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DIRETORA

EXECUTIVA DA VOTO

DE VOLTA AO
PASSADO

Definitivamente, ordem e 
progresso parecem não ser 
as palavras que estampam 

a nossa bandeira. Temos uma séria 
dificuldade em olhar para frente, 
seguir bons exemplos e pensar no 
todo. O progresso, seja do gover-
no ou do país, parece incomodar 
muita gente. Quando estamos en-
trando em um ciclo positivo, com 
inflação sob controle, taxa de juros 
caindo, governança nas estatais 
e investidores animados, lá vem 
uma greve de caminhoneiros para 
acabar com o otimismo e nos levar 
novamente ao passado. 

Quem poderia imaginar que, 
após os prejuízos incalculáveis pelo 
uso político das estatais nos gover-
nos Lula e Dilma, veríamos o Brasil 
pedindo mais intervencionismo na 
Petrobras e mais concessão de sub-
sídios? A empresa perdeu R$ 120 
bilhões durante a greve. E como “a 
Petrobras é nossa”, perdemos todos.  
A greve dos caminhoneiros – que 
de início parecia justa e depois se 
perdeu nos propósitos – deveria 
servir para mostrar o quão caro es-
tamos pagando pelos governos po-
pulistas que elegemos. 

É interessante notar que os mo-
vimentos que pedem por mais Es-
tado e o fim da corrupção, que são 
contra o governo e contra “tudo o 
que está aí”, estão cheios de “tra-
balhadores” vestidos de verde e 
amarelo que apenas olham para o 
seu próprio umbigo. O brasileiro 
se tornou um egoísta, um cidadão 

que não se preocupa com o todo e 
com o longo prazo. É um ser que 
precisa achar culpados pela sua 
própria incompetência, que ne-
cessita de alguém que justifique 
seus próprios erros. O brasileiro 
que tranca ruas e pede justiça, não 
raramente, é o mesmo que men-
te para ganhar ações trabalhistas, 
antecipar a aposentadoria, conse-
guir falsos atestados, pagar menos 
impostos, mas clama por verdade, 
transparência e ética – desde que 
seja dos outros.

A imbecilidade é de fácil contá-
gio, e isso foi o que se viu na greve 
dos caminhoneiros. O povo fin-
ge que quer progresso, segurança 
jurídica e liberdade, porém acaba 
exigindo mais subsídios e inter-
venção militar. Pede um país mais 
justo, competitivo, moderno, mas 
não percebe que quanto maior for 
o Estado e quanto mais estatais 
tivermos, menos promissores e 
livres seremos. A população quer 
derrubar o presidente e o Con-
gresso e acabar com os políticos, 
mas não sabe quem nem o que co-
locar no lugar. 

Não existe Estado corrupto e in-
competente com um povo ético e 
trabalhador. Temos exatamente o 
que somos. Ou seja: se o brasileiro 
quer mudar, precisa – antes de ele-
ger um novo Congresso e um novo 
presidente, sejam eles de centro, 
direita ou esquerda – decidir afinal 
quem é e o que quer.

Boa leitura!

O POVO FINGE QUE QUER 

PROGRESSO, SEGURANÇA 

JURÍDICA E LIBERDADE, 

PORÉM ACABA EXIGINDO 

MAIS SUBSÍDIOS E 

INTERVENÇÃO MILITAR

“

”

EDITORIAL
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O Governo do Estado está 

tornando mais ágil e menos 

burocrática a prestação de 

serviços para o cidadão.  

O Facilita RS reúne diferentes 

plataformas digitais em um  

só lugar. Tudo para modernizar  

o Rio Grande e simplificar  

a sua vida.

Saiba mais em 

facilita.rs.gov.br

Baixe agora

Facilita RS. Todos os serviços do Governo  
do Estado que você precisa em um único aplicativo.

já começou.
O
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Está decidido. Após várias semanas de muita 
reflexão, finalmente cheguei a uma conclusão. Não 
pretendo ser candidato a Presidente da República. 

Decisão estritamente pessoal.

Não temo ser preso. Seria uma indignidade e lamento 
estarmos falando sobre isso. Eu prezo muito a 

instituição Ministério Público que, aliás, teve em mim 
um dos principais suportes.

Nada está parado, tudo está sendo discutido, no 
sentido de que consigamos um ponto de consenso 

entre pensamento de diversas correntes que compõe a 
base e o pensamento do governo.

O governo federal não é bom empresário. 
Aquilo que a iniciativa privada faz, o governo 

não deve fazer.

JOAQUIM BARBOSA
ex-presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), que anunciou 

sua decisão no Twitter

MICHEL TEMER
presidente da República, em entrevista à Rádio CBN

CARLOS MARUN
ministro da Secretaria de Governo

GERALDO ALCKMIN
pré-candidato do PSDB à Presidência da República
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Os interventores encontraram 60 operações em 
carteira, prontas para ser deflagradas. E por que, em 
grande medida, não eram deflagradas? Ah, porque 

ali é o território de um político, de um fulano, de um 
beltrano e assim por diante.

Sim, a excessiva automatização da Tesla foi um 
erro. Para ser preciso, meu erro. Os humanos 

estão subvalorizados.

Eu não acho que ele [Kim Jong-un] esteja 
brincando. Ele nunca foi tão longe, nunca 

houve tanto entusiasmo por um acordo.

Implementamos uma política econômica gradualista 
que resolva o desastre em que as contas públicas foram 

deixadas. Isso depende de financiamento externo.

RAUL JUNGMANN 
ministro da Segurança Pública

ELON MUSK
CEO da Tesla, em sua conta no Twitter, ao comentar problemas 

envolvendo a linha de produção do Model 3

DONALD TRUMP
presidente dos Estados Unidos, comentando promessas de 

desnuclearização feitas em encontro entre líderes das Coreias do Sul 
e do Norte

MAURICIO MACRI
presidente da Argentina, país que voltou a sofrer com a desvalorização 
da moeda e busca, pela primeira vez em 12 anos, nova assistência do 

Fundo Monetário Internacional (FMI)
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A BUSCA 
DE UM

Os extremos da eleição 
presidencial estão bem definidos: 

Bolsonaro de um lado e os “órfãos” 
de Lula no outro. Resta saber 

quem terá os votos dos eleitores 
que buscam outro caminho, com 

moderação e estabilidade

CAPA | ELEIÇÕES PRESIDENCIAIS

UM 
LUGAR 

AO 
CENTRO
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Além da própria disputa eleitoral para 
a Presidência em outubro, há um 
fato que mobiliza as atenções e desa-

fia os analistas políticos. Diante da alta rejei-
ção dos candidatos dos extremos, o posto de 
candidato moderado, que esteja ao centro, 
ainda não foi ocupado.

