se encontra em um 
deserto. Para onde quer que olhe, não vê ninguém 
que a conduza ao tão sonhado oásis: um país com 
melhores perspectivas.

Onde estão as lideranças da atualidade? Por que 
enfrentamos essa ausência de figuras em quem 
acreditar e que inspirem nossa caminhada para o 
futuro?

“Diferentemente de outras nações, temos no 
Brasil certo desprezo pela trajetória de nossas 
lideranças históricas. Em situações de dilemas morais 
como a que vivemos, o que Joaquim Nabuco faria? 
No tempo de Juscelino Kubitschek, quais foram os 
problemas que ele enfrentou – e como enfrentou?”, 
questiona o historiador Vinícius Müller. “Essa falta 
de apreço pelos líderes do passado nos deixa sem 
referências sobre aquilo que esperamos de uma 
liderança”, acrescenta Müller, que é professor do 
Insper e também integra o Centro de Liderança 
Pública (CLP).

FOTO: ELIJAH HIETT/UNSPLASH
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O que é 
ser líder?

Professor e coach, Roberto 
Madruga define no livro 
“Triunfo da Liderança” que o 
líder é a “pessoa que comanda, 
conduz, influencia e inspira uma 
equipe para o melhor caminho 
possível e para o sucesso sempre, 
gerando benefícios mútuos”. A 
partir disso, afirma o autor, as 
pessoas se tornam mais bem-
sucedidas, a sociedade prospera, 
e o líder transforma-se no grande 
condutor do progresso. 

“O líder não é aquele que nos 
diz o que fazer, mas sim aquele 
que nos indica quais perguntas 
devemos fazer”, ressalta Vinícius 
Müller. O historiador acrescenta 
ainda que as lideranças devem 
atuar equilibrando adaptação 
e convicção, criando um espaço 
comum ao debate. “E isso é mais 
difícil de ocorrer quando o debate 
público é radicalizado e tomado 
por frases de efeito”, destaca.

O cientista político Luiz Felipe 
D’Ávila elenca três características 
essenciais que o líder deve possuir: 
habilidade de formar times com 
diversidade de talento e de 
pensamentos; boa comunicação, 
unindo as pessoas por meio 
da narrativa; e capacidade de 
institucionalizar políticas públicas, 
dando continuidade aos projetos 
de gestão.

Esses atributos são ainda mais 
importantes na formação de 

consensos que estabeleçam os 
rumos que pretendemos seguir. 
Em nossa história, as virtudes 
em questão estiveram presentes 
em figuras como Juscelino 
Kubitschek, que comandou 
o processo da construção de 
Brasília; Tancredo Neves, um 
dos principais nomes das Diretas 
Já e primeiro presidente civil 
eleito após o regime militar; e 
Ulysses Guimarães, que presidiu 
a elaboração da Constituição de 
1988.

A crise é 
também de 
liderança

Os especialistas são unânimes 
em apontar a ausência de lideran-
ças como elemento que gerou a 
crise atual no Brasil. “O grande vi-
lão é a decadência das lideranças, 
que decidem mal, gerenciam sem 
metas e resultados e não aplicam 
estratégias modernas”, diz Ma-
druga. Para Müller, as instituições 
são importantes, “mas as lideran-
ças são aquelas que norteiam até 
o modo como vamos pensar nos-
sas próprias instituições, que são 
representações de nosso código 
moral”.

Não bastasse a corrosão da 
economia, alguns dos principais 

“O grande vilão 

é a decadência 

das lideranças, 

que decidem 

mal, gerenciam 

sem metas e 

resultados e 

não aplicam 

estratégias 

modernas”
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nomes da política se veem 
envolvidos em investigações e 
delações relacionadas à Operação 
Lava Jato. Pairam suspeitas sobre 
todos os ex-presidentes ainda 
vivos e o atual mandatário, Michel 
Temer. Expoentes dos principais 
partidos, do PT ao PSDB, tiveram 
suas imagens arranhadas pelos 
escândalos que vêm a público 
desde 2014. De acordo com o 
site Congresso em Foco, 238 
dos 594 deputados e senadores 
respondem a processos no STF.

Como resultado, a confiança 
da população nos agentes 
públicos e nas instituições 
democráticas desabou. De acordo 
com levantamento da Fundação 
Getulio Vargas (FGV), apenas 
6% dos brasileiros confiam no 
governo federal. O Congresso 
Nacional tem índice de 7%, 
enquanto o Poder Judiciário 
registra 24%. Apenas as Forças 
Armadas têm números positivos, 
atingindo 56%. 

Além disso, o Brasil está entre 
os piores índices do Latinobaró-
metro 2017, que mede a satisfa-
ção da população latino-ameri-
cana em relação aos governos. 
Segundo pesquisas do instituto, 
somente 13% dos brasileiros es-
tão satisfeitos com o funciona-
mento da nossa democracia. E 
mais grave: só 1% considera que 
vivemos em uma democracia ple-

A ausência 

de grandes 

lideranças não 

é apenas na 

política. Faltam 

figuras da nova 

geração em 

outras áreas, 

como cultura e 

esporte

FOTOS: REPRODUÇÃO
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A mãe de todas 
as reformas

Para o cientista político 
Luiz Felipe D’Ávila, o sistema 
político-partidário está na raiz 
dessa crise de lideranças, devido 
à concentração de poder e de 
recursos de campanha entre 
candidatos já conhecidos, além 
da distribuição do horário de 
televisão. Para mudar esse 
quadro, ele ressalta a necessidade 
de uma reforma política.

“Ela é a mãe de todas as refor-
mas. É importante não só para en-
xugar o número de partidos, mas 
também para permitir que novas 

na – índice pior até mesmo que o 
da Venezuela de Nicolás Maduro 
(8%).

A ausência de grandes 
lideranças não é apenas na 
política. Faltam figuras da nova 
geração em outras áreas, como 
cultura e esporte. Se antes 
tínhamos personalidades de 
reconhecimento indiscutível, hoje 
nomes como o jogador Neymar e 
o ator Wagner Moura estão longe 
de conquistar a unanimidade, 
seja por suas iniciativas ou 
posicionamentos ideológicos. 
Em um ambiente de grande 
radicalismo, são raros aqueles que 
conquistam amplo respaldo.

FIGURAS INSPIRADORAS

NO MUNDO ATUAL
ANGELA MERKEL 
Chanceler da Alemanha desde 2005, foi reeleita 
para seu quarto mandato em 2017. Considerada 
a mulher mais poderosa do mundo, é a principal 
líder da União Europeia, atuando com firmeza 
pela unidade do bloco. Para 2018, espera-se que, 
com a França, conduza uma refundação do grupo 
europeu.

ROGER FEDERER 
Recordista em títulos de Grand Slam, mais velho 
número 1 do mundo e considerado um dos 
maiores atletas de todos os tempos, o tenista 
suíço é reconhecido como uma figura inspiradora. 
Destaca-se pela humildade e respeito pelos 
adversários. Também possui uma fundação 
destinada a promover o acesso de crianças à 
educação e ao esporte.

ELON MUSK 
Um dos principais empreendedores em atividade 
no mundo, o CEO de empresas como Tesla e SpaceX 
tem investido pesadamente em iniciativas para 
uso de energia limpa e exploração espacial. Em 
fevereiro, conduziu o lançamento do foguete mais 
poderoso em atividade, o Falcon Heavy, que levou à 
órbita um de seus carros elétricos.

OPRAH WINFREY
Atriz, apresentadora e empresária, Oprah conduziu 
o talk show mais assistido da história dos Estados 
Unidos. Considerada uma das mulheres mais 
influentes do mundo, foi cogitada para concorrer 
à presidência americana após um marcante 
discurso no Globo de Ouro de 2018, abordando 
o movimento das atrizes de Hollywood contra o 
assédio.
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mação de pessoas diferentes, mas 
que promovam um debate produ-
tivo. “As lideranças não precisam 
concordar entre si. Devem com-
preender como pensam aqueles 
de quem discordamos. Para isso, 
ambos têm de estar dispostos a 
entender a linguagem do outro”, 
analisa.

Nesse sentido, as eleições de 
2018 são vistas como um ponto 
crucial. Um momento do qual se 
espera uma grande renovação 
não apenas no Congresso, mas 
também em cargos majoritários, 
com a ascensão de novas lideranças 
que estão em gestação. Ainda 
estamos distantes do desejado 
oásis. Mas nos aproximamos de 
melhores rumos nessa caminhada 
no deserto.  

O surgimento 

de grupos 

de formação 

de lideranças 

é visto com 

otimismo pelos 

especialistas

lideranças surjam desse processo, 
comprometidas com a reforma 
do Estado brasileiro”, afirma. En-
tre as medidas necessárias nesse 
contexto, ele aponta a cláusula 
de barreira e a implementação do 
voto distrital.

O surgimento de grupos de 
formação de lideranças é visto com 
otimismo pelos especialistas. Para 
D’Ávila, isso mostra que o cidadão 
que estava distante tomou as 
rédeas para entrar de vez no 
meio político. “A sociedade está 
reagindo, querendo participar do 
jogo. Está saindo de um estado de 
omissão e passividade, de apenas 
delegar a responsabilidade aos 
políticos pelo voto”, avalia.

O historiador Vinícius Müller 
ressalta a importância da aproxi-

DESERTO DE LIDERANÇAS

FOTO: HENRIQUE GRANDI
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A derrocada de nomes tradi-
cionais da política impulsionou o 
surgimento de diversos movimen-
tos suprapartidários para incen-
tivar ou formar novas lideranças. 
Empresários, profissionais liberais 
e acadêmicos são alguns dos par-
ticipantes ou financiadores desses 
grupos, que compartilham ban-
deiras como a valorização da éti-
ca, um Estado mais eficiente e a 
priorização do cidadão. 

Um dos principais projetos é 
o RenovaBR, apoiado por figuras 
como os empresários Eduardo Mu-

farej e Abilio Diniz, além do ex-pre-
sidente do Banco Central Armínio 
Fraga. A iniciativa visa formar can-
didatos a cargo legislativos, com 
bolsas que variam de R$ 5 mil a R$ 
12 mil. Entre os selecionados, es-
tão nomes ligados a partidos como 
Rede, PSDB, Novo e PSC.

Outro movimento, o Acredito, 
lançou um processo seletivo para 
escolha de “representantes cívi-
cos” federais e estaduais. Com-
posto por jovens com formação 
em Harvard, o grupo apoiará lide-
ranças que estejam comprometi-

das com valores como sustentabi-
lidade, pluralidade da sociedade 
e igualdade de oportunidades.

Já o Instituto Brasil 21 se carac-
teriza como uma incubadora de 
organizações políticas. Oferecerá 
suporte a diferentes grupos de 
renovação de lideranças, como o 
Agora!, ligado ao apresentador 
Luciano Huck, a Bancada Ativista, 
que conta com a participação de 
nomes do PSOL, e a RAPS – Rede 
de Ação Política pela Sustentabili-
dade, que reúne figuras de diver-
sos partidos.

MOVIMENTOS DA SOCIEDADE
BUSCAM NOVOS LÍDERES
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No Rio de Janeiro ou em Brasília, algumas das principais lideranças de nossa história 
passaram pelo Congresso Nacional. Figuras que tiveram papéis fundamentais na 
consolidação do país que somos e que, ainda hoje, são referência para o Brasil

DO PARLAMENTO
 para a História

Ruy Barbosa 
(1849-1923)

Escritor, diplomata, jornalista e advogado, é tido 
como um dos maiores intelectuais brasileiros. 
Grande orador e estudioso da língua portuguesa, 
foi um dos fundadores da Academia Brasileira de 
Letras. Defensor do federalismo, do abolicionismo 
e dos direitos individuais, Barbosa foi delegado do 
país na II Conferência da Paz, em Haia (1907), sendo 
convidado ainda para integrar a Corte Permanente 
de Justiça Internacional. No Parlamento, 
representou o estado da Bahia como deputado-
geral, entre 1878 e 1884, e como senador, entre 
1890 a 1922. 

A liberdade não 
é um luxo dos 
tempos de bonança; 
é, sobretudo, o 
maior elemento de 
estabilidade das 
instituições

MEMÓRIA

FOTO: EDWARD STOJAKOVIC

FOTO: F. DIAZ
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Osvaldo Aranha 
(1894-1960)

Formado em Direito, o gaúcho pegou em armas 
durante a Revolução de 1923 no RS, defendendo 
os chimangos contra os maragatos. De breve 
passagem pela Câmara Federal, entre 1928 e 1930, 
notabilizou-se por sua atuação como diplomata. Em 
1942, liderou a Conferência do Rio, que decidiu pelo 
rompimento dos países americanos com o Eixo na 
2ª Guerra. Teve papel ativo na formação da ONU, 
presidindo a primeira Assembleia Geral das Nações 
– razão pela qual, até hoje, representantes do país 
sempre fazem o discurso de abertura do evento. 
Também comandou a segunda assembleia da ONU, 
que determinou a criação do Estado de Israel. 

Getúlio Vargas 
(1882-1954)

Um dos principais nomes da política do país, 
figurou grandes – e polêmicas – páginas de nossa 
história. No Legislativo, exerceu os mandatos de 
deputado federal (1928-1930) e senador (1946-
1951) pelo Rio Grande do Sul. Foi duas vezes 
presidente do Brasil: de 1930 a 1945, a partir de um 
golpe político e militar; e de 1951 a 1954, pelo voto 
popular. De perfil populista, foi chamado de “pai 
dos pobres” por suas políticas voltadas à população 
mais humilde e aos trabalhadores. São grandes 
marcas de seus governos a instituição da CLT 
(Consolidação das Leis Trabalhistas), que assegurou 
direitos como salário mínimo e férias remuneradas, 
e a criação do BNDES e da Petrobras.

Carlota Pereira de Queirós 
(1892-1982)

Dois anos após a oficialização do voto feminino, 
a paulista estreou a representação da mulher 
no Parlamento, sendo a primeira brasileira 
a conquistar uma vaga na Câmara. Médica e 
pedagoga, foi figura proeminente na Revolução 
Constitucionalista de 1932, liderando um grupo 
de 700 mulheres para dar assistência aos feridos. 
Como deputada, dedicou seu mandato às causas 
femininas e às crianças, especialmente na área 
da educação. Após fazer parte da Assembleia 
Constituinte de 1934, permaneceu no cargo até a 
implantação do Estado Novo, em 1937.

A honra desta 
representação 

caberá sempre à 
mulher brasileira, 
de que me orgulho 

de ser apagada 
sombra

Sempre acreditei 
que o homem não 
inventou ainda 
armas capazes de 
vencer as ideias

Serenamente 
dou o primeiro 
passo no caminho 
da eternidade 
e saio da vida 
para entrar na 
História

FOTO: MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES

FOTO: REPRODUÇÃO

FOTO: PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
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Juscelino Kubitschek 
(1902-1976)

Reconhecido como visionário e conciliador, 
representou o estado de Minas Gerais como 
deputado, entre 1935 e 1937 e entre 1946 e 1951. 
Em seu segundo mandato, defendeu a transferência 
da capital federal para o Planalto Central. Medida 
que concretizou como presidente, com a construção 
de Brasília. Em seu governo, também promoveu 
iniciativas para integrar o país e gerar maior 
desenvolvimento, além de garantir a estabilidade 
democrática. Eleito senador por Goiás em 1962, JK 
tentou uma nova candidatura à presidência, plano 
interrompido pelo governo militar. 