Isso representa uma oportunidade valio-
sa para algum nome cair no gosto do elei-
torado – a ponto de se alçar ao cargo mais 
importante da República. Seria alguém que, 
mais à esquerda ou à direita, mas não mui-
to distante do miolo, galvanizasse os votos 
e fizesse frente à direita representada pelo 
deputado federal Jair Bolsonaro (PSL) e à 
esquerda personificada provavelmente por 
algum político apoiado pelo ex-presidente 
Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

O contexto político brasileiro é de po-
larizações e de desgastes provocados por 
decepções e episódios de corrupção. No 
entanto, os extremos têm seus tradicionais 
votos cativos, mas também contam com 
forte resistência do eleitor. Os pretenden-
tes buscam o discurso adequado, algo que 
poderia ser resumido, nas palavras da con-
sultora política da Associação Latino-ame-
ricana de Consultores Políticos (Alacop) Gil 
Castillo, como “apaziguamento” e “luz no 
fim do túnel”.

Entre os nomes bem cotados para ocu-
par o espaço no centro e da tão desejada 
ponderação, estava especialmente o de Jo-
aquim Barbosa (PSB). Ministro aposentado 
do Supremo Tribunal Federal (STF), era 
visto como exemplo de honestidade, pre-
paro intelectual e perseverança, por ser um 
homem negro e pobre que superou barrei-
ras socioeconômicas e chegou ao mais alto 
posto do Judiciário. Mais: Barbosa, filiado 
ao PSB em 6 de abril com aparentes inten-
ções eleitorais, é o magistrado que levou à 
cadeia a maioria dos políticos envolvidos 

no escândalo do Mensalão. Parecia a solu-
ção para as dúvidas e os impasses eleitorais 
de muitas pessoas. Em 8 de maio, porém, 
pouco mais de um mês após ter se filiado ao 
PSB, ele surpreendeu a todos ao repentina-
mente encerrar o assunto em manifestação 
nas redes sociais. Anunciou, no Twitter, que 
não será candidato.

Humberto Dantas, cientista político e 
coordenador do Master em Liderança e 
Gestão Pública, diz que “o cenário está 
muito aberto, e, neste instante, o compor-
tamento do eleitor nas pesquisas não per-
mite cálculos muito precisos em termos 
analíticos”. 

A respeito especificamente de Barbosa, 
Dantas analisa: “Temos vários símbolos as-
sociados a essa desistência. A primeira ques-
tão é compreender que tipo de narrativa 
Joaquim Barbosa imprimiria à campanha e 
que imagem estava associada a ele no eleito-
rado que o oferta cerca de 10% na primeira  
pesquisa em que ele foi testado este ano. É 
bastante provável que esse público o esteja 
relacionando a dois fenômenos: um supos-
to bastião do combate à corrupção e uma 
novidade no cenário político que transmita 
um mínimo de equilíbrio – que seria tes-
tado ao longo da campanha, naturalmente.”

Mas fica a dúvida: o que ocorrerá com os 
votos que estariam se dirigindo ao ex-mi-
nistro do STF e que já o colocavam como a 
novidade, como o outsider competitivo?

“É provável que parte desse eleitorado re-
gresse para o campo dos indecisos, brancos 
e nulos”, aponta Dantas. Para ele, uma parte 
desse eleitorado pode se afeiçoar a Barbosa 
por três razões. “A primeira é ideológica, e 
entendo que esse ponto pese menos neste 
instante em relação a ele, mas aqui teríamos 
um candidato de centro ou centro-esquer-
da. A segunda, por questões de novidade. E 
a terceira, por razões de um suposto equilí-
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brio. No campo ideológico, a ten-
dência é que essa parcela olhe para 
Ciro Gomes (PDT) ou Marina Silva 
(Rede), mas no campo da ‘novida-
de’ pode olhar para Bolsonaro.”

EM BUSCA DE UM FORASTEIRO
A figura do outsider como uma 

terceira via é vista como recorren-
te pelo cientista político, que cita, 
em eleições passadas, os nomes 
de Enéas Carneiro em 1994, He-
loísa Helena em 2006 e mesmo 
Marina Silva mais recentemente. 
O risco, diz ele, é que alguns des-
ses personagens ”pegam”, e outros 

Bem posicionada nas 
pesquisas e com o recall 

de duas eleições, tem 
como desafio pouco 

tempo de TV e pequena 
estrutura partidária

O ex-governador de 
São Paulo terá grande 
estrutura partidária – 

mas precisará lidar com 
a rejeição da política 

tradicional

Embora seja um dos 
principais ministros de um 

governo extremamente 
impopular, a retomada da 
economia pode beneficiar 
a candidatura de Meirelles

Embora sofra possível 
rejeição por ter sido do 
PSDB, o senador tenta 
a Presidência com um 
discurso moralizante e 

bem posicionado

Marina Silva 
(Rede)

Geraldo Alckmin
(PSDB)

Henrique 
Meirelles (MDB)

Álvaro Dias
(Podemos)

De outsiders a tradicionais quadros da política, diversos candidatos querem a preferência do eleitor longe 
dos extremos. Confira o perfil dos principais presidenciáveis que devem disputar esse nicho de votos:

QUEM DISPUTA OS VOTOS

CAPA | ELEIÇÕES PRESIDENCIAIS

“se tornam insignificantes ou figu-
ras quase folclóricas”. Mas Dantas 
alerta ainda para um detalhe: é ne-
cessário que se inicie a campanha 
eleitoral, efetivamente, para se es-
tabelecer o peso dos partidos nesse 
jogo. “Alckmin não deve decolar 
apenas porque é de centro-direita 
e vai se vender como moderado. 
Ele deve ter estrutura partidária 
para se descolar. Marina não tem 
estrutura partidária alguma e pode 
até sumir ou minguar. Essa eleição 
tem algo muito interessante nesse 
instante: é provável que a campa-
nha comece com dois candidatos 

partidariamente desestruturados 
liderando a corrida: Marina e Bol-
sonaro”.  Caso isso ocorra, segundo 
ele, “é sinal de que estamos mesmo 
cansados e buscando alternativas a 
velhas soluções”. Por outro lado, se 
“Alckmin e Ciro decolarem, é pro-
vável que confirmemos a ideia de 
que partido, por mais desgastado 
que seja, tem peso expressivo com 
suas estruturas e recursos eleito-
rais”.

O fato é que a desistência de 
Barbosa mexeu com o tabuleiro, 
deixou um espaço vazio e abriu 
perspectivas de novos movimen-
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tos das peças. Quem votaria em 
alguém com seu perfil pode aca-
bar migrando para progressistas, 
como Marina, Ciro, Guilherme 
Boulos (PSOL) e até eventualmen-
te Fernando Haddad (PT). O perfil 
de radical no combate à corrupção 
de Barbosa, caso ele concorresse, 
tiraria votos até de Bolsonaro, em 
razão da imagem moralista e, de 
certa forma, apolítica. 

Em um primeiro momento, os 
candidatos aparentemente mais 
favorecidos são os ditos de cen-
tro, que não vêm conseguindo 
boa performance nas pesquisas e 

poderiam pegar o espólio do ex-
-magistrado. É o caso de Geraldo 
Alckmin (PSDB), Henrique Mei-
relles (MDB), Rodrigo Maia (DEM) 
e a própria Marina, terceira colo-
cada na eleição de 2014, atrás de 
Dilma Rousseff (PT) e Aécio Neves 

(PSDB), em relação a quem já se 
apresentava como uma espécie de 
terceira via. Há ainda, além desses 
pré-candidatos, nomes como os 
de Flávio Rocha (PRB, empresá-
rio de perfil liberal na economia e 
conservador nos costumes) e João 

Demonstrou habilidade 
política na presidência 

da Câmara, mas 
precisará melhorar o 

desempenho nas urnas 
— pior a cada eleição

De origem nordestina, 
o empresário bem-

sucedido é um outsider 
que apoia o liberalismo, 
mas ainda mal pontua 

nas pesquisas

Poucos candidatos 
representam tanto a 
nova política. Resta 
saber se o discurso 

romperá a barreira do 
desconhecimento

Após sair da presidência 
do BNDES, o economista 

circula bem em meios 
empresariais, mas segue 

desconhecido do 
público geral

Rodrigo Maia
(DEM)

Flávio Rocha
(PRB)

João Amoêdo
(Novo)

Paulo Rabello de 
Castro (PSC)

É PROVÁVEL QUE A CAMPANHA COMECE 

COM DOIS CANDIDATOS PARTIDARIAMENTE 

DESESTRUTURADOS LIDERANDO A CORRIDA: 

MARINA SILVA E JAIR BOLSONARO

TO
M

AZ
 S

IL
VA

/A
G

ÊN
CI

A 
BR

AS
IL

RE
PR

O
D

U
ÇÃ

O

CÂ
M

AR
A 

M
U

N
IC

IP
AL

 D
E 

JO
ÃO

 P
ES

SO
A

FE
RN

AN
D

O
 F

RA
ZÃ

O
/A

G
ÊN

CI
A 

BR
AS

IL



VOTO - política, cultura e negócios - Edição 138 | maio e junho - 201814

ele, é a “criminalização da política”.
“É por esse motivo que muitos 

partidos mudam de nome tiran-
do a palavra ‘partido’ e que tantos 
políticos, mesmo que muitas vezes 
com longa passagem por Executi-
vo ou Legislativo, tentem passar a 
imagem de empresários, de técni-
cos, de gestores, de cidadãos ‘con-
tra tudo o que está aí’”, completa o 
cientista político da UniRio.

Em razão de todos esses senti-
mentos de rejeição à política tra-
dicional e seus modos, o cientista 
político Gustavo Grohmann, da 
Universidade Federal do Rio Gran-
de do Sul (UFRGS), vê um quadro 
“difícil”, por ser ainda muito nebu-
loso.

“Como a campanha é curta, os 
nomes com visibilidade são os que 
já estão na mídia. Tavez o desem-
penho na campanha seja definidor, 

conforme os recursos e discursos 
que forem feitos. Bolsonaro agora 
até diminuiu o tom, porque quer 
ampliar seu eleitorado. E, pelo 
lado da esquerda, não há clareza 
sobre quem tem chances reais. E 
o centro tem problemas, também. 
Alckmin deveria superar ter voto 
apenas em São Paulo. Deveria ter 
no Brasil inteiro. O resto são apos-
tas”, diz.

Reconhecendo que o “prognós-
tico” é “difícil”, Grohmann mani-
festa uma certeza, que não deixa 
de ser também uma recomenda-
ção aos pretendentes à Presidên-
cia: “Os candidatos devem apenas 
fazer uma coisa: concorrer com 
toda a força, porque o espaço está 
para ser ocupado”.

Paulo Baía, cientista político da 
Universidade Federal do Rio de 
Janeiro (UFRJ), acredita que, che-

CAPA | ELEIÇÕES PRESIDENCIAIS

EMÍLIA SILBERSTEIN/UNB

Amoêdo (Novo), que tendem a 
adotar discursos moderados para 
atrair o voto de uma classe média 
sem norte. 

Nesse contexto, Ciro Gomes 
pode seguir dois tons diferentes: 
caso seja o candidato de Lula e 
tenha Haddad como vice, seu dis-
curso será mais extremo, em ra-
zão dos compromissos assumidos. 
Caso não se alie ao PT, a tendên-
cia é de que seu discurso também 
busque uma descontaminação dos 
atuais embates e procure o centro.

CAMPANHA CURTA E 
CENÁRIO NEBULOSO

Guilherme Simões Reis, cientis-
ta político da Universidade Federal 
do Estado do Rio de Janeiro (Uni-
Rio), se confessa “surpreso” pela 
desistência de Barbosa e constata 
um impasse.