Abdias do Nascimento 
(1914-2011)

Referência da cultura negra no Brasil, foi um dos 
maiores defensores da igualdade para a população 
afrodescendente. Fundou entidades como o 
Teatro Experimental do Negro e o Museu da Arte 
Negra. No exterior, ministrou aulas e conferências 
nas universidades de Nova York e Yale. Em 1982, 
torna-se o primeiro deputado federal eleito com 
a bandeira do movimento negro. Na década 
seguinte, elege-se para o Senado pelo Rio de 
Janeiro. No Congresso, atuou com projetos contra 
a discriminação e pela reparação às consequências 
da escravidão. Foi ainda um dos principais 
idealizadores do Dia da Consciência Negra, 
celebrado em 20 de novembro.

Darcy Ribeiro 
(1922-1997)

Um dos mais importantes nomes dos estudos 
sociais latino-americanos, teve atuação destacada 
na educação e da defesa da população indígena. 
Também foi ministro da Educação no governo 
João Goulart e o primeiro reitor da Universidade 
de Brasília. Eleito senador pelo Rio de Janeiro, 
elaborou o projeto que criou a Lei de Diretrizes e 
Bases, referência para a organização da educação 
do país. Como vice-governador de Leonel Brizola 
no Rio, coordenou a implantação dos CIEPs, projeto 
inovador de ensino público em período integral.

A coisa mais 
importante para 

os brasileiros é 
inventar o Brasil 
que nós queremos

Se alguma coisa 
nos falta, é termos 
consciência exata 
de que somos 
irremediavelmente 
um grande país

Espero que o 
Brasil tenha a 
sensatez de ouvir-
lhe os gritos 
[dos negros] em 
vez de se fazer de 
surdo

MEMÓRIA

FOTO: PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA

FOTO: REPRODUÇÃO

FOTO: SENADO FEDERAL
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Tancredo Neves 
(1910-1985)

Advogado e empresário, foi um dos principais 
líderes políticos da história nacional, notabilizado 
como um defensor da democracia. Teve seu 
mandato como vereador em Belo Horizonte 
cassado pelo Estado Novo. Depois, durante o 
regime militar, foi uma das grandes lideranças 
da oposição ao regime na Câmara Federal e no 
Senado. Com mais de duas décadas de experiência 
parlamentar e grande capacidade de conciliação, 
esteve à frente das Diretas Já e, em 1985, foi eleito 
o primeiro presidente civil eleito em 25 anos. No 
entanto, não chegou a assumir em virtude de 
complicações causadas pela diverticulite, doença 
que lhe tirou a vida. 

Ulysses Guimarães 
(1916-1992)

Deputado federal por onze mandatos 
representando São Paulo, teve papel essencial 
nas principais lutas pela redemocratização do 
país. À frente do MDB, atuou pela anistia e pelo 
retorno das eleições diretas. Sua maior marca, 
no entanto, foi a presidência da Assembleia 
Nacional Constituinte, entre 1987 e 1988, 
conduzindo os trabalhos na elaboração da atual 
Constituição. Sua habilidade política permitiu 
conciliar diferentes setores na sociedade em um 
texto considerado de grandes avanços sociais 
e democráticos – pelo que foi apelidada de 
“Constituição Cidadã”.

A Constituição 
pretende ser a 
voz, a letra, a 

vontade política da 
sociedade rumo à 

mudança

Fico mais feliz 
quando consigo 
um acordo entre 
partes contrárias 
que quando venço 
um adversário 
nas urnas

FOTO: CÉLIO AZEVEDO/SENADO FEDERAL

FOTO: AGÊNCIA BRASIL

FOTO: CÂMARA DOS DEPUTADOS
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Até que ponto confiar na 

APLICAÇÃO 
DA NOVA LEI

REPORTAGEM ESPECIAL

FOTO: GABRIEL JABUR/AGÊNCIA BRASÍLIA
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As indefinições sobre a 
aplicação da lei 13.437/2017 têm 
deixado os empresários brasileiros 
apreensivos quanto aos resultados 
práticos que a reforma trabalhista 
trará para a segurança jurídica de 
seus negócios. 

Quando faltava pouco mais 
de um mês para que a legislação 
entrasse em vigor, um encontro 
em Brasília reuniu cerca de 600 
juízes, procuradores e auditores 
fiscais do Trabalho para uma 
avaliação do texto final. Foram 
dois dias de debate, do qual 
saíram 125 enunciados com 
sugestões de interpretação da 
nova lei. 

O material com a íntegra das 
propostas aprovadas no encontro, 
promovido pela Associação 
Nacional dos Magistrados da 
Justiça do Trabalho (Anamatra), 
foi divulgado em 19 de outubro 
do ano passado. Nele, a própria 
literalidade da lei é questionada, 
e pontos como a cobrança de 
honorários de sucumbência, 
formalização da jornada 12x36 
via acordo judicial e terceirização 
são os mais atacados. 

Segundo a Anamatra, há in-
compatibilidade das normas da 
reforma trabalhista com as con-
venções internacionais da Organi-

zação Internacional do Trabalho 
(OIT) e com a Constituição Fede-
ral. Em 23 de janeiro, com a lei 
valendo há mais de dois meses, a 
associação também ajuizou Ação 
Direta de Inconstitucionalida-
de no Supremo Tribunal Federal 
(STF) contra dispositivos que im-
põem limites às indenizações por 
dano moral. 

“É natural que essa adaptação 
seja truncada e gere discordân-
cias. Mas a reforma está entrando 
na Justiça do Trabalho de forma 
muito positiva. Os juízes estão 
aplicando as normas até com mais 
veemência do que imaginávamos. 
Isso tem feito com que os advoga-
dos pensem duas vezes antes de 
ajuizar qualquer ação aventurei-
ra, porque agora os riscos de seus 
clientes terem de pagar é real”, 
avalia o advogado Marcelo Scal-
zilli, sócio do escritório Scalzilli 
Althaus. 

Desde que a reforma entrou 
em vigor, o número de ações tra-
balhistas no Brasil caiu 50%, de 
acordo com levantamento do Tri-
bunal Superior do Trabalho (TST). 
De um total mensal que costu-
mava passar de 200 mil em todo 
o país, os processos recebidos em 
primeira instância despencaram 
para 82,4 mil em dezembro. 

PRESSÕES DE ENTIDADES CONTRÁRIAS 
E REVISÃO DO TEXTO NO CONGRESSO 
LEVANTAM DÚVIDAS SOBRE A PROMESSA 
DE MAIOR SEGURANÇA JURÍDICA DA 
REFORMA TRABALHISTA
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Para Marcelo Scalzilli, a resis-
tência da Anamatra não encontra 
eco entre a maioria dos juristas 
brasileiros. Ele acredita que esse 
tipo de movimento se pulverizará 
quando os resultados de empre-
go e renda começarem a aparecer 
mais para a população. “Aos pou-
cos vai se criando o entendimento 
de que essas mudanças são fun-
damentais para a prosperidade 
econômica do país. Não há como 
estimular a produção sem dar se-
gurança jurídica ao empregador”, 
pondera, projetando um prazo de 
cinco anos para que o real impac-
to das mudanças seja percebido 
nas atividades do Judiciário e nas 
relações trabalhistas brasileiras. 

O próprio TST tem sido um 
dos maiores promotores das 
vantagens da reforma para a 
modernização das relações de 
trabalho. Os ministros – não 
apenas através de decisões, mas 
também de ações institucionais 
– têm defendido a aplicação da 
lei na íntegra. “Essa reforma era 
necessária e fundamental para 
dar segurança jurídica para todos 
os segmentos”, disse o presidente 
da Corte, Ives Gandra Martins 
Filho, durante seminário realizado 
em Brasília em dezembro. No 
encontro, afirmou ainda ter 
“muita esperança” de que a lei 
trará uma “redução substancial 
do desemprego” e “o aumento 
dos investimentos no país”.  

O Instituto Brasileiro de Ensino 

e Cultura (IBEC) – composto por 
integrantes do Judiciário, advo-
gados e professores – é outro que 
está engajado na promoção da 
reforma. De fevereiro a junho, a 
entidade realizará 30 encontros 
em diversas cidades brasileiras 
para esclarecer pontos da nova lei 
e tratar das perspectivas políticas, 
sociológicas e econômicas da mo-
dernização. Entre os conferencis-
tas estão o ex-ministro do Traba-
lho Ronaldo Nogueira, o filósofo 
Denis Rosenfield e o desembar-
gador Bento Herculano Duarte 
Neto, vice-presidente do Tribunal 
Regional do Trabalho da 21ª Re-
gião (RN) e presidente do IBEC. 

“Queremos colaborar para 
que haja uma uniformização do 
entendimento sobre a reforma 
trabalhista. A lei, concorde-se 
ou não com ela, é feita para ser 
cumprida. Com a exposição de 
alguns movimentos contrários, 
passou-se a ideia de que os 
juízes não iriam cumpri-la, e isso 
não corresponde à realidade”, 
analisa o desembargador. “Isso 
não impede que se discuta a 
constitucionalidade de alguns 
pontos, o que foi feito pela 
própria Procuradoria-Geral da 
República em relação à justiça 
gratuita”, exemplifica. 

A flexibilização das negocia-
ções e a expectativa da geração 
de empregos são citadas por Ben-
to Herculano como os maiores 
avanços da modernização da lei. 

MARCELO SCALZILLI
Advogado

Os juízes estão 
aplicando 
as normas 
até com mais 
veemência 
do que 
imaginávamos
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O desafio, defende o desembar-
gador, é agregar desenvolvimen-
to social e econômico às relações 
de trabalho, com responsabilida-
de. “O juiz não é apenas a boca 
da lei, ele tem a obrigação de in-
terpretá-la. A reforma não pode 
ser utilizada pelos patrões como 
instrumento para a precarização 
das relações de trabalho. Isso, 
além de prejudicar o trabalhador, 
causaria uma reação em cadeia, 
com a diminuição do consumo e 
da arrecadação”, observa. 

Novas notícias surgirão nos 
próximos meses sobre a aplicação 
e a validade do texto aprovado 
em novembro passado. No início 
de fevereiro, uma comissão espe-

Redução de

De uma 
média mensal de

no número de 
ações trabalhistas

para

em dezembro de 2017

50%

200 MIL

82,4 MIL

cial do TST começou a debater a 
situação das ações judiciais e con-
tratos anteriores à reforma. Um 
definição deve sair apenas em 
maio. 

Também com a retomada 
dos trabalhos legislativos, os 
parlamentares devem analisar 
a MP 808/2017, que promove 
alterações na reforma em trechos 
como o do trabalho intermitente 
e autônomo. Ao todo, foram 
apresentadas 967 emendas à MP, 
editada pelo presidente Michel 
Temer para cumprir acordo com 
sua base e evitar que eventuais 
mudanças feitas pelo Senado 
atrasassem a aprovação do texto 
à época.

Presidente do TST, Ives 
Gandra Martins Filho tem 

defendido a reforma como 
“necessária e fundamental” 
para a segurança jurídica de 

todos os segmentos 

FOTO: MARCELO CAMARGO/AGÊNCIA BRASIL
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Outro ponto da reforma que – 
como previsto – não é bem digerido 
por entidades representativas 
de trabalhadores e empresas 
é o fim da obrigatoriedade do 
pagamento do imposto sindical. 
Pelo menos uma confederação 
patronal e seis sindicatos 
trabalhistas já entraram com ação 
direta de inconstitucionalidade 
no STF contra a medida. Até 
mesmo entidades que apoiaram a 
mudança – como a Confederação 
Nacional da Saúde (CNS) – já se 
posicionaram publicamente pela 
volta da contribuição caso o 
impacto em seus caixas seja maior 
do que o esperado. 

O Departamento Intersindical 
de Estatística e Estudos Socioe-
conômicos (Dieese) estima que as 
entidades perderão, em média, 
70% de suas receitas com a mu-
dança, que está em vigor desde o 
início do ano. Em 2017, R$ 3 bi-
lhões referentes ao tributo foram 
repassados a centrais, confedera-
ções, federações e sindicatos pa-
tronais e laborais, além de R$ 587 
milhões do Ministério do Traba-
lho para o pagamento de benefí-
cios como o seguro-desemprego. 
Se a projeção do Dieese se confir-

mar, a arrecadação deve cair para 
R$ 900 milhões. 

“O que foi feito pelo Congresso 
foi um crime”, considera Ricardo 
Patah, presidente da União Geral 
dos Trabalhadores (UGT), uma das 
maiores centrais sindicais do país. 
Segundo ele, o ideal seria oferecer 
uma oportunidade de transição 
aos sindicatos, a exemplo da 
cláusula de barreiras dos partidos, 
aprovada em 1995 para ter 
validade nas eleições de 2006. 
“O que interessa aos políticos 
é tratado de um jeito, o que 
interessa à população, de outro. 
É um desserviço muito grande 
às conquistas da Constituição de 
88”, avalia.

Para Patah, no entanto, “não 
adianta chorar o leite derramado”. 
Os sindicatos terão de enxugar 
gastos, reduzir de tamanho e 
buscar fontes alternativas de 
receitas – fórmula que está 
sendo adotada pela maioria 
das entidades. “Nossa principal 
orientação é a sindicalização 
em massa, batendo de porta 
em porta mesmo e orientando 
os trabalhadores que, sem uma 
representação sindical forte, 
essa legislação irá precarizar as 

Sindicatos se 
mobilizam para 
contornar perdas do 
imposto sindical

relações de trabalho”, relata ele, 
que também preside o Sindicato 
dos Comerciários de São Paulo. 

A Central dos Sindicatos Bra-
sileiros (CSB) tem orientado seus 
mais de 800 associados a realiza-
rem assembleias para deliberar 
sobre o tema. Amparada por uma 
emenda da Associação Nacional 
dos Magistrados da Justiça do 
Trabalho (Anamatra) que defen-
de que as alterações da lei não in-
cidem sobre a natureza tributária 
e compulsoriedade da contribui-
ção, mas sim nas formalidades de 
seu desconto, a entidade postula 
que o imposto sindical permaneça 
obrigatório. “O que a nova lei deu 

REPORTAGEM ESPECIAL

Com o fim da 
obrigatoriedade do 

pagamento do imposto, 
entidades patronais e 

laborais devem perder até 
70% de suas receitas
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foi esse enfoque de autorização 
prévia e expressa dos membros da 
categoria representada, que, tan-
to para as patronais como para as 
trabalhistas, depende das assem-
bleias gerais”, argumenta o presi-
dente da CSB, Antonio Fernandes 
dos Santos Neto. 

Ou seja, o que era feito 
antes diretamente na folha 
do trabalhador, sem consulta, 
agora deve ser definido em 
assembleia. “Estão falando que 
a contribuição sindical acabou. 
Não acabou. Estamos vivendo o 
que chamo de lusco-fusco. Não 
podemos tomar nenhuma atitude 
diferente da que definimos sem 

que haja uma decisão do STF 
sobre o tema”, pontua Neto. 
Ele ressalta ainda que por estar 
expressa no Código Tributário 
Nacional e na Constituição 
Federal, a contribuição não pode 
ser facultativa, podendo ser 
alterada apenas por meio de lei 
complementar, e não ordinária, 
como foi feito. 