“Por não ser identificado nem 
com esquerda em com direita e ser 
visto como ‘não político’, como por 
ter imagem de honesto e corajoso, 
Barbosa teria grande potencial de 
receber votos de eleitores menos 
politizados”, afirma. ”Por outro 
lado, acredito que, confirmado o 
mais que provável impedimento 
de Lula, favoritíssimo em todas as 
pesquisas, a tendência é de proli-
feração de candidaturas, tanto na 
esquerda como de outsiders. Nes-
se cenário, candidaturas não cla-
ramente identificadas como de 
esquerda ou como de direita têm 
grande possibilidade de, se chegar 
no segundo turno, receber votos 
estratégicos, isto é votos ligados à 
rejeição ao adversário”.

Reis identifica um “apelo enor-
me” dos candidatos vistos como 
“não políticos”. O motivo, segundo 
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O cientista político José Álvaro Moisés, coordenador do Núcleo de Pesquisas de Políticas 
Públicas da Universidade de São Paulo (USP), vê um “vazio” deixado por Barbosa.

“A saída do ex-ministro Joaquim Barbosa da disputa eleitoral deixa um vazio em uma 
área extremamente importante sentida pela sociedade, que é a ausência de um nome de 
renovação, um outsider capaz de significar uma nova maneira de fazer política no Brasil. 
Embora Barbosa tenha falado menos do que se esperaria pra entender suas posições, havia 
grande expectativa e que ele pudesse cumprir esse papel, de ser a figura de renovação”, diz 
Moisés.

Outra peculiaridade da disputa eleitoral seria desnudada pela saída de Barbosa: “Diante 
do potencial de crescimento das candidaturas nos dois extremos, na extrema-direita e na 
extrema-esquerda, com Bolsonaro e Lula ou outros candidatos da esquerda, o centro está 
vivendo um dilema, que é o de se definir, se explicar. A única alternativa para que o centro se 
converta em uma força capaz de galvanizar votos que em tese estavam sendo direcionados 
para Barbosa é se os candidatos do centro, em particular Geraldo Alckmin, forem capazes de 
fazer uma relação com os temas fundamentais que Barbosa poderia significar. Ou seja, de 
um lado a questão do combate à corrupção, de uma perspectiva ética para conduzir a política 
brasileira, e, por outro lado, uma dimensão social, uma resposta à imensa desigualdade social 
que permanece no Brasil.”

É um “vácuo” deixado por Barbosa que precisa ser preenchido pelos candidatos de centro.

O “VAZIO” DEIXADO POR JOAQUIM BARBOSA

gada a metade do ano, são escassas 
as possibilidades de nomes novos e 
surpreendentes.

“Com a desistência de Joaquim 
Barbosa, já no mês de maio, não 
teremos um nome novo. Os no-
mes para a sucessão presidencial 
em outubro de 2018 são os que es-
tão postos. É importante frisar que 
a desistência de Joaquim Barbosa 
favorece as candidaturas de Ge-
raldo Alckmin, principalmente se 
ele fizer uma aliança com o MDB, 

e também a candidatura de Ciro 
Gomes, dentro do espectro que 
Barbosa representava de cruzar a 
linha da centro-direita à centro-
-esquerda. Ao mesmo tempo, não 
afeta a candidatura de Bolsonaro, 
que, pelo contrário, se privilegia 
também pela desistência de Bar-
bosa. Os outros não se movimen-
tarão”, diz ele.

A respeito dos demais nomes, 
Baía diz, por exemplo, que Marina 
tem um “problema sério”: “ela tem 

um partido sem estrutura, não terá 
tempo de televisão nem recursos 
do fundo eleitoral.

“Marina ficará restrita a sua 
campanha. Ciro Gomes, não. Ele 
tem tempo de televisão médio, 
recursos com o PDT e a possibili-
dade de alianças que ampliem essa 
perspectiva”, compara.

Já Alckmin ele vê com boas 
perspectivas de crescimento, por-
que já tem bastante tempo de TV 
e fundo eleitoral. Seria um candi-
dato de centro que, caso consiga 
alianças com o MDB e o DEM, pas-
sará a contar com aquilo que defi-
ne como “latifúndio” de exposição 
televisiva.

ELEITOR INDIGNADO E APÁTICO
“A eleição de 2018, com eleva-

do índice de rejeição, com a apatia 
da população e com a indignação 

A DESISTÊNCIA DE BARBOSA MEXEU 

COM O TABULEIRO, DEIXOU UM 

ESPAÇO VAZIO E ABRIU PERSPECTIVAS 

DE NOVOS MOVIMENTOS DAS PEÇAS
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sobretudo em razão da corrupção 
da classe política, terá um número 
muito elevado de votos brancos e 
nulos e uns 12% de abstenção. So-
mando isso com os votos nulos e 
brancos, tenho calculado em 50%, 
podendo ser 48% ou 52%, dos votos 
não válidos na eleição, o que reduz 
o colégio eleitoral à sua metade. 
Isso facilita muito a vida de Geral-
do Alckmin, de Ciro Gomes e de 
quem tenha alguma máquina par-

tidária. Nesse sentido, o candidato 
que vier apoiado pelo Lula, pelo 
PT, também tem tempo de televi-
são e fundo eleitoral”, analisa Baía.

Segundo ele, a movimentação a 
que temos de prestar atenção ago-
ra é como vão se comportar PP, 
PR, PTB e PRB. “São partidos de 
porte médio, também com tempo 
de televisão e recursos do fundo 
eleitoral. Acho errado chamar as 
candidaturas do Alckmin ou do 

Ciro como de centro, mas eles vão 
buscar esse discurso, de serem os 
candidatos de centro, porque esse 
espectro político está, efetivamen-
te, sem um candidato. Você tem 
candidatos de máquina partidá-
ria, como o Alckmin ou do Ciro, 
e candidatos sem máquina que é 
o caso do Bolsonaro, que se preju-
dicará em sua campanha por não 
ter tempo de televisão nem fundo 
eleitoral para financiamento de 
campanha”.

A respeito de Bolsonaro, Baía 
faz uma ressalva. Acredita que ele 
pode crescer durante a campanha 
“se fizer aliança com o PR, se o vice 
dele for o Magno Malta, senador 
do Espírito Santo”.

O raciocínio se ampara em ele-
mentos utilitários: “Se Bolsonaro 
fizer essa aliança com o PR, ganha 
tempo de televisão e recursos do 
fundo eleitoral”. Essa é a chance de 
Bolsonaro ultrapassar as suas pró-
prias barreiras. 

Mas os analistas são unânimes 
em ver o centro como o espaço a 
ser ocupado e como o discurso a 
ser proposto para seduzir o eleitor 
cansado do modo de se fazer po-
lítica, da corrupção generalizada 
e da rispidez do debate. Ressalvas 
como a de que o tempo de mídia 
televisiva e os recursos financeiros 
são relevantes trazem raciocínios 
que permeiam todas as eleições. 
Nesta, porém, há peculiaridades, e 
o discurso de centro tem grandes 
possibilidades de ser decisivo, em 
razão das circunstâncias de nega-
ção da política tradicional. O que 
falta é o protagonista, o candidato 
que pode assumir esse proselitis-
mo em relação ao qual o cidadão 
comum e médio sente clara prefe-
rência.

O momento é de ocupar espa-
ços vazios.

CAPA | ELEIÇÕES PRESIDENCIAIS

V

ANALISTAS SÃO UNÂNIMES EM VER O CENTRO COMO 

O ESPAÇO A SER OCUPADO E COMO O DISCURSO A 

SER PROPOSTO PARA SEDUZIR O ELEITOR CANSADO

MARRI NOGUEIRA/AGÊNCIA SENADO
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A composição plenária do 
Tribunal Superior Eleitoral 
decidiu por unanimidade 

que os partidos políticos deverão 
reservar pelo menos 30% dos recur-
sos do Fundo Especial de Financia-
mento de Campanha, conhecido 
como Fundo Eleitoral, para finan-
ciar as candidaturas femininas. Os 
ministros também estenderam o 
percentual para o estratégico tem-
po destinado à propaganda eleito-
ral de rádio e televisão.

Dessa forma, invocando o prin-
cípio da igualdade previsto na 
Constituição Federal, o TSE de-
finiu que as agremiações não po-
dem criar distinções em torno do 
rateio desses recursos baseadas ex-
clusivamente no gênero, os quais 
deverão obedecer à proporção de 
candidaturas femininas e mascu-
linas apresentadas. Vejamos algu-
mas motivações deste julgamento.

Regulamentado pela Lei nº 
9.504, de 30 de setembro de 1997, 
conhecida como a Lei das Elei-
ções, o regime de cotas estabele-
ce que cada partido ou coligação 
deve preencher o mínimo de 30% 
e o máximo de 70% de vagas para 
candidaturas de cada sexo. Como 
noutros países que as adotaram, as 
cotas eleitorais foram instituídas 
no Brasil visando reduzir as difi-
culdades no lançamento de candi-
datas.

Importante mencionar, no en-
tanto, que apesar das mulheres se-
rem mais da metade da população 
(51,4%) e do eleitorado brasileiro 

(52%), portanto maioria, a presença 
percentual feminina no Congres-
so Nacional é tímida. Comparado 
com os seus vizinhos latino-ame-
ricanos, o Brasil apresenta a pe-
núltima situação entre 20 países, à 
frente apenas do Haiti. Em termos 
globais, o cenário é ainda mais ra-
quítico: o país está na 158ª posição 
entre as 188 nações catalogadas 
pela Inter Parliamentary Union em 
dezembro de 2014.

Acerca disso, é óbvio que a in-
suficiência de recursos para as 
campanhas repercute diretamente 
na escassa efetividade das cotas. 
Afinal, de pouco adianta haver va-
gas reservadas sem que o aporte 
financeiro seja efetivado. Daí por-
que essa decisão do TSE ampara-
da noutra que havia sido proferida 
pelo Supremo Tribunal Federal 
ter o potencial de atenuar algumas 
causas da sub-representação parla-
mentar feminina.

Em um sistema harmônico de 
regras, a proporção mínima do 
fundo partidário destinado às can-
didaturas de mulheres deve ser co-
erente com a quantidade de vagas 
a elas reservadas.

Assim, além de reforçar a pro-
porcionalidade e atribuir mais 
eficácia às cotas, a manifestação 
do Tribunal Superior Eleitoral era 
necessária em razão de o Fundo 
Eleitoral ser constituído exclusiva-
mente com recursos públicos (R$ 
1,716 bi do Orçamento Federal), 
sendo que 73,5% serão para os dez 
maiores partidos.

DIREITO ELEITORAL | ANTÔNIO AUGUSTO MAYER DOS SANTOS

ANTÔNIO AUGUSTO 
MAYER DOS SANTOS

ADVOGADO
aamsadv@gmail.com

EM UM SISTEMA HARMÔNICO 

DE REGRAS, A PROPORÇÃO 

MÍNIMA DO FUNDO 
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Dsnovmno  os rdço
A CMPC Celulose Riograndense é a maior produtora de celulose do Rio Grande 

do Sul e uma das maiores do Brasil, com uma produção média diária superior 

a 4 mil toneladas. Produzir celulose, que é a base para muitos produtos que 

consumimos no nosso dia a dia, como papel, produtos de higiene pessoal e 

muitos outros, não é suficiente. Ter uma atuação voltada para o 

desenvolvimento e a sustentabilidade também são prioridades. Quase 50% das 

propriedades da empresa são cobertas por vegetação nativa, portanto, 

protegida e preservada, paralelo às áreas de plantios de eucalipto, cujo manejo 

florestal visa preservar a fauna e a flora dos locais onde a empresa atua. Além 

disso, a empresa é 100% sustentável na geração de energia, disponibilizando 

um excedente à rede pública, quantidade suficiente para abastecer uma cidade 

com mais de 100 mil habitantes.
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Por ingenuidade ou ganância, 
uma pequena comerciante 
vende cigarros contraban-

deados e tem um lucro de R$ 1,00 
por carteira. O motorista de uma 
carreta transporta diariamente 
milhares de pacotes em duas ou 
três viagens entre Ciudad del Este 
e Foz do Iguaçu. E, por fim, o con-
sumidor adquire mercadorias ile-
gais mais baratas que os produtos 
nacionais. Todos participam de 
uma grande cadeia que alimenta 
facções criminosas como o Pri-
meiro Comando da Capital (PCC) 
e o Comando Vermelho (CV). 
Mais do que isso: ajudam a finan-
ciar outros crimes, como o tráfico 
de drogas e a corrupção, que têm 
ramificações em vários países da 
América Latina.