Já as organizações patronais 
que se prepararam para o baque 
estão apostando em estratégias 
de mercado e no ajuste das con-
tas para diversificar as fontes de 
receita. O trabalho de reestrutu-
ração do Sindicato da Indústria da 
Construção Civil do Estado de São 

Paulo (Sinduscon-SP) iniciou há 
mais de sete meses. Desde então, 
46 dos 96 funcionários foram cor-
tados e o departamento de conta-
bilidade foi terceirizado. A revista 
impressa, por sua vez, passou a 
existir apenas em versão digital, 
com o acesso aos conteúdos do 
site passando a ser pagos, assim 
como os serviços de assessoria ju-
rídica. A entidade realiza também 
uma campanha para a filiação de 
novas empresas. Nos últimos me-
ses, o Sinduscon-SP dobrou o nú-
mero de associados, passando de 
mil para cerca de dois mil mem-
bros, num universo de 13 mil re-
presentados no setor.
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ENTREVISTA RONALDO NOGUEIRA

A REFORMA QUE NASCEU

DO DIÁLOGO

Convidado para participar de 
um encontro com integrantes de 
uma central sindical, Ronaldo No-
gueira não conseguia falar, tão al-
tas estavam as vaias. Ministro do 
Trabalho, ele tentava explicar as 
mudanças necessárias para a mo-
dernização da legislação traba-
lhista. Em vão. O cenário, que já 
era bastante adverso, conseguiu 
piorar. Indo em sua direção com 
agressividade, um homem gritava 
furiosamente, como se preparasse 
um golpe. 

A tensa situação colocaria a 
maioria das pessoas diante de 
duas escolhas – a fuga ou o pe-
dido de segurança. Porém, No-
gueira optou por uma terceira 
via. Com calma, dispensou quem 
vinha em sua ajuda, deixou o su-
jeito se aproximar, deu um abra-
ço e entregou a ele o microfone. 
“Pode falar tudo o que está senti-
do”, disse. O silêncio foi comple-
to. E a violência se converteu em 
desabafo, com o trabalhador re-
clamando das dificuldades vividas 
em função da falta de emprego.

O ambiente já era outro, e o 
ministro conseguiu finalmente 
se expressar: “Se não ouvirmos o 
outro, não resolveremos os pro-

blemas. Estou aqui porque quero 
ouvir vocês. Pelo que este homem 
passou, eu também já passei. As 
lágrimas que ele chorou, eu já 
chorei muitas vezes”, disse para 
uma plateia agora atenta. 

O exercício da empatia, a paci-
ência e a abertura para o diálogo 
não se fizeram presentes só nessa 
ocasião. Foram vistos em todos 
os encontros com trabalhadores 
e empregadores, desde o mo-
mento em que definiu a reforma 
trabalhista como a prioridade de 
sua gestão à frente do ministério, 
que ocupou entre 2016 e 2017, no 
governo Michel Temer. Tomada a 
decisão, viajou pelo país com o 
objetivo de construir consensos. 
E foi bem-sucedido em sua mis-
são, promovendo a primeira atu-
alização da Consolidação das Leis 
do Trabalho (CLT) em mais de 70 
anos. No dia 11 de novembro de 
2017, começou a vigorar a nova 
legislação.

Outros avanços de grande 
impacto social e econômico 
marcaram seu período como 
ministro, entre maio de 2016 e 
final do ano passado. O governo 
liberou o saque do FGTS para 
os trabalhadores e do PIS/Pasep 

MINISTRO DO TRABALHO ENTRE 2016 E 2017, 
RONALDO NOGUEIRA CONTA DETALHES DA 
PRIMEIRA MODERNIZAÇÃO DA LEGISLAÇÃO 
TRABALHISTA EM SETE DÉCADAS

FOTOS: JEFFERSON BERNARDES/AGÊNCIA PREVIEW
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Após um ano de meio no 
Executivo, Nogueira está de 

volta ao Legislativo, onde exerce 
seu segundo mandato como 

deputado federal
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para os idosos, beneficiando 
mais de 34 milhões de brasileiros. 
As medidas injetaram cerca de 
R$ 60 bilhões na economia, 
sendo, segundo especialistas, um 
divisor de águas na superação 
da mais grave recessão. Foi 
criado ainda o programa Seguro-
Emprego, que ajudou a preservar 
aproximadamente 200 mil vagas 
de trabalho de empresas afetadas 
pela crise.

Na área de inovação, lançou 
a plataforma digital de emprego 
do governo federal, o Emprega 
Brasil, que inclui a Carteira de 
Trabalho Digital, Seguro-Desem-
prego Web, Sine 2.0 e Escola do 
Trabalhador – que funciona à dis-
tância. Com isso, o trabalhador 

pode ter a carteira de trabalho 
em seu smartphone e, pela inter-
net, solicitar seu seguro-desem-
prego, candidatar-se a uma vaga 
de emprego ou fazer um curso 
de qualificação profissional. Além 
disso, com a contratação de uma 
plataforma tecnológica antifrau-
de, estima-se uma economia de 
R$ 1 milhão por dia em pagamen-
tos indevidos relacionados ao se-
guro-desemprego. São cerca de 
R$ 700 milhões poupados até o 
momento.

Natural de Carazinho/RS, Ro-
naldo Nogueira é formado em 
Administração, com especiali-
zação em Gestão Pública pela 
UFRGS. Aos 51 anos, é casado e 
tem três filhos. Após um ano de 

meio no Executivo, está de volta 
ao Legislativo, onde exerce seu 
segundo mandato como deputa-
do federal. Nos planos para este 
ano, está a realização das Jor-
nadas Brasileiras de Relações de 
Trabalho. Serão 31 encontros por 
todo o país até junho, com o ob-
jetivo de esclarecer as mudanças 
da modernização da legislação 
trabalhista. Participarão juízes, 
advogados, procuradores, audito-
res fiscais do trabalho, jornalistas 
e acadêmicos, entre os demais pú-
blicos interessados no tema. 

Com uma fala contundente, 
mas sempre tranquila, o parla-
mentar do PTB respondeu às per-
guntas da Revista VOTO em uma 
entrevista exclusiva. Confira:   

ENTREVISTA RONALDO NOGUEIRA

Aprovação da reforma trabalhista resultou de intensa agenda do ministro com 
diversos setores da sociedade, de entidades empresariais a sindicatos de trabalhadores

FOTOS: ASCOM/MINISTÉRIO DO TRABALHO
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Como foi receber a missão de li-
derar a Reforma Trabalhista?

Quando fui indicado para o 
Ministério do Trabalho, logo ele-
gemos o objetivo principal: mo-
dernizar a legislação trabalhista. 
Nosso país tem três fases impor-
tantes nas relações de trabalho. 
No século 19, a Lei Áurea aboliu 
a escravidão. Na metade do sécu-
lo 20, Getúlio Vargas consolidou 
a legislação trabalhista. E, agora, 
na primeira dezena do século 21, 
houve a modernização. O Brasil 
possui capacidade de produção 
e de geração de empregos em 
grande escala, mas tínhamos em 
torno de 14 milhões de pessoas 
buscando lugar para trabalhar e 
45 milhões vivendo na informa-

lidade. Então, nós precisávamos 
quebrar mais de 70 anos de imo-
bilismo. Resolvemos eleger isso 
como prioridade, com disposição 
para o diálogo. Logo começamos 
a viajar pelo Brasil, conversando 
com trabalhadores e empresá-
rios. Conseguimos construir um 
consenso. E, no dia 22 de dezem-
bro de 2016, estavam todos lá no 
Palácio do Planalto, na cerimônia 
de lançamento da modernização 
trabalhista. Das seis centrais sin-
dicais reconhecidas, cinco esta-
vam presentes. As três principais 
confederações de empregadores 
também estavam lá. Todos discur-
saram. A única que não se fez pre-
sente, mas esteve no Ministério 
momentos antes, foi a CUT. Ou-
vimos e conversamos com todos. 
Se tivemos um 11 de novembro 
de 2017, quando entrou em vigor 
a reforma, foi porque houve o 22 
de dezembro. Nesse dia, revolu-
cionamos as relações de trabalho 
no Brasil. Juristas dizem que foi a 
mais importante reforma estrutu-
ral desde a Constituição de 88. 

A reforma trabalhista foi aprova-
da há pouco mais de meio ano e 
entrou em vigor em novembro. 
Já é possível avaliar o que mudou 
nesse período?

Mudamos o sistema de rela-
ções de trabalho no Brasil. Saí-
mos de um sistema estatizado e 
altamente regulado, para um de 
autocomposição dos conflitos. 
As ações trabalhistas caíram 50% 
depois da reforma. Isso gera se-
gurança jurídica e o melhor am-
biente de negócios da América 
Latina, dizem especialistas. Am-

biente bom traz investimento, e 
investimento traz emprego. Não 
reinventamos a roda, mas ape-
nas a colocamos a rodar em ter-
ras brasileiras. O Brasil agora está 
ao lado dos Estados Unidos, Ale-
manha e Inglaterra. Por que será 
que tantos brasileiros querem ir 
trabalhar lá? Alguns setores im-
portantes que estavam há dois 
anos retraídos, voltaram a con-
tratar e restabeleceram a jorna-
da normal, inclusive com acordo 
coletivo para fazer horas extras. 
Mais de um milhão de postos de 
trabalho foram abertos em 2017. 
Formalizados com carteira assina-
da, foram mais de 340 mil empre-
gos. Com o crescimento do PIB na 
faixa de 3% em 2018, o Brasil irá 
gerar em torno de 2 milhões de 
empregos formais. Perder empre-
go é coisa do passado. O Brasil do 
futuro é o Brasil do emprego, e o 
futuro já chegou.

Que outros fatores precisam ser 
aprimorados para que o país ace-
lere o processo de geração de em-
pregos?

Uma nação se estabelece sobre 
três pilares: segurança nacional, 
segurança monetária e segurança 
jurídica. Enfim, baseia-se em esta-
bilidade. A fidelidade dos contra-
tos tem se mostrado o principal 
fator de desenvolvimento econô-
mico e social perene da história da 
humanidade. Pois o Estado não 
gera empregos, não gera riqueza. 
Quem gera riqueza é o particu-
lar, o empreendedor, aquele que 
investe. Mas, para investir e em-
preender, as pessoas precisam de 
estabilidade, de previsibilidade. 

Aquele conceito 
do Estado 
provedor foi 
quebrado. 
A sociedade 
não tem como 
bancá-lo
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Então, entendo que conseguimos 
avançar tremendamente em dois 
pontos. Com a retomada de uma 
política macroeconômica orto-
doxa, de responsabilidade fiscal, 
garantimos a segurança mone-
tária. Com a modernização das 
leis trabalhistas, alcançamos um 
patamar elevado de fidelidade 
dos contratos. Agora, falta recon-
quistarmos a segurança nacional, 
abalada pela crise sistêmica no sis-
tema de segurança pública nos es-
tados. Não tenho dúvidas de que, 
hoje, um dos grandes entraves 
para a economia nacional e para 
a geração de empregos é a ques-
tão da segurança pública. Enfim, 
o Brasil tem capacidade de ser 
protagonista do desenvolvimen-
to no mundo. E o Brasil do futuro 
será esse. 

Antes de vencer a batalha no 
Congresso, teve que ser vencida 
a batalha da opinião pública e 
desfazer muitas mentiras que se 
disseminaram sobre a reforma 
trabalhista. Qual foi o maior de-
safio enfrentado?

A batalha da informação. 
Pudemos constatar o amadure-
cimento da nossa democracia. 
Precisamos defender o direito de 
expressão e interpretação. Tem 
efeitos pedagógicos nisso. Todas 
as críticas que vieram foram opor-
tunidades que surgiram para que 
a verdade se manifestasse e para 
que pudéssemos aprimorar nossas 
propostas. Houve um momento 
em que disseram que a jornada 
de trabalho aumentaria de oito 
para 12 horas. E isso nunca esteve 
em nenhuma proposta. A verda-

de veio e se manifestou, e o tra-
balhador continua usufruindo do 
direito de oito horas diárias. Mas 
esse trabalhador agora também 
tem a vantagem de escolher a for-
ma mais vantajosa de como usu-
fruir das 40 horas semanais. Tem 
o direito de combinar com seu 
patrão como essa jornada sema-
nal de trabalho será executada. E 
foi isso que a legislação trabalhis-
ta facilitou ao trabalhador, dando 
aos acordos coletivos força de lei 
para deliberar sobre determina-
dos itens. A reforma não com-

prometeu direitos. Ao contrário, 
aprimorou e assegurou direitos. 
Desafio a me dizerem qual direito 
foi tirado! Tudo está garantido: 
seguro-desemprego, FGTS, salá-
rio mínimo, piso salarial, férias de 
30 dias com um terço a mais de 
salário, repouso semanal remu-
nerado, 13º salário, aviso-prévio, 
licença-maternidade, horas-ex-
tras e aposentadoria. No Brasil, 
diferentemente de outros países 
em crise, como Grécia e Portugal, 
conseguimos fazer uma reforma 
sem tirar direitos do trabalhador. 

ENTREVISTA RONALDO NOGUEIRA
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Gosto de pensar que contribuí 
para isso.

Parte importante da aprovação 
da reforma trabalhista resultou 
de um esforço de comunicação – 
tanto interno, na negociação com 
o Congresso, como externo, para 
o público em geral. O governo 
tem conseguido se comunicar a 
respeito das outras reformas?

O governo do presidente Mi-
chel Temer tem feito um esforço 
extraordinário. Teve uma cora-
gem importantíssima, e os resul-

tados serão colhidos no futuro. 
Em um país complexo como o 
nosso, não é fácil construir um 
consenso em relação a temas 
como a reforma tributária e da 
Previdência. Mas o importante é 
que o governo não desiste de seus 
propósitos. 

Como o senhor enxerga essa 
movimentação de alguns juízes, 
afirmando que não colocarão em 
prática algumas medidas da re-
forma?

Veja, uma minoria diz isso. O 
cumprimento da lei faz parte do 
juramento dos magistrados. Seria 
um absurdo, pois lei se cumpre. 
Tenho a mais absoluta confiança 
no nosso Poder Judiciário. Tenho 
certeza que ele seguirá cumprin-
do seu papel. Confio nos juízes 
do Trabalho. São técnicos, pesso-
as abnegadas que passam em um 
concurso público dificílimo. Gente 
muito preparada. 

Por que há tanta resistência às 
medidas da reforma trabalhista 
entre alguns juízes do trabalho?

Não acredito que haja resis-
tência. Vamos ver à medida que 
o tempo passa. A Justiça tem um 
legado muito importante no que 
diz respeito à aplicação da lei e à 
preservação dos princípios consti-
tucionais. Não passa pela minha 
cabeça a hipótese de algum juiz 
tomar uma decisão à revelia da-
quilo que está na lei. Não aconte-
ceu e não vai acontecer. Acredito 
100% em nosso Judiciário. 

Então, o empreendedor pode se 
sentir seguro em relação a isso?

O empreendedor que cumpre 
com suas obrigações não precisa 
ter medo da Justiça. 

A reforma trabalhista tocou em 
pontos considerados sensíveis, 
como o fim da obrigatoriedade 
da contribuição sindical. De que 
forma o governo trabalhou o des-
gaste com essas classes?