“Não é nada pequeno. Não é 
coisa de camelô. Há um mundo 
paralelo cada vez mais forte ame-
açando nossos países. Esse dinhei-
ro que vai para organizações cri-
minosas ocupa o espaço que era 
do Estado”, alerta Edson Vismona, 
presidente do Instituto Brasileiro 
de Ética Concorrencial (ETCO), 
entidade empresarial que atua no 

combate à sonegação e ao comér-
cio ilegal. “No Rio de Janeiro, por 
exemplo, o crime organizado ocu-
pou o espaço territorial. Você não 
pode fornecer serviços para esse 
espaço, como gás, energia, esgoto. 
O Estado deixa de ocupar porque 
o crime ocupa. Não estamos fa-
lando de algo que pode acontecer, 
mas algo que está acontecendo. O 
Rio de Janeiro está sob interven-
ção federal porque perdeu sua 
capacidade de governar”, lamenta.

Em abril, especialistas dos Es-
tados Unidos, do Chile, da Ar-
gentina e do Brasil estiveram em 
Foz do Iguaçu para um dos prin-
cipais eventos sobre o crime de 
contrabando e pirataria. O semi-
nário Illegal Market - The Threat of 
Transnational Organized Crime in 
The Southern Cone (Mercado Ilegal 
- A Ameaça do Crime Organizado 
Transnacional no Cone Sul, em 
tradução literal), mais conhecido 
como E-Latino, reuniu jornalistas 
da América Latina e teve como 
foco a divulgação e a análise de 
números alarmantes sobre o tema. 
Foram avaliadas estatísticas da en-
trada de remédios, cigarros, armas, 

NA RAIZ DO 
CRIME 

ORGANIZADO

POLÍTICA | CONTRABANDO

O mercado ilegal ajuda a financiar outras contravenções, 
como o tráfico de drogas e a corrupção. Especialistas 
indicam o que é necessário para combater esse mal
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Tomado por mercadorias 
apreendidas, pátio da 

Receita Federal em 
Foz do Iguaçu mostra o 
tamanho do problema
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drogas e munições que atravessam 
as fronteiras por contrabando e 
descaminho. 

Os especialistas foram unâni-
mes: para conter e desorganizar 
o avanço das facções criminosas, 
é preciso controlar com firmeza e 
de forma permanente a fronteira 
Brasil-Paraguai, que é atualmen-
te a principal porta de entrada de 
produtos ilegais no país. Segundo 
Vismona, “as fronteiras estão sen-
do ocupadas pelo crime organiza-
do. O PCC, por exemplo, controla 
o tráfico de cigarros, que lhe dá 
grande liquidez, ainda que tam-
bém faça contrabando de armas e 
drogas”. A estimativa é de que 48% 
das vendas no Brasil sejam de ci-
garros contrabandeados e quase 
a totalidade com origem no Pa-
raguai. Vismona observa que os 
contrabandistas são presos em fla-
grante, mas são soltos. 

O que impera é a sensação de 
impunidade. Os números são 
alarmantes. A grande maioria é 
de cigarros, que totalizam 67% das 
apreensões. “É importante deixar 
claro que não se deve confundir 
o comércio popular com o ilegal. 
Nada contra o comércio popular. 
Tudo contra o ilegal.”

Para o presidente do ETCO e 
do Fórum Nacional Contra a Pi-
rataria e a Ilegalidade (FNCP), um 
país que quer ser grande não pode 
conviver com essa mácula. “Não é 
possível aceitar que o cigarro mais 
vendido no Brasil seja contraban-
deado do Paraguai. É preciso pro-
mover a união de forças entre o 
poder público e a sociedade civil 
para encontrar soluções para esse 
problema”, acrescenta.

FRONTEIRAS ABERTAS
É pelas fronteiras que entra o 

produto falsificado e, com ele, dro-
gas e armas. Hoje, 55% dos pontos 
de vendas possuem cigarros fal-
sificados e 72% praticam preços 
abaixo do mercado. São cigarros, 
remédios, eletrônicos, óculos de 
sol. A tecnologia permitiu ao cida-
dão maior acesso aos produtos e ao 
mesmo tempo o aperfeiçoamento 
de técnicas de falsificadores, colo-
cando a saúde do cidadão em risco.

Se combater o contrabando é 
um desafio que se torna cada vez 
mais urgente, as dificuldades são 
imensas. Com o Brasil tendo 16 mil 
quilômetros de fronteira com dez 
países, a Polícia Federal conta com 

POLÍTICA | CONTRABANDO

pouco mais de 10 mil agentes e 24 
delegacias. Uma das principais cau-
sas para o problema é a falta de in-
vestimento nas forças policiais que 
atuam na área de fronteira, como a 
Polícia Federal, a Polícia Rodoviária 
Federal e as Forças Armadas.

“Há um permanente contin-
genciamento de recursos, que, 
neste ano, chegou a quase meta-
de. É muito difícil você conseguir, 
em uma área tão sensível e difícil, 
agir sem o apoio e a ação das po-
lícias, sem recursos financeiros. Se 
contingenciamos recursos da área 
de segurança, você está abrindo as 
portas para o crime. Então, temos 
de combater de forma articulada e 
permanente, que é a nossa propos-

“É MUITO DIFÍCIL VOCÊ CONSEGUIR, EM UMA ÁREA TÃO 
SENSÍVEL E DIFÍCIL, AGIR SEM O APOIO E A AÇÃO DAS 
POLÍCIAS, SEM RECURSOS FINANCEIROS.”

EDSON VISMONA
PRESIDENTE DO ETCO
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ce ter apreensões aqui e lá. Quando 
se retira uma célula, ela facilmente 
se restitui”, aponta ela, que entende 
que é preciso atuar de forma mais 
ampliada para um cerco eficiente.

NECESSIDADE DE TRANSFORMAÇÃO
A venda de produtos ilegais no 

Brasil trouxe prejuízos de R$ 146 
bilhões à economia em um ano, 
segundo dados levantados pelo 
Fórum Nacional Contra a Pirataria 
e a IIegalidade (FNCP) em 15 seto-
res produtivos. A venda de cigarros 
ilegais, por exemplo, bate recorde: 
48% de todo o mercado nacional 
do produto é dominado por mar-
cas vindas do Paraguai. Com isso o 
Brasil se tornou o maior mercado 
global de cigarros ilegais. 

Atualmente a produção do Pa-
raguai é 30 vezes superior ao mer-
cado consumidor interno. Dentre 
as três marcas de cigarros mais co-
mercializadas no Brasil em 2017, 
duas são do país vizinho. A mais 
vendida é a Eight, fabricada pela 
Tabacalera del Este (Tabesa), em-
presa do ex-presidente paraguaio 
Horácio Cartes, que renunciou o 
governo em maio.

A sonegação já chega a R$ 9 bi-
lhões. E uma das razões é o aumen-
to desproporcional de impostos 
nos países latino-americanos. No 
Chile, a tributação sobre os cigar-
ros é de 80%; na Argentina, 70%; 
no Brasil de 70% a 90%. O Paraguai 
tem uma capacidade produtiva de 
100 bilhões e atualmente produz 
60 bilhões por ano, ou seja, há uma 
boa margem para aumentar a pro-
dução deste mercado ilegal. 

NÚMEROS DO 
MERCADO ILEGAL

R$ 146 
bilhões

48% 19%

R$ 260 
milhões

de prejuízo à economia 
brasileira em um ano

do mercado nacional de 
cigarros é dominado por 

marcas vindas do Paraguai

foi o crescimento das apreensões de 
mercadorias e veículos entre 2016 e 

2017 em Foz do Iguaçu

foram apreendidos em 
mercadorias e veículos apenas 

em Foz do Iguaçu em 2017

maços de cigarro, o que representa 
cerca de R$ 100 milhões.

Em 15 anos, a Receita Federal 
apreendeu na região da tríplice fron-
teira entre Brasil, Paraguai e Argenti-
na o equivalente a US$ 1,2 bilhão em 
contrabando, segundo o delegado 
do órgão em Foz do Iguaçu, Rafael 
Rodrigues Dolzan.

Para Vanessa Neumann, funda-
dora da Asymmetrica, empresa 
de consultoria e pesquisa de risco 
político, é preciso ter uma atuação 
cooperativa para ser efetiva. “Pare-

ta, e o governo tem sido sensível a 
isso”, diz Vismona.

Durante o E-Latino, a Receita 
Federal de Foz do Iguaçu apresen-
tou um balanço das apreensões de 
mercadorias e veículos realizadas 
em 2017, que somaram cerca de 
R$ 260 milhões – só naquela re-
gião. Esse valor é 19% superior ao 
registrado no ano anterior. O cigar-
ro lidera o ranking da ilegalidade, 
correspondendo a 38% das merca-
dorias apreendidas no ano passa-
do. No total foram 20 milhões de 
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Vice-presidente da Associação Civil Antipirataria na 
Argentina, Sérgio Piris revela que 40% da industria têxtil 
de seu país é ilegal. Pelo mesmo problema que ocorre no 
Brasil, os impostos são muito altos. Ele diz que essa situação 
leva trabalhadores a viverem em situação subumanas. “O 
contrabando não gera perdas apenas para as indústrias, os 
governos e para a saúde da população, mas basicamente 
colabora para a expansão do crime organizado transnacional”, 
salientou ele.

O tráfico de drogas, face mais conhecida e temida das 
facções, se entrelaça com o contrabando, pirataria, falsificação, 
tráfico de armas e munição. Alimenta a corrupção e o trabalho 
escravo, gerando lucros e poder. Nos últimos quatro anos, 
este fenômeno assumiu uma dimensão nunca antes vista. “O 
Paraguai produz 20 vezes mais do que consome de cigarros, o 
que gera perdas milionárias aos vizinhos”, diz Piris.

Para o americano Douglas Farah, presidente da IBI 
Consultants e consultor do governo americano para 
crimes transnacionais e combate ao financiamento de 
grupos armados pela corrupção e comércio ilegal, o Brasil 
e outros países do Cone Sul precisam enfrentar a relação 
cruzada entre grupos terroristas internacionais como o 
Hezbollah e organizações regionais como as Forças Armadas 
Revolucionárias da Colômbia (Farc) e o PCC. “Há evidências de 
que a conexão entre esses grupos na tríplice fronteira é uma 
realidade, e que as atividades criminosas como o contrabando 
e o tráfico de drogas também servem para financiar o 
terrorismo internacional”, afirma.

Segundo Farah, essas redes criminosas controlam entre 5% e 10% da economia 
mundial. ”Na América Latina, além do domínio do tráfico e do contrabando nas fronteiras, 
elas exercem poder político em países como Venezuela e Nicarágua e são responsáveis 
por operações que financiam organizações terroristas como o grupo libanês Hezbollah.”

Nascida na Venezuela, Vanessa Neumann explica que o narcotráfico penetrou na 
estrutura política de seu país e o dinheiro da atividade contaminou o sistema. “Mais de 
30 milhões de pessoas estão sob um regime cuja relação com o narcotráfico é notória, 
mas, mesmo assim, o mundo fecha os olhos para essa que é uma das causas da crise 
venezuelana. A Venezuela é o exemplo de como o crime organizado pode destruir um 
país”. Vanessa também vê Ciudad del Este como um centro de lavagem de dinheiro. “É 
uma máquina que funciona tão bem que pode atrair criminosos e terroristas de todas as 
partes do mundo.”

O PROBLEMA QUE 
TAMBÉM É DOS VIZINHOS

POLÍTICA | CONTRABANDO

Para Douglas Farah, há 
evidências da conexão 

entre comércio ilegal 
e grupos terroristas 

internacionais
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O CONSUMIDOR SABE, 
MAS DESAFIA OS RISCOS

Durante o 12º Encontro Nacio-
nal de Editores, Colunistas, Repór-
teres e Blogueiros (Enecob), em 
Foz do Iguaçu, foram apresentados 
dados de uma pesquisa recente da 
ETCO, segundo a qual os brasilei-
ros acreditam que o contrabando 
de cigarros traz enormes prejuízos 
para o país. Para 86% dos entre-
vistados, o contrabando incentiva 
o crime organizado e o tráfico de 
drogas e armas, e 87% afirmaram 
que esses produtos aumentam os 
riscos à saúde.