O presidente Lula já tinha en-
caminhado a PEC 469, que pro-
movia mudanças na organização 
sindical no Brasil. A modernização 
trabalhista não extinguiu a contri-
buição, apenas fez ela deixar de 
ser obrigatória. Se o trabalhador 
está satisfeito com seu sindicato, 
ele pode contribuir. Não enfren-
tamos, por parte do movimento 
sindical, resistência nesse quesito. 

É importante 
não pensar 
na próxima 
eleição, mas 
na próxima 
geração
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A preocupação sempre foi com os 
direitos dos trabalhadores. E nós 
os asseguramos. Ninguém pode 
afirmar que a reforma tirou di-
reitos. As reformas da Espanha, 
da França e de Portugal tiraram. 
A única no mundo que não tirou 
foi a nossa.  

Na sua avaliação, o fim da obriga-
toriedade da contribuição abrirá 
caminho para uma maior quali-
ficação e representatividade dos 
sindicatos?

O movimento sindical terá de 
se adequar àquilo que a Cons-
tituição sinalizou: a unicidade 
sindical. Ou seja, um sindicato re-
presentativo por categoria e base 
territorial. O modelo ideal é esse.

Após a modernização trabalhis-
ta, qual é a reforma mais urgente 
para a retomada do desenvolvi-
mento?

O Brasil precisa fazer o enfren-
tamento de reformas importan-
tes. Aquele conceito do Estado 
provedor foi quebrado. A socieda-
de não tem como bancá-lo. Temos 
de criar uma legislação para que o 
Estado seja indutor, com cidadãos 
livres e emancipados e uma visão 
do que cada um pode fazer pela 
nação – e não o que a nação pode 
fazer pelas pessoas. Isso passa por 
uma mudança cultural de visão 
do modelo de Estado que que-
remos e que é possível construir, 
que proporcione oportunidades 
para todos. Não podemos ter um 
Estado que privilegie poucos em 
detrimento de muitos.

Você foi o último ministro a lide-
rar a aprovação de uma reforma 
estrutural. Agora, está de volta 
à Câmara dos Deputados. Como 
deve ser a relação entre os pode-
res Executivo e Legislativo para 
que as reformas andem?

Uma relação que prime pela 
radicalização do diálogo. É im-
portante não pensar na próxima 
eleição, mas na próxima geração. 
Você não pode ser escravo da pró-
xima eleição, mas de princípios, 
de causas, da nação que quere-
mos para o futuro. E a nação do 
amanhã precisa ser construída 
agora. Precisamos fazer com que 
toda a sociedade tenha essa vi-
são. Cada Poder, além de conhe-
cer suas prerrogativas, deve ter o 
conhecimento das competências 
do outro, colocando freios e im-
pedindo a usurpação de poderes 
do outro. Cada Poder deve ter a 
devida consciência de seu papel 
no desenvolvimento da nação e 
da democracia.

Independentemente de quem for 
eleito, em qual situação o novo 
governo receberá o Brasil em 
2019?

O Brasil de 2019 será melhor 
do que o Brasil de 2014. Pode ter 
certeza. Assim como o Rio Grande 
do Sul será melhor. Sou um oti-
mista, apesar da situação dramá-
tica que vive o nosso Estado. Te-
nho convicção de que só arrocho 
nas contas públicas não funciona. 
Responsabilidade fiscal é essen-
cial, mas temos de arrecadar mais. 
Para isso, precisamos mudar a 

matriz econômica do Rio Grande. 
Nossas vantagens competitivas es-
tão postas: a localização, epicen-
tro do Mercosul, um dos maiores 
parques universitários do Brasil, 
e dentro dele duas das melhores 
universidades brasileiras, a UFRGS 
e a PUCRS, e o nosso povo, que é 
o mais escolarizado do país. Com 
o modelo de gestão certo, pode-
mos transformar o Rio Grande no 
Vale do Silício da América Latina. 
Mão de obra e mercado consumi-
dor, que sempre são os quesitos 
mais difíceis, temos. Agora, o que 
falta é política pública. A grande 
força do Rio Grande do Sul está 
na nossa gente.

ENTREVISTA RONALDO NOGUEIRA
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PRÉ-CAMPANHA E  
JANELA PARTIDÁRIA 
EM 2018

O ATO DE 
DIFUNDIR 
UMA PRÉ-

CANDIDATURA, 
SEJA PARA QUAL 

CARGO FOR, NÃO 
CARACTERIZA A 

PROPAGANDA 
ELEITORAL 

ANTECIPADA

A estabilidade democrática e a reite-
ração de assuntos relacionados à política 
foram determinantes para que o ordena-
mento jurídico abandonasse alguns con-
ceitos superados e se ajustasse à edição de 
permissivos inovadores. Afinal, por conta 
de tantas manipulações e práticas espú-
rias, a execução da democracia requisita 
normas constantemente atualizadas.

 Assim, após inúmeras decisões proferi-
das pelo Tribunal Superior Eleitoral apre-
ciando casos de propaganda irregular e 
três alterações promovidas pelo Congres-
so Nacional no texto da lei das eleições, 
diversas hipóteses de exposição foram es-
tabelecidas para quem pretende concor-
rer a cargo eletivo sem estar homologado 
pela sua convenção partidária. 

 Agora oficializada como etapa inte-
grante do processo eleitoral, a pré-cam-
panha corresponde a mais um instru-
mento de informação disponibilizado 
à sociedade. A partir disso, é necessário 
esclarecer que o ato de difundir uma pré-
candidatura, seja para qual cargo for, não 
caracteriza a propaganda eleitoral ante-
cipada de outrora. Atualmente, vigora 
uma proteção permitindo que os preten-
dentes à Presidência da República, aos 
governos estaduais e a cargos legislativos 
possam deflagrar articulações gozando 
de segurança jurídica sem incorrer em 
ofensa à lei.

Os pré-candidatos podem conceder 
entrevistas, participar de programas ou 
debates no rádio, na televisão e na in-

ternet expondo suas plataformas e apre-
sentando projetos políticos. Eles também 
estão livres para realizar reuniões fecha-
das divulgando suas ideias, objetivos e 
propostas partidárias. Além disso, para as 
eleições de 2018, sobreveio um incremen-
to estratégico: poderão arrecadar valores 
financeiros previamente ao registro de 
suas candidaturas, excluídos os bitcoins.

Aludidas transformações, bem-vindas 
num país confuso como o Brasil, foram 
providenciais e de grande alcance ao ba-
nirem a repressão que vigorava em torno 
de situações triviais, nitidamente relacio-
nadas à democracia que vigora no país.

Outro passo importante para o 
cenário político foi a regulamentação 
da mudança de partido político, durante 
o período de trinta dias antecedente ao 
prazo de filiação partidária, sem que o 
parlamentar perca seu mandato. Com 
isso, entre março e abril, titulares e 
suplentes daqueles cargos em disputa 
na eleição podem trocar livremente 
de agremiação. Um detalhe nisso: 
senadores, suplentes, governadores e 
vices, por serem integrantes de cargos 
majoritários, não precisam aguardar a 
janela partidária para trocar de legenda, 
podendo consumá-las a qualquer tempo.

Na forma como ficou redigida, essa 
polêmica modalidade de migração 
preservou a representação popular. 
Caberá ao eleitor, no primeiro domingo de 
outubro, manifestar a sua concordância 
ou não com a troca.

DIREITO ELEITORAL

ANTÔNIO AUGUSTO MAYER 
DOS SANTOS

Advogado 
aamsadv@gmail.com
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“¿Qué le pasa a Perú que cada presidente está sendo 

preso?”. Foi assim – atônito – que o Papa Francisco 
dirigiu-se aos bispos de Lima, durante reunião da Ar-
quidiocese da capital peruana, em janeiro, tentando 
encontrar uma resposta para o que ocorre por lá. O 
sumo pontífice fez duras críticas à corrupção, à po-
lítica local e à situação de diferentes ex-presidentes. 
Nos últimos 12 anos, a nação andina testemunhou 
três chefes de Estado serem condenados e dois efe-
tivamente presos. 

Mas seria a situação do país tão preocupante as-
sim, como reagiu o Papa Francisco? O julgamento e 
encarceramento de um presidente é muito impac-
tante para uma nação. Seja qual for o regime de go-
verno ou sua localização no globo, suscita polêmica 
e revolta. Porém, também pode indicar uma evolu-
ção. 

Professora de Direito Internacional Privado e Me-
todologia de Pesquisa no Instituto Brasiliense de Di-
reito Público, em Brasília, Samira Otto aponta que 
tanto o caso do Peru como o do Brasil, que viveu 
há pouco a condenação em segunda instância do 

COM DOIS EX-PRESIDENTE PRESOS, 
UM FORAGIDO E O ATUAL SOB 

SUSPEITA, O PAÍS LATINO-AMERICANO 
VIVE PERÍODO POLÍTICO TURBULENTO 

que vem do

PERU

O EXEMPLO DE 
JUSTIÇA

INTERNACIONAL

VOTO - política, cultura e negócios40
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ex-presidente Lula, apontam a so-
lidez das instituições. “A América 
Latina tem sido palco de ebuli-
ções institucionais profundas, mas 
eu vejo isso, em geral, de forma 
muito positiva”, avalia Samira, 
doutora em Direito Comparado 
pela Universidade de Paris I, na 
Sorbonne, e docente convidada 
na Stanford University, nos Esta-
dos Unidos. 

Para ela, os episódios recentes 
revelam maturidade, sobretudo 
do Judiciário e dos órgãos de in-
vestigação e controle, asseguran-
do o check-in balance – referência 
à teoria de freio e contrapeso, 
essência do mecanismo da har-
monia e separação dos poderes. 
Proposto por Montesquieu, o sis-
tema permite que cada um esteja 
apto a conter os abusos do outro, 
de forma que se equilibrem. 

Por outro lado, as recentes 
condenações demonstram a fra-
gilidade da classe política, vulne-
rável a diversas formas de corrup-
ção. Assim como no Brasil, onde 
grandes empreiteiras são citadas 
nos processos da Operação Lava 
Jato, no Peru as condenações têm 
a presença da Odebrecht, que fi-
nanciou campanhas e promoveu 
benefícios pessoais. Em fevereiro 
de 2017, o procurador-geral da 
República à época, Rodrigo Janot, 
reuniu em Brasília representan-
tes de 14 países que investigam 
o pagamento de propina por em-
preiteiras brasileiras em seus ter-
ritórios. Janot deixou claro que a 
operação teria repercussão inter-
nacional. E teve: o Peru é um dos 
países mais afetados.

Em 2005, foi preso o primei-
ro presidente peruano. Alberto 
Fujimori acabou condenado a 25 
anos de prisão por múltiplas vio-
lações dos direitos humanos – en-
tre elas 25 mortes e dezenas de 
sequestros – e por esterilizações 
forçadas a mais de 250 mil mu-
lheres, em função do projeto de 
planejamento familiar. Também 
foi penalizado por envolvimento 
com corrupção, antes dos escân-
dalos com a Odebrecht. 

Às vésperas do último Natal, 
no entanto, uma decisão do atual 
presidente do Peru, Pedro Pablo 
Kuczynski, dividiu os peruanos: 
Fujimori recebeu um indulto. 
Kuczynski argumentou que a 
motivação foi humanitária, uma 
vez que a prisão teria agravado 
as condições de saúde do ex-
presidente, podendo levá-lo à 
morte. 

A iniciativa aconteceu logo após 
o congresso peruano negar um 
pedido de impeachment contra 

Prisão e suspeita
Kuczynski. Ele e suas consultorias 
são suspeitos de se beneficiarem 
com a concessão de obras públicas 
à construtora brasileira, quando 
era ministro. Após negar vínculo, 
foi desmentido pela empreiteira, 
que colabora com a Justiça. A 
oposição alega que o indulto 
a Fujimori faz parte de uma 
negociação em troca da salvação 
do presidente, que está em sério 
risco de ser destituído do poder.

Em recente artigo, a chefe do 
Departamento América Latina 
da Deutsche Welle, Uta Thofern, 
aponta que o Peru vive um perío-
do de boa situação econômica, o 
que daria segurança a Kuczynski. 
Contudo, o futuro do presidente 
é incerto, devido às acusações de 
corrupção e ao forte antifujimo-
rismo da sociedade peruana. “Ele 
comprometeu de vez sua credibi-
lidade e desferiu um duro golpe 
contra a confiança na política na 
América Latina”, escreveu a jor-
nalista alemã.

Alberto Fujimori 
governou o Peru por 

uma década e foi o 
primeiro presidente 

preso do país andino

As recentes 

condenações 

demonstram a 

fragilidade da 

classe política, 

vulnerável a 

diversas formas 

de corrupção

FOTOS: PRESIDÊNCIA DO PERU
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A empreiteira brasileira Ode-
brecht aparece novamente no 
processo de Ollanta Humala, que 
presidiu o país entre 2011 e 2016. 
Ele e a esposa, a ex-primeira-da-
ma Nadine Heredia, foram presos 
preventivamente por 18 meses. 
Em duas tentativas de concorrer 
à presidência, a Odebrecht teria 
repassado à campanha, de for-
ma não declarada, um total de 
US$ 3 milhões. Em 2006, quando 
perdeu para Alan García, e em 
2011, quando ganhou de Keiko 
Fujimori, filha do ex-presidente. 
O próprio empresário Marcelo 
Odebrecht declarou, no Brasil, em 
sua delação à Lava Jato, ter repas-
sado U$ 3 milhões à campanha de 
Humala.

A mesma pena – 18 meses de 
prisão preventiva – foi aplicada a 
outro ex-presidente do país: Ale-
jandro Toledo. Duas acusações 

pesam sobre ele: crimes de trá-
fico de influência e lavagem de 
dinheiro. Toledo teria recebido 
um suborno de US$ 20 milhões 
da Odebrecht para favorecê-la na 
concessão da Rodovia Interoceâ-
nica Sul, que liga o Peru ao Brasil. 
Mas antes que a Justiça deter-
minasse sua prisão, Toledo fugiu 
para os Estados Unidos. Hoje é 
considerado foragido. 

Na fila de condenações tam-
bém está Alan García, que derro-
tou Humala em 2006. Ele está sen-
do acusado de ter recebido US$ 2 
milhões para facilitar a obtenção 
de contratos pela mesma emprei-
teira para a construção do metrô 
de Lima. García pode ser o próxi-
mo a cumprir pena. Ao todo, esti-
ma-se que a empresa, que atua há 
40 anos no território peruano, ob-
teve contratos da ordem de US$ 
12 bilhões.

Cadeia para presidente 
e primeira-dama

INTERNACIONAL

Alberto Fujimori  
(1990-2000)

Cumpre, desde 2009, pena de 25 anos 
por múltiplas violações dos direitos 
humanos e casos de corrupção. Foi 
condenado por 25 mortes e dezenas 
de sequestros, além de esterilizações 
forçadas a mais de 250 mil mulheres, 
em função da criação do projeto de 
planejamento familiar.

Ollanta Humala 
(2011-2016)

Junto com a ex-primeira-dama Nadine 
Heredia, foi preso preventivamente 
por 18 meses. Em duas tentativas de 
concorrer à presidência, a Odebrecht 
teria repassado à campanha, de forma 
não declarada, um total de US$ 3 
milhões. O próprio empresário Marcelo 
Odebrecht confirmou, aqui no Brasil, em 
sua delação à Lava Jato, o repasse.

Alejandro Toledo 
(2001-2006)

Acusado de tráfico de influência e 
lavagem de dinheiro, foi condenado a 
18 meses de prisão preventiva. Toledo 
teria recebido um suborno de U$ 20 
milhões da Odebrecht para favorecê-la 
na concessão da Rodovia Interoceânica 
Sul, que liga o Peru ao Brasil. O 
Ministério Público ingressou com pedido 
de extradição. O ex-presidente está 
foragido nos Estados Unidos.

Alan García 
(1985-1990 e 2006-2011)

Em investigação em curso, está sendo 
apurado que García teria recebido US$ 
2 milhões para facilitar a obtenção 
de contratos pela Odebrecht para a 
construção do metrô de Lima. 
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Fortalecimento 
do Judiciário 

No Peru, indica a professora 
de Direito Internacional, algu-
mas medidas importantes foram 
tomadas. A Comissão Especial de 
Reforma Integral da Administra-
ção da Justiça (Ceriajus) propôs 
mais de cem projetos de refor-
mas, como capacitação dos mem-
bros do Judiciário, criação de ins-
trumentos de controle externo e 
maior descentralização adminis-
trativa. Também foram aprovadas 
novas leis favorecendo procedi-
mentos de investigação contra 
corrupção e repressão contra o 
crime organizado. 

Já no Brasil, iniciativas de for-
talecimento institucionais foram 
adotadas na última década, con-
tribuindo para agilizar as investi-
gações sobre crimes de corrupção 
e contra o patrimônio público. 
Estruturas e carreiras da Polícia 
Federal foram modernizadas, a 
Constituição promoveu a inde-
pendência do Ministério Público e 
novas leis instrumentalizam o Ju-
diciário para cumprir melhor o seu 
papel, como a lei de Lavagem de 
Dinheiro (lei 12.683/2012) e a Lei 
Anticorrupção (lei 12.846/2013). 

“A Operação Lava Jato é o re-
sultado desse quadro. Da combi-
nação desses vários elementos, 
surgiu uma equipe altamente 
qualificada e dedicada exclusiva-
mente à investigação que resul-
tou na condenação do ex-presi-
dente Lula, além de outros nomes 
políticos importantes no Brasil”, 
aponta. Ela pondera que ainda há 
deficiências e fragilidades a serem 
sanadas, como a dependência fi-
nanceira da Polícia Federal do go-
verno federal.

O trabalho desenvolvido por 
aqui é visto como referência pelos 
magistrados peruanos. Richard 
Carhuancho, juiz responsável pela 
condenação de Humala e da ex-
primeira-dama, por diversas vezes 
elogiou publicamente o papel 
que o brasileiro Sérgio Moro 
desempenha no Brasil.

A pesquisadora chama atenção 
para a apropriação política dos 
casos de corrupção, indo contra 
uma farta gama de indícios e 
provas testemunhais, além da 
análise técnica de operadores 
do Direito em primeira e 
segunda instância. Ela considera 
“reducionista” o discurso que 
aponta uma conspiração contra 
a esquerda latino-americana, 
partindo de uma interferência 
americana. De acordo com a 
professora, é uma tentativa de 
mudar o foco do processo. 

Com as instituições fortalecidas 
e em permanente evolução, quem 
exerce uma função pública passou 
a se submeter a mecanismos cada 
vez mais precisos de supervisão. A 
prestação de contas e a transpa-
rência tornaram-se ferramentas 
potentes contra o crime.

Para Samira, o quadro atual é o 
início de uma arquitetura que de-
manda aprimoramento contínuo, 
mas tem boas perspectivas. “As 
pessoas poderosas e ricas pagan-
do por crimes cometidos fazem 
brotar esperança no coração do 
cidadão latino-americano”, pon-
tua.

Quem sabe não é essa a respos-
ta de alento que o Papa Francisco 
gostaria de ter ouvido na reunião 
da Arquidiocese de Lima?

Se a fragilidade da classe po-
lítica ficou evidente, por outro 
lado, o progresso nas investiga-
ções demonstra o fortalecimento 
do Judiciário. “Comparativamen-
te, tanto no Peru como no Brasil, 
o Legislativo e o Executivo estão 
em descompasso com o Judiciário. 
Precisam de reformas profundas 
para desempenharem melhor o 
seu papel”, avalia Samira Otto.
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QUAIS AS APOSTAS

DOS OTIMISTAS
COM O BRASIL?

O BRASIL ESTÁ 
MELHOR AGORA 
DO QUE HÁ UM 

ANO E MEIO. 
ESSA É TAMBÉM 

A PERCEPÇÃO 
DO INVESTIDOR 

EXTERNO OTIMISTA

Há no mundo uma enorme 
expectativa quanto ao resultado 
das eleições deste ano no Brasil. 
A depender da política nacional, 
o país pode ter rapidamente sua 
bolsa superando a marca dos 100 
mil pontos e acelerar o processo 
de liberação de investimentos 
em áreas de infraestrutura como 
portos, rodovias e ferrovias. 
Ao contrário, o país pode 
experimentar um prolongamento 
da incerteza, dependendo do 
caminho que escolher. 

Muitos apostam na primeira 
hipótese. Neles, prevalecem as 
forças da esperança sobre as da 
experiência. São os otimistas 
com o Brasil. É inegável, claro, 
a decepção com agenda de 
reformas que se imaginava estar 
mais avançada neste momento, 
como a da Previdência e a 
tributária. Mas para os otimistas, 
no geral, é notável a satisfação 
pela adoção de medidas como 
o teto de gastos e a reforma 
trabalhista. O Brasil está melhor 
agora do que há um ano e meio. 
Essa é também a percepção do 
investidor externo otimista.

Em 2017, conseguimos trazer 
a taxa de inflação para baixo da 
meta fixada pelo governo, nível 

RADAR MUNDIAL

MARCOS TROYJO
Diretor do BRICLab da

Universidade de Columbia e
professor do Ibmec

marcos.troyjo@gmail.com

que estava em dois dígitos há 
cerca de dois anos. Nesse aspecto, 
a impressão é de que ocorreu 
um verdadeiro milagre no Brasil. 
Não só o país parou de piorar, 
como assumiu uma trajetória 
de crescimento com a indústria, 
que estava dormente há muito 
tempo, num papel importante de 
retomada, e os números revelam 
isso. 

Também se vê com satisfação 
a melhoria do patamar de 
governança em unidades 
controladas pelo governo, como é 
o caso da Petrobras, da Eletrobras 
e do BNDES. Além disso, os 
otimistas ressaltam sua visão do 
“avanço institucional brasileiro” 
ilustrado pela figura da Lava Jato. 
Há um pouco entre os otimistas 
a ideia de que a transparência 
vai avançar tanto no Brasil, como 
resultado da Lava Jato, que, 
no médio prazo, aqueles que 
colocarem suas apostas no Brasil 
vão acabar recebendo bônus 
importantes. 

São três as agendas que os 
otimistas entendem que o Brasil 
precisa avançar: a primeira é a do 
equilíbrio fiscal; a segunda, das 
reformas; e a terceira é o Brasil ter 
uma visão mínima de estratégia 
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para lidar com as oportunidades 
e afastar os riscos que estão 
passando no horizonte. 

O ajuste macroeconômico deu 
uma boa melhorada por conta 
da queda da taxa de inflação, o 
que diminui colateralmente o 
serviço da dívida brasileira. Houve 
também uma apreciação do real 
sem necessariamente diminuir o 
ritmo das exportações. 

Isso tudo ainda não é suficien-
te para solucionar o rombo deixa-
do no último período, sobretudo 
da ex-presidente Dilma Rousseff. 
Isso faz com que a questão fiscal 
ainda não esteja resolvida, e ela 
passe para além da discussão de 
corte de gastos e tenha de entrar 
no tema das reformas estruturais.

Os otimistas enxergam que o 
Brasil conseguiu limpar um pouco 
a área trabalhista, mas ainda tem 
o fardo dos impostos. Hoje, a car-
ga tributária com o percentual do 
PIB é de 36% no Brasil. Na China, 
que no papel é comunista, é a me-
tade: 18%. No Chile, 25%. Se fosse 
só a carga tributária era uma coi-
sa, mas ainda tem o grau de com-
plexidade e o montante de horas 
que as empresas precisam dedicar 
para cumprir com suas obrigações 
com o Fisco. Consequentemente, 
o Brasil ocupa uma das últimas 
posições no ranking de facilidade 
de negócios. Isso, para os otimis-

tas, mudará com um presidente 
simplificador e pró-mercado.

Outro ponto é a Previdência, 
que caminha rapidamente para a 
tragédia, assim como aconteceu 
na Grécia, em Portugal e na 
Espanha. Além disso, é preciso 
planejamento para lidar com o 
mundo hoje, em que metade 
da população mundial tem uma 
renda média anual de US$ 3 mil e 
que vai crescer mais de 5% ao ano, 
todo ano, nos próximos 15 anos. 
Quando cresce a renda a partir 
de tais patamares, consomem-se 
mais alimentos, mais estrutura 
residencial e empresarial. 

Para os otimistas, isso significa 
que o cenário internacional está 
dando imensas oportunidades 
para o Brasil tornar-se ainda 
mais um grande exportador de 
alimentos, de matérias-primas 
minerais e commodities agrícolas. 
Na visão deles, em 2018, devemos 
ter um crescimento entre 2% 
e 3% – o que pode se acelerar 
ainda mais se ficar claro lá, para 
o meio do ano, que não teremos 
uma vitória nas urnas de uma 
candidatura intervencionista. 

Em suma, otimistas com o 
Brasil apostam na vitória de um 
candidato pró-mercado, compro-
metido com as reformas e um am-
biente de negócios mais liberal. 
Será que eles estão certos?

Otimistas 

com o Brasil 

apostam na 

vitória de um 

candidato 

pró-mercado, 

comprometido 

com as 

reformas e um 

ambiente de 

negócios mais 

liberal
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O ritmo de recuperação da 
economia brasileira é sólido, e o 
país avança para o ciclo de cresci-
mento mais longo da última dé-
cada. Essa é a visão de Henrique 
Meirelles, que comanda o Minis-
tério da Fazenda desde maio de 
2016. Palestrante do Brasil de 
Ideias no dia 10 de novembro 
de 2017, ele apresentou os re-
sultados positivos gerados pelas 
medidas adotadas até então e 
fez projeções confiantes para os 
próximos anos. Foi categórico ao 

BRASIL DE IDEIAS

Ministro da Fazenda 
falou sobre a 
recuperação da 
economia brasileira

afirmar que “o pior já passou”, 
mas defendeu que a retomada 
depende do avanço da agenda 
de reformas. 

Durante o evento, que reuniu 
mais de 150 líderes empresariais 
e políticos, também ocorreu um 
painel de debates com os pre-
sidentes da Lojas Renner, José 
Galló; das Lojas Riachuelo, Flávio 
Rocha; e da Celulose Riogranden-
se, Walter Lídio Nunes; além dos 
economistas Marcos Troyjo e Aod 
Cunha.
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Henrique Meirelles:

FOTOS: JEFFERSON BERNARDES/AGÊNCIA PREVIEW

“O PIOR JÁ 
PASSOU”



47

Sinais de reversão
Em sua exposição, Meirelles 

analisou o cenário econômico, 
expressando otimismo. De acordo 
com o ministro, a recessão ficou 
no passado. “Entramos na traje-
tória de desenvolvimento susten-
tado em fundamentos sólidos. O 
desemprego está caindo. E nós es-
tamos encaminhando as reformas 
fundamentais, com muitas delas 
já aprovadas. Tudo isso favorece 
a recuperação do Brasil no curto 
prazo”, assegurou, apontando 
também avanços como a redução 
da taxa de juros e a queda na in-
flação.

Segundo o ministro da Fazen-
da, a reforma trabalhista permi-
tirá novas formas de contratação, 
adequadas aos tempos atuais, e 
oferecerá mais segurança jurídica 
– tanto para empregadores como 
para empregados. Para os próxi-
mos dez anos, ele projetou a cria-
ção de 6 milhões de empregos.    

Henrique Meirelles destacou a 
PEC do teto dos gastos públicos 
como uma das principais iniciati-

vas do governo para o equilíbrio 
fiscal. “Hoje, estamos próximos 
de consolidar um novo período. 
Há um ano, ainda discutíamos 
o teto. Desde a Constituição de 
1988, o Estado cresce mais do que 
a economia. O teto reverte esse 
processo”, ressaltou. Fazendo 
uma retrospectiva desde a crise 
da dívida externa, na década de 
1970, concluiu que a questão fis-
cal nunca foi resolvida. 

Ao tratar sobre o projeto de 
lei de recuperação judicial, o mi-
nistro assegurou que as medidas 
buscam beneficiar as micro e pe-
quenas empresas. “É uma nova lei 
que cria um arcabouço. Um novo 
sistema, que nos colocará em li-
nha com o que prevalece hoje 
no mundo inteiro”, disse, acres-
centando que representará uma 
modernização da legislação atu-
al. “Fará com que a empresa saia 
antes da recuperação judicial, e os 
trabalhadores, credores e acionis-
tas tenham sua situação resolvida 
o mais rápido possível.”

Fernando Bonfiglio, da Souza Cruz; governador do 
RS, José Ivo Sartori; Karim Miskulin, da Revista VOTO; 
ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha; Claudio 
Toigo Filho, da RBS; Marciano Testa, da Agibank; e 
Renato Gasparetto, da Gerdau

Evento reuniu mais de 150 líderes 
empresariais e políticos

Fernando Bonfiglio, da Souza Cruz; Stephane Engelhard, do Grupo Carrefour Brasil; 
Flávio Rocha, da Lojas Riachuelo; José Galló, da Lojas Renner; governador do RS, 
José Ivo Sartori; e Eduardo Mariotti, da TozziniFreire Advogados

Diretora da VOTO, Karim Miskulin, 
recebe o ministro da Fazenda
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Reformar 
para crescer

No esforço de equilíbrio das 
contas, Meirelles foi taxativo ao 
descartar o aumento de impostos, 
afirmando que não é possível 
custear as despesas públicas com 
elevação da carga tributária. 
Nesse contexto, defendeu a 
urgência da aprovação da reforma 
da Previdência. “Não é uma 
questão de escolha. Terá de ser 
feita em algum momento. É uma 
questão fiscal, numérica”, disse, 
complementando que o tema 
está sendo discutido de forma 
transparente com o Congresso e a 
opinião pública.  

De acordo com o ministro, 
a medida é pré-requisito para 
elevar o potencial de crescimento 
do PIB. Reiterou também que o 
projeto precisa manter benefícios 
fiscais “substancialmente” acima de 
50% daquilo que foi inicialmente 
proposto pelo governo federal, de 
R$ 800 bilhões. “Não é vantagem 
para nenhum partido que estiver 
no governo em 2019 que a 
reforma não seja aprovada. Então, 
precisa ser feita”, defendeu.
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Ex-secretário da Fazenda Aod Cunha e José Galló, da Lojas Renner

Evento contou com painel de debates com economistas e empresários

O governador 
do Rio Grande 
do Sul, José Ivo 
Sartori, também 
participou do 
Brasil de Ideias
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Projeções otimistas

Impacto da economia 
nas eleições

Analisando gráficos e pesqui-
sas, o ex-presidente do Banco 
Central sustentou a previsão ini-
cial de crescimento se limitava 
a 2,3% ao ano. Porém, com a 
aprovação das reformas propos-
tas pelo governo Temer – como o 
teto de gastos e as mudanças na 
legislação trabalhista e na micro-
economia – crescimento poten-
cial foi elevado para 3,5%, po-
dendo atingir 4% nos próximos 

anos. “Tenho certeza de que a 
Região Sul será muito importan-
te nesse processo”, complemen-
tou. 

Da mesma forma, as despesas 
públicas federais, que subiram 
de 10,8% para 19,9% do PIB nos 
últimos 25 anos, continuariam se 
ampliando, chegando a até 25% 
em dez anos. Porém, com as re-
formas, a estimativa é de que 
ocorra um recuo para 15%. 

Ao ser questionado sobre a 
possibilidade de ser candidato a 
presidente da República, o filiado 
ao PSD pontuou: “No momento, 
estou 100% focado na economia. 
Vou pensar nesses assuntos a par-
tir de março”. 

Ainda sobre as eleições de 
2018, confessou que enxerga 
“certo risco” de vitória de um 
nome antimercado, mas disse não 
acreditar que essa será opção da 
população nas urnas. “Não creio 
que, no momento que a econo-
mia voltou a crescer, a população 
escolha voltar às políticas do pas-
sado. Durante a recessão era mais 
fácil culpar o governo atual pela 
crise, mas agora não”, sentenciou.  

Claudio Toigo Filho, da RBS; Fernando Bonfiglio, 
da Souza Cruz; Luiz Carlos Zancanella, 
da Safeweb; e Stephane Engelhard, 
do Grupo Carrefour Brasil

Encontro teve repercussão nos 
principais veículos de comunicação

Meirelles foi questionado sobre possibilidade de 
ser candidato a presidente da República
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BRASIL DE IDEIAS

“É a salvação do Brasil”. A defesa en-
fática da reforma da Previdência marcou 
a participação do presidente da Câmara 
dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM/RJ), na 
última edição do Brasil de Ideias de 2017. 
O painel, que aconteceu no dia 20 de no-
vembro, teve como debatedores a jornalis-
ta Rosane de Oliveira e o cientista político 
Fernando Schüler. 

Para um público de líderes empresariais 
e políticos, Maia alertou que a medida es-
trutural é urgente “para evitar que o país 
entre em colapso”. Reconhecendo a falta 
de votos para a aprovação, destacou que, 
sem a reforma, o governo será forçado a 
elevar a carga tributária. 

O presidente da Câmara afirmou que 
o atual sistema previdenciário é injusto, 
pois quem ganha mais pode se aposentar 
em torno dos 55 anos, enquanto os mais 
pobres precisam trabalhar até os 65. Para 
ele, a emenda constitucional só avançará 
depois de a população se informar cor-
retamente sobre o tema. “A reforma da 
Previdência não é de esquerda nem de di-
reita”, disse, sustentando que a discussão 
deve ficar acima de posições partidárias e 
ideológicas. 

Na avaliação do parlamentar, a Previ-
dência Social será a principal questão a ser 
enfrentada pelos candidatos à Presidência 
da República nas eleições. “Como alguém 

Presidente da Câmara 
dos Deputados expôs 
sobre a agenda do 
Congresso em um 
momento decisivo 
para o futuro do país

Maia defende urgência da 

REFORMA DA 
PREVIDÊNCIA
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vai poder entrar em 2018 prome-
tendo uma saúde melhor, uma se-
gurança melhor, se não olhar com 
seriedade a reforma do Estado?”, 
perguntou. 

Durante o debate, Rodrigo 
Maia também apontou a neces-
sidade do encaminhamento de 
outras reformas, como a tributá-
ria, para aumentar a competiti-
vidade do Brasil. Criticou ainda a 
antiga legislação trabalhista por, 
ao lado de outros fatores, causar 
o desemprego de 14 milhões de 
pessoas e gerar milhares de em-
pregos precários. Segundo ele, 
as mudanças na Consolidação das 
Leis do Trabalho (CLT) representa-
ram um avanço e permitirão que 
menos recursos sejam gastos com 
a Justiça do Trabalho.

Vander Giordano, da Multiplan, conversa com Claudio Toigo 
Filho, da RBS, com o vice-prefeito de Porto Alegre, Gustavo 
Paim, e Karim Miskulin ao fundo

Nelson Lidio Nunes, da EGR; Walter Lidio Nunes, da Celulose 
Riograndense; e Francisco Bueno, da Celulose Riograndense

Rodrigo 
Maia e 
Karim 

Miskulin

Vice-
governador 
do RS, 
José Paulo 
Cairoli, e o 
empresário 
André Gerdau 
Johannpeter

Jornalista Rosane de Oliveira e cientista político Fernando Schüler debateram com Maia
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EXPECTATIVAS DE TEMPOS

MAIS PROMISSORES

JÁ É HORA DE 
SACUDIR A 

POEIRA DA CRISE, 
RECUPERAR NOSSA 

AUTOESTIMA, 
JOGAR A BOLA 

PARA FRENTE 
E ACREDITAR 

NOVAMENTE NO 
BRASIL

Desnecessário lembrar que vivemos, 
nos últimos anos, como que uma 
tempestade perfeita. Uma das maiores 
crises econômicas já enfrentadas pelo 
país se encontrou com um gigantesco 
turbilhão político. A onda de quebradeira 
e recessão visitou tanto o setor público 
como o privado. Nos governos, pegou 
a União, os estados e os municípios. 
Na sociedade, praticamente todas 
as empresas tiveram diminuição de 
faturamento. Não foi diferente com 
instituições e organizações civis das mais 
variadas matizes.

A crise entrou na casa dos brasileiros. 
O desemprego chegou a 14 milhões de 
pessoas. Muitas famílias viveram situações 
dramáticas. Bens de consumo secundários 
foram preteridos, fazendo cair o 
movimento do comércio e dos serviços. 
A diminuição da renda gerou um efeito 
cascata: todos gastaram menos, logo 
todos ganharam menos. O círculo vicioso 
da recessão rodou de maneira completa. 

Recentemente, indícios de melhoria 
começaram a ficar mais concretos. O juro 
chegou aos patamares mais baixos da sé-
rie histórica, e a inflação segue baixan-
do e terminou 2017 em 2,95%. Ao lado 
disso, o mercado se movimenta mais, e o 
desemprego retrocede. A roda começou a 
girar para o lado certo novamente.

Precisamos ter os pés no chão, pois 
ainda estamos bem longe de uma situação 
minimamente confortável. Mas quando o 
país já não está mais ladeira abaixo, é sinal 
de que o ciclo negativo se encerrou ou que 
sua pior fase já passou. Animicamente, é 
inegável que a confiança está um pouco 
maior, seja nos mercados ou nas famílias, 
bem como a credibilidade externa do 
país. Medidas acertadas, como o teto de 

gastos, foram criando balizas importantes 
de recuperação da economia.

Infelizmente avançamos pouco nas 
reformas. A previdenciária patina. A 
tributária, a rigor, sequer foi tocada – 
há apenas uma vã promessa de que seja 
enfrentada. Os grandes temas do país, 
como o pacto federativo ou o corte de 
gastos internos do governo, não foram 
enfrentados. A suposta reforma política 
sofreu o risco de produzir algo pior do 
que já existe, e por isso refluiu. O Brasil 
melhorou na conjuntura, mas manteve os 
mesmos problemas na estrutura.

Na política, a agitação não tende a cair. 
As denúncias colocaram no banco dos réus 
grande parte da classe política. Os que 
estiveram fora das denúncias caíram na 
vala comum da generalização. A descrença 
nos políticos e nos partidos tomou conta 
de quase toda a população. E o governo 
Temer, mesmo tendo formado uma sólida 
maioria parlamentar, enfrentou enormes 
dificuldades por ter apenas legitimação 
jurídica, mas não social. Venceu dois 
pedidos de impedimento, mas mesmo 
assim não conseguiu criar um esteio de 
aceitação e diálogo com a população.

Este ano tende a ser um ano de recupe-
ração econômica do país e de normaliza-
ção da situação política. O pleito de outu-
bro vai reestabelecer os marcos políticos, 
apesar do ambiente propício a aventurei-
ros e radicais. A baixa de juros inevitavel-
mente continuará aquecendo o ambiente 
dos negócios e gerando empregos. Talvez 
não se avance tanto quanto gostaríamos, 
mas, no geral, os rumos tendem a ser po-
sitivos. E já é hora de sacudir a poeira da 
crise, recuperar nossa autoestima, jogar a 
bola para frente e acreditar novamente 
no Brasil.

ARTIGO

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 
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EM JOGO, 
O FUTURO

EM VEZ DE FAZER 
UMA RETRATAÇÃO 
PÚBLICA PERANTE 

A SOCIEDADE QUE 
FOI ENGANADA, O 

PT APELA PARA A 
DESQUALIFICAÇÃO 
DAS INSTITUIÇÕES

O ano de 2018 será marcado por duas 
grandes disputas que terão impacto nas 
expectativas dos brasileiros.  Uma, no cam-
po esportivo, a participação do Brasil na 
Copa do Mundo, na Rússia. Dependendo 
do desempenho de nossa seleção, poderá 
influenciar positiva ou negativamente na 
coesão social do país. Mas será no campo 
da política que estará em jogo o futuro do 
nosso país, com as eleições gerais. 

Na disputa eleitoral, existe, por 
enquanto, uma previsão: o aumento de 
votos nulos, brancos e abstenções. E duas 
certezas: as datas da votação e a de que 
Lula não será candidato, porque a Lei da 
Ficha Limpa impedirá o registro de sua 
candidatura. Basta lembrar as incisivas 
manifestações sobre o tema, feitas pela 
presidente do STF, Cármen Lúcia, e pelo 
presidente do TSE, Luiz Fux. Qualquer 
condenado em segunda instância por 
colegiado, como Lula, é “irregistrável” 
como candidato, nas palavras do recém-
empossado presidente do TSE.

Ironicamente, a Lei da Ficha Limpa, con-
tra a qual se insurgem agora as lideranças 
petistas, foi apoiada por toda a esquerda 
e sancionada pelo próprio Lula, em 2010. 
Da mesma forma, o instituto da delação 
premiada foi instituído pelo governo Dil-
ma Rousseff, em 2013.  Nos dois casos, o PT 
prova do próprio veneno e paga o preço 
por ter se apresentado à sociedade como 
um partido diferente – quando, na prática, 
elevou ao estado da arte os malfeitos que 
a Operação Lava Jato investigou e já recu-
perou, pelo menos, R$ 4 bilhões. 

Em vez de fazer autocrítica e uma 
retratação pública perante a sociedade 
que foi enganada, o partido apela para 
a desqualificação das instituições, com 
uma narrativa desrespeitosa e agressiva 
contra magistrados, procuradores da 
República, policiais federais, imprensa 
e todos aqueles que se colocam contra 
a gritaria petista. Simplesmente por 
cobrarem a correta aplicação das leis 
para continuar o processo de depuração, 
iniciado pela Lava Jato, que ganhou 
visibilidade e repercussão internacional. 

Esse ambiente de antagonismo e con-
fronto, reforçado pelas manifestações 
raivosas das lideranças petistas contribui 
para o desencanto dos eleitores, mani-
festado nas pesquisas de opinião, dei-
xando o panorama eleitoral ainda mais 
incerto. Levantamento recente do Insti-
tuto Locomotiva/Ideia Big Data revelou 
que 96% dos eleitores não se sentem 
representados pelos políticos no Brasil. 
A pesquisa contém recados diretos para 
a classe política, que precisa estar sinto-
nizada com a sociedade, trabalhar pelos 
interesses da população, abrindo mão de 
regalias como o auxílio-moradia. 

Os eleitores precisam avaliar, com ri-
gor, a ficha de seus candidatos. É o mo-
mento em que o cidadão é chamado a se 
posicionar e fazer, pelo poder do voto, as 
escolhas que terão influência direta no 
futuro de cada um de nós. Num ano de 
grandes desafios, o maior deles é mudar 
o nosso país e não deixar o país, como 
muitos já estão fazendo.

ARTIGO

ANA AMÉLIA LEMOS
Senadora 

(Progressistas-RS)
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CARTA FORA 
DO BARALHO?

CONDENADO EM SEGUNDA INSTÂNCIA, 
O EX-PRESIDENTE LULA DEVE FICAR LONGE 

DAS URNAS – E TEM DIFICULDADE EM 
PASSAR SEUS VOTOS A OUTRO CANDIDATO

CENÁRIO ELEITORAL
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Em 29 de outubro de 2006, o 
rosto do ex-presidente Luiz Inácio 
Lula da Silva apareceu pela últi-
ma vez em uma urna eletrônica. 
Isso não significa que, de lá para 
cá, ele viveu longe das disputas 
eleitorais. Foi o grande responsá-
vel por vitórias como as de Dilma 
Rousseff, para a Presidência, e de 
Fernando Haddad, para a prefei-
tura de São Paulo. Mas também 
sofreu derrotas como a de Ale-
xandre Padilha para o governo 
paulista e uma série de prefeitu-
ras perdidas em 2016.

O retorno do petista acontece-
ria em 2018 – mas a condenação 

em segunda instância por corrup-
ção passiva e lavagem de dinhei-
ro no caso do triplex em Guarujá 
reduziu suas chances de participar 
do pleito. A inelegibilidade de-
corrente da Lei da Ficha Limpa 
modificou as peças do tabuleiro 
eleitoral, e os cenários sem Lula 
começam a se tornar os mais pro-
váveis nas análises políticas.

Pesquisa divulgada pelo Insti-
tuto Datafolha no final de janei-
ro, poucos dias após a decisão do 
Tribunal Regional Federal da 4ª 
Região, mostra um contexto de 
incertezas e pulverização das in-
tenções de voto. “Na ausência de 

Lula, destaca-se a alta significati-
va de intenção de votos nulos ou 
em branco, que oscilam de 24% 
a 32%, dependendo dos nomes 
consultados”, destaca o relatório 
do levantamento.

Chamuscado pelas denúncias 
e pela crise política e econômica 
que o país vive, Lula já não é o 
mesmo puxador de votos de ou-
trora. Segundo a pesquisa, a ca-
pacidade de transferência do pe-
tista – ou seja, a tendência de seu 
eleitor escolher algum candidato 
apoiado por ele – é cada vez mais 
baixa. Hoje, 53% dos entrevista-
dos não votaria em alguém indi-
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Após denúncias de corrupação e crise 
política e econômica, Lula é cada vez 
mais rejeitado e menos influente

Fonte: pesquisas Datafolha
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cado por Lula. Na primeira eleição 
de Dilma, em 2010, esse percentu-
al era de apenas 23%.

Para Gabriel de Arruda Castro,  
diretor-executivo do Instituto 
Monte Castelo, sediado em Bra-
sília/DF, os números mostram que 
a renovação natural do eleitora-
do tende a dissipar ainda mais a 
capacidade de transferência de 
votos de Lula. “Ele deixou o car-
go há oito anos. Quem tem 18 
anos agora, por exemplo, prova-
velmente só conhece o Lula pelos 
escândalos de corrupção. Quem 
tem menos de 28 nem mesmo 
teve a oportunidade de votar em 
Lula antes”, destaca ele, que é 
mestre em Administração Pública 
pela Universidade da Pensilvânia, 
nos Estados Unidos.

Após atingir um pico de rejei-
ção de 57% nas manifestações 
populares de 2016 que culmina-
ram no impeachment de Dilma, 
Lula recuperou-se um pouco e 
agora chega a 40%. O percentu-
al ainda é alto, segundo Castro, 
estando “no limite para inviabili-
zar o sucesso de uma candidatura 
eleitoral”. “A não ser que haja 
um trabalho muito bem feito du-
rante a campanha, como o que 
João Santana fez com Dilma em 
2010, essa rejeição alta é um sério 
problema para ele”, aponta.

Embora meio ano ainda se-
pare este cenário nebuloso das 
eleições, as cartas já estão sendo 
colocadas à mesa. Com a possibi-
lidade real de Lula ficar de fora, 
o jogo não parece estar fácil para 
seu partido.

CENÁRIO ELEITORAL

Sem um nome consensual para 
substituir Lula, o eleitor petista 

tem dúvida sobre qual candidato 
escolherá em outubro

Em um cenário sem Lula, como 
votariam os eleitores do petista

31%

15%

14%

8%

7%

6%

4%

15%
Branco, nulo 
ou nenhum

Marina Silva
(Rede)

Ciro Gomes
(PDT)

Luciano Huck*
(sem partido)

Jair Bolsonaro
(PSC)

Geraldo Alckmin
(PSDB)

Não sabe

Outros

Fonte: Datafolha (31/01/2018)
*Pesquisa divulgada antes de Luciano Huck negar 

candidatura, em 16 de fevereiro
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35%

42%

49%

Fonte: Datafolha (31/01/2018)

Em todos os cenários sem Lula 
testados pelo Datafolha [ao lado], 
quem lidera as intenções de voto 
para a Presidência é Jair Bolsonaro 
(ainda oficialmente no PSC, mas 
com possibilidade de candidatura 
pelo PSL). De acordo com a análise 
do instituto, o desempenho do 
deputado federal “vai melhor 
entre os homens do que entre 
as mulheres”, e “também ganha 
destaque na fatia dos mais jovens 
(a faixa de 16 a 24 anos), entre os 
brasileiros com ensino superior 
e na parcela com renda média-
alta (entre 5 e 10 salários por 
família)”. A pesquisa também 
avaliou o potencial desgaste 
que o presidenciável sofreu após 
denúncias sobre aumento de 
patrimônio da família Bolsonaro 
desde seu ingresso na política. Isso, 
no entanto, não trouxe aparente 
prejuízo à imagem de Bolsonaro. 
No grupo dos que tomaram 
conhecimento das notícias, não 
há alteração significativa em sua 
intenção de voto. 

Autor do best seller Pare de 

Acreditar no Governo – Por que 

os brasileiros não confiam nos 

políticos e amam o Estado (Editora 
Record), o cientista político Bruno 
Garschagen avalia que Bolsonaro 
tem atraído um percentual cada 
vez mais expressivo do grupo de 
eleitores que se considera “de 
direita”. “Ele tem enfatizado sua 
posição a respeito de segurança 
pública e assumido pontos de 

uma agenda conservadora 
com discurso pró-economia de 
mercado”, aponta.

Para Garschagen, esses altos 
índices de intenção de voto têm 
relação com um novo ambien-
te de ideias na política brasilei-
ra, em que um grupo cada vez 
maior passou a expor sua defesa 
de princípios de liberdade eco-
nômica e conservadorismo social. 
“Essa mudança pode influenciar 
as eleições deste ano em duas 
dimensões: pressionando os po-
líticos para aderir a essa agen-
da conservadora ou liberal, por 
convicção ou por oportunismo; e 
elegendo os poucos políticos que 
hoje identificam-se ou defendem 
abertamente essas ideias ou parte 
delas.”

No entanto, Bolsonaro parece 
ainda enfrentar dificuldades para 
conquistar o eleitor médio. Prova 
disso é que ele perde em todos os 
cenários testados para o segundo 
turno – com ou sem Lula. Isso pode 
mudar, segundo Garschagen, 
“se não aparecer qualquer outro 
candidato que defenda essa 
mesma agenda para dividir votos, 
e Bolsonaro continuar a ajustar 
o seu discurso”. “Pode ser que 
ele consiga vencer resistências 
atuais e se tornar a opção de 
voto daqueles que ainda não 
decidiram em quem votar, mas 
que querem impedir que um 
candidato da esquerda vença a 
próxima eleição”, conclui.

Intenção de votos em Bolsonaro 
reflete mudança nas ideias políticas

Apesar de aparecer à frente 
nas simulações do primeiro 
turno sem Lula, Jair Bolsonaro 
perde em todos os cenários 
de segundo turno

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

24%

18%
13%

10%

4%

6%

10%
8%
8%

Branco, nulo 
ou nenhum

Jair Bolsonaro 
(PSC)

Marina Silva 
(Rede)

Outros

Não 
sabe

Ciro Gomes 
(PDT)

Luciano Huck*
(sem partido)

Alvaro Dias
(Podemos)

Geraldo Alckmin
(PSDB)

19%

1%

2%

1%

25%

30%

33%

32%

32%

Branco, nulo 
ou nenhum

Não sabe

Não sabe

Não sabe

Branco, nulo 
ou nenhum

Branco, nulo 
ou nenhum

Jair Bolsonaro
(PSC)

Jair Bolsonaro
(PSC)

Jair Bolsonaro
(PSC)

Geraldo Alckmin
(PSDB)

Marina Silva
(Rede)

Lula (PT)

Intenção de votos para Presidência 
em cenário sem Lula







VOTO - política, cultura e negócios - março e abril - 201860

Ela se tornou famosa pelo de-
sempenho nas quadras de vôlei. 
Participou de quatro Jogos Olím-
picos pela seleção nacional, con-
quistando a medalha de bronze 
em Atlanta (Estados Unidos), em 
1996, sob comando do técnico 
Bernardinho. Fez parte da equi-
pe que ganhou três Grand Prix, 
todos na década de 1990. Depois, 
migrando para a areia, foi cam-
peã do Circuito Mundial e parti-
cipou de mais duas competições 
olímpicas. 

Ana Paula Henkel – mais co-
nhecida como Ana Paula do Vôlei 
– dedicou 24 anos de sua vida ao 
esporte e, desde 2013, não atua 
mais como jogadora profissional. 
Ela continua como atacante, mas 
agora em outro ambiente: as re-
des sociais. Dos Estados Unidos, 

onde abriu um escritório de ar-
quitetura e estuda Ciência Políti-
ca, ela se posiciona sem meias-pa-
lavras sobre polêmicas políticas, 
econômicas, culturais e esporti-
vas. E não foge de discussões.   

O Twitter é a nova quadra de 
Ana Paula, onde entra e dispu-

MULHERES DE PODER

NA CONTRAMÃO DO 

POLITICAMENTE CORRETO,

EX-JOGADORA CONQUISTA 

FÃS NAS REDES SOCIAIS

ANA PAULA DO VÔLEI

UMA 
CORTADA
ATRÁS DA OUTRA

ta diariamente, para um público 
de cerca de 150 mil seguidores. 
Desde agosto do ano passado, 
ela também assina um blog no 
Estadão. A ex-jogadora define-se 
como liberal-conservadora e não 
tem receios de ir na contramão 
do politicamente correto. Apoiou 
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Vai renegando a democracia, pregando “desobediência” e 
chamando juízes de “corja”, tem dado super certo.

(25 de janeiro)

Hollywood agora se mostra sensível a alegações de má 
conduta sexual de Woody Allen”. Awn, que lindo. Os 
lacradores da indústria do cinema tiveram 40 anos pra usar 
vestidos pretos contra Allen, mas acho que o preto ñ estava na 
moda. Hollywood é outra hipocrisia dopada na mentira.

(17 de janeiro)

Não resisti e fui ver o discurso da Oprah no Golden Goebbels 
(masoquismo, eu sei). Depois fui no Google procurar quantos 
programas sobre predadores sexuais e exploração sexual em 
Hollywood a Oprah fez durante toda sua carreira. Adivinha?! 
Pois é. #SheKnew

(9 de janeiro)

Não estou entendendo o esperneio dos petistas e advogados 
do Lula com a rapidez do julgamento no TRF-4. Achei que 
inocente tinha pressa em ser julgado. #AlmaMaisHonesta 
#SQN

(12 de dezembro)

Artistas pedindo + tolerância e menos ódio. Acabei de ver o 
clip da música do Gabriel o Pensador sobre matar M. Temer. 
Difícil de entender.

(24 de outubro)

Bernardinho: dá entrevistas e posta opiniões em página 
pessoal do Facebook: campanha eleitoral. Shame. 
Lula: réu, condenado e com + 6 ações penais na justiça roda 
o país em campanha presidencial: apenas viagens, parem de 
encher o saco.

(15 de dezembro)

a candidatura de Donald Trump 
nas eleições de 2016, manifestou-
-se a favor do boicote à exposição 
“Queermuseu”, ironiza feministas, 
defende privatizações e parte 
para cima dos esquerdistas. 

Recentemente, escreveu uma 
carta aberta aos dirigentes do Co-

mitê Olímpico Internacional (COI) 
que suscitou um intenso debate. 
No documento, criticou a per-
missão recebida pela transexual 
Tiffany Abreu – nascido Rodrigo 
Pereira de Abreu – para competir 
na Superliga feminina. 

“Muitas jogadoras não vão se 
pronunciar com medo da injus-
ta patrulha, mas a maioria não 
acha justo uma trans jogar com 
as mulheres. E não é. O corpo 

foi construído com testostero-
na durante toda a vida. Não é 
preconceito, é fisiologia”, ex-
pressou, referindo-se à atleta 
que bateu o recorde nacional 
de pontos em um jogo de vôlei, 
no final de janeiro. 

As próximas partidas de 
Ana Paula ainda não foram 
definidas. Mas os espectadores 
podem ter certeza de que não 
faltarão lances imperdíveis. 
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Ela está em seu celular. Ajuda a 
escolher os filmes que você quer 
assistir na internet. Auxilia na sua 
movimentação pela cidade. E já 
está sendo utilizada por empresas 
na interação com os consumido-
res. Você pode nem perceber, mas 
a inteligência artificial (AI) já está 
fazendo parte de sua vida.

O conceito de tecnologias que 
tomam decisões por si próprias 
e têm capacidade de aprender e 
raciocinar vem sendo estudado 
desde a Segunda Guerra Mundial. 
Com os avanços dos últimos anos, 
a AI já se tornou uma realidade 

presente em nosso dia a dia – e 
projeta mudanças ainda mais sig-
nificativas para o futuro das socie-
dades e da economia.

Um dos primeiros exemplos do 
potencial da inteligência artificial 
foi o supercomputador Deep 
Blue, desenvolvido pela IBM. A 
máquina, programada para jogar 
xadrez, foi a primeira a vencer 
um campeão mundial do esporte, 
o russo Garry Kasparov, em 1997. 
A evolução desses sistemas fez 
com que, em 2017, o algoritmo 
AlphaGo, do Google, derrotasse 
o campeão do jogo de tabuleiro 

chinês Go, utilizando técnicas 
nunca antes vistas pelo homem 
em mais de três mil anos.

Mas a AI não se restringe aos 
jogos. Atualmente, sistemas dota-
dos de alta capacidade de raciocí-
nio e aprendizado são utilizados, 
por exemplo, pelo Facebook. O 
algoritmo da rede social aprende 
as preferências dos usuários, en-
tregando em sua timeline aquilo 
que corresponde aos seus gostos 
e opiniões particulares. 

A inteligência artificial também 
é usada pela Netflix para indicar 
filmes e séries aos assinantes 
do serviço. Assistentes pessoais 
como Siri, da Apple, e Cortana, da 
Microsoft, também se valem disso, 
assim como chatbots de empresas 
para interagir com clientes pelo 
Facebook Messenger.

Episódio Arkangel, da série Black 
Mirror, mostra um futuro sombrio: 

pais implantam chips nos filhos para 
monitorar tudo o que fazem

A INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL JÁ ESTÁ NO 
DIA A DIA – E TERÁ UM PAPEL AINDA 
MAIOR EM NOSSAS VIDAS

O FUTURO 

É AGORA

TENDÊNCIAS
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AS PRINCIPAIS TENDÊNCIAS EM
INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

EDIÇÃO DO DNA

Estudada há vários anos, a tecnologia de edição genética CRISPR 
permitiria, em teoria, alterar fragmentos de nosso DNA para prevenir 
o desenvolvimento de doenças. No entanto, esse método traz dúvidas 
pela falta de precisão – que poderia agravar os problemas de saúde. 
A Microsoft pretende utilizar inteligência artificial para reduzir esses 
riscos com a ferramenta Elevation, que irá sugerir a melhor forma de 
fazer essa edição dos genes, evitando atingir alvos indesejados.  

PREVENDO A MORTE

Pesquisadores da Universidade de Stanford (EUA), criaram um sistema 
capaz de projetar quando um paciente com doença grave ou terminal 
deve falecer. Testado em mais de 200 mil pessoas, chegou a previsões 

com precisão de 90%, com base nos registros de saúde de dois 
hospitais. A ideia não é substituir os médicos, mas complementar seu 

trabalho, auxiliando na adoção de cuidados paliativos.

PIZZA EM CARRO AUTÔNOMO

A Pizza Hut e a Toyota anunciaram o desenvolvimento de um 
carro autônomo para a entrega de pizzas. Com um design 

flexível, o veículo será alimentado em 2018 com padrões 
e comportamentos dos motoristas, para, a partir de 2020, 

começarem os testes nas ruas dos Estados Unidos e de outros 
países. Além das entregas sem motorista, o equipamento poderia 

ser utilizado até mesmo como cozinha móvel em algumas regiões.

DECIFRANDO O MISTÉRIO VOYNICH

Descoberto em 1912, o manuscrito Voynich é um livro do século 
XV, com 240 páginas com ilustrações e mensagens cifradas, cujo 
significado até hoje segue um mistério. Com o uso de inteligência 
artificial, pesquisadores canadenses deram um primeiro passo para 
entender o conteúdo. Descobriram que ele foi escrito em hebraico 
e com as letras seguindo um padrão fixo, mas fora de ordem. 

EDUCAÇÃO PERSONALIZADA

Plataforma desenvolvida por brasileiros, o Geekie é um sistema 
que acompanha o plano de estudos do aluno, medindo seu nível 
de aprendizado em cada matéria, suas deficiências e o que precisa 
ser reforçado em aula. Utilizada em mais de 600 escolas do país, a 
ferramenta possibilita ainda que os gestores confiram o desempenho 
dos estudantes, identificando rapidamente o que está dando certo e 
o que pode ser melhorado no conteúdo.
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Esses avanços trazem à tona 
uma grande expectativa para o 
futuro, além de receios quanto ao 
potencial dessa inteligência em 
acabar com milhares de empregos 
ou se tornar um risco à segurança 
da humanidade.

Relatório recente da PwC esti-
mou que, até 2030, os robôs e a 
AI substituirão 38% dos postos de 
trabalho nos Estados Unidos. Por 
outro lado, a consultoria Gartner 
avalia que as novas possibilidades 
gerarão mais de dois milhões de 
empregos até 2025. 

“Muitas inovações foram asso-
ciadas a um período de transição 
com perda temporária de empre-
gos, seguida de recuperação. A 
transformação de negócios e a 
AI provavelmente seguirão essa 
rota”, avaliou a vice-presidente 
de pesquisas da Gartner, Svetlana 
Sicular, no estudo.

Para especialistas, enquanto al-
gumas profissões como operador 
de telemarketing, caixa bancário 
ou agente de crédito podem ser 
automatizadas no futuro, ofícios 
que exigem habilidades como 
criatividade e inteligência social 
devem ficar mais imunes a essas 
mudanças. 

“Hoje temos recepcionistas 
robôs no Japão, mas as pessoas 
querem interagir com pessoas. 
Então, isso não deve ser adotado 
tão amplamente”, disse o pesqui-
sador Carl Frey, da Universidade 
de Oxford, à BBC.

Ainda estamos longe de tem-
pos exibidos em seriados como 
Black Mirror ou filmes como Eu, 

Robô, em que máquinas conscien-
tes estão plenamente incorpo-
radas às vidas humanas. Mas re-
centes inovações utilizando AI já 
nos permitem projetar um futuro 
completamente novo. Cabe a nós 
estarmos preparados para isso.
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CINEMA

O Destino de uma Nação (Darkest 

Hour), de Joe Wright, tem como 

seu principal mérito proporcionar 

ao extraordinário ator londrino 

Gary Oldman, de 60 anos, 

uma daquelas interpretações 

antológicas que a gente vê, no 

máximo, a cada cinco anos no 

cinema.

O Churchill de Oldman entra 

na galeria dos personagens 

inesquecíveis, parâmetro para 

futuras interpretações de figuras 

históricas. Sua linguagem 

corporal, gestos, resmungos 

e olhares são absolutamente 

perfeitos. Ele é o filme.

O longa-metragem narra a 

história de um momento essencial 

da Segunda Guerra Mundial. 

Recém-empossado no cargo, 

o primeiro-ministro Winston 

Churchill tem de tomar a decisão 

entre negociar um tratado de 

paz com a Alemanha Nazista e 

seguir enfrentando os campos 

de batalha, onde as derrotas são 
sucessivas e sangrentas.

O filme de Wright é preciso e 
minucioso ao enfocar os meandros 
de uma decisão política essencial, 
quando os políticos valorizam 
muito mais suas pretensões, 
vaidades e agendas pessoais do 
que o interesse da nação – mesmo 
que o assunto envolva a vida de 
milhares de soldados.

Esse quadro, em nada específico 
da Inglaterra daquele período, 
mas universal em se tratando de 
políticos de qualquer latitude, 
infelizmente mostra a raridade 
daqueles que efetivamente se 
posicionam tendo em conta 
apenas o interesse público.

Nestes tempos de justificado 
e essencial empoderamento 
feminino, fez muita falta a esposa 
de Churchill, Clemmie, vivida pela 
também excelente Kristin Scott 
Thomas, que ficou reduzida a 
uma figuração. Pelo que se lê da 
história britânica, a personagem 
e a atriz mereciam um destaque 

muito maior do que receberam. 
Foi uma falha grave do filme.

Pior é isso ter ocorrido em um 
filme de Joe Wright, cineasta que 
tinha dado à atriz Keira Knightley 
seus três grandes personagens, 
nos filmes: Orgulho e Preconceito, 
Desejo e Reparação, Anna Karenina. 
Wright aqui perdeu uma bela 
chance de ancorar seu filme em 
um segundo personagem forte e 
fascinante para o espectador.

Por fim, O Destino de uma Nação, 
apesar de toda a qualidade e de 
todos os méritos que tem como 
filme de primeira linha, carece 
de cenas mais emocionantes. O 
diretor optou por uma narrativa 
fria e reservada. Neste particular, 
Dunkirk, de Christopher Nolan, 
dá um show com suas cenas 
grandiosas e plenas de emoção.

Gary Oldman e seu Churchill 
são mesmo a alma e o grande 
trunfo de O Destino de uma Nação.

MARCO ANTÔNIO CAMPOS*

*Advogado e sócio da Campos 
Escritórios Associados

O Destino de 
uma Nação 
(Darkest hour)

DIREÇÃO:
Joe Wright

COM:
Gary Oldman, 
Lily James e 
Kristin Scott 
Thomas

GÊNERO: 
Drama

O DESTINO DE UMA NAÇÃO 
NAS MÃOS DOS POLÍTICOS

FOTO: DIVULGAÇÃO
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Ex-presidente do Banco Central, 
Gustavo Franco foi um dos criadores do 

Plano Real e protagonista no retorno 
da estabilidade financeira do país 
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Poucos países viveram extremos 
tão intensos em relação a suas 
moedas como o Brasil do século 20. 
Embora a chamada hiperinflação 
– tecnicamente, um aumento de 
preços de mais de 50% ao mês – 
só tenha sido verificada por um 
breve período, na passagem de 
1989 para 1990, foram quase duas 
décadas sob aquilo que é definido 
por economistas como “inflação 
muito elevada”. Entre abril de 
1980 e maio de 1995, foram 182 
meses com elevação de 100% ao 
ano.

Após seis moedas, diversas 
crises cambiais, planos econômicos 
e cabelos brancos de intelectuais 
e governantes, foi o autor de 
A Moeda e a Lei que conseguiu 
debelar – ou, pelo menos, 
adormecer – esse flagelo nacional. 
Ao lado de um talentoso grupo 
de economistas, sob a liderança 
do então ministro da Fazenda 
Fernando Henrique Cardoso, 
Gustavo Franco esteve por trás de 
um consistente e bem-sucedido 
programa de estabilização 
monetária: o Plano Real.

À época, Franco era um jovem 
e promissor economista da PUC-
Rio, levando a tiracolo sua tese de 
mestrado sobre a hiperinflação 
alemã durante a República de 
Weimar. Tinha a consciência 
da complexidade da tarefa de 

terminar com um processo social 
tão vicioso como o que o país 
vivia. E, justamente por isso, 
sabia que o problema não seria 
solucionado como em um passe 
de mágica.

«Um dos mitos mais 
populares e recorrentes sobre 
o assunto é a crença romântica 
em um pacote redentor, que 
ocasiona o fim súbito desses 
episódios, como se houvesse 
uma “bala de prata”, ou um 
nível suficientemente elevado 
de desagregação monetária 
que faria com que uma 
providência simples resolvesse 
todos os problemas na origem 
do processo. É como se a 
hiperinflação fosse, ao fim das 
contas, uma disfunção trivial 
no âmbito da qual algumas 
autoridades mal-intencionadas 
apertassem os botões errados 
ou, por qualquer motivo, 
deixassem de agir para evitar 
coibir os excessos.»

Eis a grande questão levantada 
em A Moeda e a Lei: mais do que 
detalhar, em quase 900 páginas, 
os pormenores dos planos que 
mexeram com a economia do 
Brasil ao longo do século, Franco 
aponta o imediatismo, a ansiedade 
e a fragilidade democrática do 

A moeda e a lei
Uma história 
monetária 
brasileira, 
1933-2013
Gustavo H.B. 
Franco

848 páginas
1ª edição
Editora Zahar

país como causas indissociáveis 
de seus problemas. Afinal, como 
destaca o autor, “o dinheiro é 
uma construção social que se 
confunde com a comunidade que 
lhe dá existência”.

O livro analisa um período de 
exatos 80 anos. Inicia-se em 1933, 
quando o Brasil rompe como 
padrão-ouro (até então, o dinheiro 
era um talão de custódia de metais 
preciosos universalmente aceitos) 
e passa a adotar, a partir de 
decreto-lei assinado por Getúlio 
Vargas, a moeda fiduciária. Vai até 
2013 – e, portanto, não investiga 
diretamente o período da crise 
que se iniciou em 2015.

Dono de um texto agradável, 
de argumentação sagaz e 
conhecimento histórico notável, 
Gustavo Franco talvez guarde 
sua análise sobre a turbulência 
econômica vivida no Brasil nos 
últimos anos para um novo 
livro. Que assim seja: como bem 
demonstra A Moeda e a Lei, a 
resposta às adversidades passa 
pela construção de consensos, pela 
administração de divergências e 
pela conscientização da população 
sobre causas e efeitos das decisões 
de seus governantes. Um dos pais 
do plano econômico que segue 
estável no Brasil após um quarto 
de século ainda tem muito a nos 
ensinar.

ECONOMIA

O DESAFIO DA 

ESTABILIDADE
LIVRO DE GUSTAVO FRANCO RESGATA A HISTÓRIA DE 
FRAGILIDADE DA EXPERIÊNCIA MONETÁRIA NO BRASIL
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O perfil diversificado já começa pelos sobrenomes: Parrini Mutlaq, uma miscigenação cultural que 
se reflete na forma de pensar e agir. Continua em sua formação: graduado em Economia (UERJ), com 
extensão executiva na área de Estratégia pela Harvard Business School, também possui mestrado em 
Filosofia (PUCRS). Leitor voraz, sua estante exibe livros que vão da gestão e inovação até reflexões 
sobre as obras de Immanuel Kant, Thomas Kuhn e Joseph Schumpeter, temas de sua dissertação.

Nascido no Rio de Janeiro, já trabalhou em Miami e agora está baseado em Porto Alegre. Ele 
iniciou a carreira como consultor e auditor de uma empresa com atuação global em negócios, fusões 
e impostos. Foi CFO (Chief financial officer) de um grupo logístico na área de petróleo e diretor para 
a América Latina de uma rede internacional de hotéis e resorts. 

Uma nova guinada surgiu com a entrada no setor de saúde. Em 2007, assumiu a Superintendência 
de Operações e Finanças do Hospital Moinhos de Vento, na capital gaúcha. Devido ao turnaround de 
resultados que obteve e à reconhecida experiência em gestão, em 2016 foi ungido pelo Conselho de 
Administração ao posto de CEO. Desde então, lidera a instituição que está entre os seis hospitais de 
excelência do Brasil, de acordo com o Ministério da Saúde.

Em entrevista para a Revista VOTO, Mohamed Parrini detalha as conquistas recentes do 
Hospital Moinhos de Vento e conta os planos para os próximos anos. Rigoroso com planejamento e 
resultados, o executivo também defende a importância da colaboração criativa, da humanização no 
atendimento de saúde e do compromisso social das empresas com o país.

NEGÓCIOS

ENTREVISTA
MOHAMED PARRINI

UM CARIOCA 
À FRENTE DO
HOSPITAL GAÚCHO

o Brasil
 que está conquistando 
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Educação e 
pesquisa são 
essenciais na 
busca pela 
cura e para 
o melhor 
atendimento 
aos nossos 
pacientes

A sua formação e sua trajetória 
são bem diversificadas. Como 
elas contribuem para o seu 
desafio atual?

O setor de saúde, em 
especial o segmento hospitalar, 
ainda está em um processo de 
amadurecimento corporativo. 
Nossa instituição está inserida 
neste contexto nacional, pois, 
apesar das evoluções apresentadas 
na última década, ainda temos 
uma jornada pela frente. Todos 
nós somos uma composição das 
diferentes influências e formações 
que obtivemos ao longo de 
nossas vidas. Minha adaptação, 
contribuição e integração ao 
Hospital Moinhos de Vento se 
deram por várias coincidências, 
começando pela importância do 
trabalho e do conhecimento que 
a instituição prega e pratica, mas 
também pelo espírito inovador, 
humanístico e empreendedor 
que encontrei aqui. Como 
minha formação transita desde 

a Economia até a Filosofia e 
por ter passado por empresas 
de setores bem distintos entre 
si, encontrei no Moinhos uma 
grande oportunidade de aplicar 
meu espírito empreendedor 
a uma cultura interna que 
valoriza o desenvolvimento e 
o protagonismo. Consideramos 
nosso trabalho como uma 
causa. Temos a oportunidade de 
conciliar um aspecto humano a 
um crescimento individual técnico 
e corporativo.

O Hospital Moinhos de Vento 
surgiu como Hospital Alemão, há 
90 anos. Quais valores perduram 
até hoje?

O Deutsches Krankenhaus 
nasceu do sonho e da obstinação 
de grupo de imigrantes e de seus 
descendentes. Essa comunidade 
se uniu, tendo como objetivo 
reproduzir na capital gaúcha as 
melhores instituições de saúde 
da Europa à época, sem distinção 
de credo, etnia ou situação 
social. Essa ação empreendedora, 
fundamentada nos princípios 
da fraternidade e da cidadania, 
segue nos movendo. Ao longo 
dos anos, dirigentes e processos 
mudaram, assim como as 
metodologias e a infraestrutura. 
Mas, do espírito de pioneirismo 
de nossa fundação, nada se 
perdeu. É ele que indica os nossos 
próximos passos. Continuamos 
sendo um hospital privado e 
sem fins lucrativos, mas mantido 
e liderado por uma associação 

CEO lidera a instituição que 
está entre os seis hospitais de 

excelência do Brasil, de acordo 
com o Ministério da Saúde
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que representa esses fundadores 
originais, com a missão de “cuidar 
de vidas”. A essência é a mesma, 
mas precisamos nos reinventar 
a cada dia, com o olhar para o 
futuro.

Nos últimos anos, o hospital tem 
conquistado projeção nacional, 
colocando-se no nível das 
principais instituições do eixo 
Rio-São Paulo. A que se deve esse 
avanço?

Apesar da crise econômica que 
afetou nosso país nos últimos anos, 
continuamos nosso programa de 
expansão. Em 2017, inauguramos 
um prédio com 100 novos leitos 
de internação, contando com um 
CTI Adulto, um Centro de Terapia 
Onco-Hematológica e um andar 
diferenciado para os pacientes 
Unique Moinhos. Do investimento 

Hopkins Medicine International, 
referência em saúde nos Estados 
Unidos, nos coloca em contato 
com as maiores inovações da 
atualidade. Todos os nossos 
investimentos são planejados 
em conjunto com eles. Também 
trabalhamos para nos consolidar 
como uma instituição acadêmica 
e científica. Acreditamos que a 
educação e a pesquisa em saúde 
são essenciais na busca pela cura 
e para o melhor atendimento aos 
nossos pacientes. Atualmente, 
formamos profissionais de alto 
nível técnico e acadêmico, por 
meio de programas de Residência 
Médica e de pós-graduação 
em Medicina, Enfermagem, 
Nutrição, Fisioterapia, Farmácia 
e Psicologia, além dos diversos 
programas de pesquisa clínica.

E quais são os próximos passos 
do Moinhos? 

Conseguimos, nos últimos 
anos, conquistar relevância e 
reconhecimento nacional a partir 
de uma estratégia que concilia 
medicina de excelência e uma 
postura de mercado audaciosa. 
O desenvolvimento está ligado 
às mudanças científicas e 
tecnológicas, mas o bem mais 
precioso de uma instituição de 
saúde segue sendo o capital 
humano. Nosso planejamento 
estratégico 2017-2021 está 
baseado em três elementos 
principais: ensino, medicina de 
excelência e pesquisa, colocando 
sempre o paciente no centro 
de todas as nossas decisões. A 
sociedade deve ser o guia que nos 
conduzirá para o futuro. 

Em 2017, na contramão da 
crise, Hospital Moinhos de 
Vento inaugurou prédio com 
100 novos leitos de internação

de R$ 112 milhões, mais de R$ 
25 milhões foram destinados à 
aquisição de novas tecnologias e 
equipamentos. No novo Centro 
de Oncologia, o Sistema Calypso, 
que preserva os tecidos sadios 
durante a aplicação da radiação, 
foi utilizado pela primeira vez 
no país. Nossa filiação à Johns 

A sociedade 
deve ser 
o guia 
que nos 
conduzirá 
para o 
futuro

NEGÓCIOS
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