Se o consumidor parece cons-
ciente de que está alimentando o 
crime quando adquire um pro-
duto ilegal, nem por isso parece 
disposto a abandonar a prática que 
lhe fornece mercadoria similar 
com preços bem mais baixos. Ao 
optar por cigarros contrabande-
ados, adquire produtos que não 
passam pelas rigorosas exigências 
da Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária (Anvisa) e não estão estão 
sujeitos às análises regulatórias que 
garantem, principalmente, o con-
trole de teores de substâncias – a 
Souza Cruz, por exemplo, produz 
28 mil amostras por ano.

Sem o mesmo controle, os pro-
dutos ilegais apresentam novos ris-
cos à saúde. Segundo pesquisa re-
alizada pela Universidade Estadual 
de Ponta Grossa, foram encontra-
dos insetos, areia, terra, pelos, coli-
formes fecais, plásticos e fungos em 
cinco marcas de cigarros frequen-
temente contrabandeadas para o 
Brasil. Além disso, em 65% das mar-
cas pesquisadas, foram observadas 
elevadas concentrações de elemen-
tos químicos como níquel, cádmio, 
cromo e chumbo e o dobro da con-

centração média de arsênio encon-
trado em cigarros legais.

No entanto, para a maioria 
dos frequentadores de centros de 
compras especializados em cópias 
e produtos contrabandeados, não 
há nada de errado em levar para 
casa um tênis ou um bolsa de gri-
fe falsificada. Eles seguem uma 
lógica que tem se revelado mui-
to aquém da realidade: as únicas 
vítimas seriam os governos, que 
recolhem impostos abusivos, e 
os empresários que cobram uma 
fortuna por alguns dos produtos. 
Mas a analista política Vanessa 

Neumann adverte: “Não há nada 
de inocente na compra de um 
produto pirata.”

Especializada na análise de cri-
mes transnacionais, ela dedicou-se 
ao estudo das interações entre cri-
me, Estado e os impactos sobre a 
sociedade, democracia e liberdade. 
Quando atuou como consultora da 
Organização para a Cooperação 
e Desenvolvimento Econômico 
(OCDE), ela chegou à conclusão de 
que, ingenuamente, a maioria dos 
consumidores ao redor do planeta 
está colaborando com o terroris-
mo e com o crime organizado. V

“INGENUAMENTE, A MAIORIA DOS 
CONSUMIDORES AO REDOR DO PLANETA 
ESTÁ COLABORANDO COM O TERRORISMO 
E COM O CRIME ORGANIZADO.”

VANESSA NEUMANN
FUNDADORA DA ASYMMETRICA
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Em entrevista exclusiva para a Revista VOTO, 
Gustavo Franco fala dos motivos que 
fazem as atuais reformas estruturais 
emperrar – ao contrário da que capitaneou, 
há mais de vinte anos: o Plano Real

Com a autoridade de quem 
foi integrante da equipe 
que formulou e implantou 

o Plano Real, o economista Gus-
tavo Franco destaca que o gover-
no Dilma Rousseff foi a maior 
aperto pela qual passou a moe-
da lançada em 1994: “mas serviu 
para mostrar a força do real, que 
se manteve apesar da dura prova 
de fogo”.

Mestre em Economia pela 
PUC-Rio e PhD em Harvard, 
é crítico ferrenho de governos 
populistas. “Na área pública você 
tem um bom momento quando 
consegue fazer coisas. Torná-
las permanentes é uma segunda 
etapa mais difícil”, sentencia na 
entrevista a seguir, concedida para 
a VOTO no escritório da revista, 
em Porto Alegre, acompanhado 
do pré-candidato do partido 

“É PRECISO 
TORNAR AS 
REFORMAS 
UMA ROTINA”

POLÍTICA | ENTREVISTA
FOTOS: MARCOS NAGELSTEIN/AGÊNCIA PREVIEW

Novo ao Governo do RS, Mateus 
Bandeira. Afinal, não há como 
não ouvir Gustavo Franco e não 
aprender algo sobre economia, 
investimentos, dinheiro, políticas 
públicas e governos.

A cabeça do economista de 
62 anos parece que funciona em 
24x7. Prova disso é que lançou 
recentemente o seu 15º livro, “A 
moeda e a lei” – um tratado de 
800 páginas sobre a história do 
dinheiro no Brasil desde os anos 
1930. Na obra, relata que o país é 
um caso único no mundo: foram 
nove trocas de moedas nesse pe-
ríodo e, durante quase 15 anos, a 
inflação castigou o brasileiro pas-
sando de 100% a cada 12 meses. 

O economista carioca traba-
lhou no governo federal entre 
1993 e 1999, como secretário-
-adjunto de Política Econômica 

no período do presidente Ita-
mar Franco e depois presidente 
e diretor da Área Internacional 
do Banco Central, já no governo 
Fernando Henrique. Na iniciati-
va privada, fundou a Rio Bravo 
Investimentos, que tem R$ 11 bi-
lhões em gestão. 
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FOTOS: MARCOS NAGELSTEIN/AGÊNCIA PREVIEW

Em setembro passado, depois 
de 28 anos filiado ao PSDB, in-
gressou no partido Novo. Libe-
ral, é a favor das privatizações, 
porque estatais custam caro e 
oferecem serviços ruins. A se-
guir, leia os principais trechos da 
entrevista.

O economista Roberto Campos di-
zia que “o Brasil está tão distante 
do liberalismo quanto o planeta 
Terra está distante da constelação 
Ursa Maior”. Nas últimas décadas, 
no caso do Brasil, essa distância 
diminuiu, aumentou ou vive num 
pêndulo eterno de idas e vindas?

A distância é volátil, mas ela di-
minuiu, sim. Acho que tem uma 
diminuída extraordinária no mo-
mento quando ele (Roberto Cam-
pos, 1917-2001) ainda estava vivo 
e atuante, e ele não acreditou no 
que estávamos fazendo. Descon-
fiava de nós, social-democratas 
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do PSDB. Mas enxergava na equi-
pe um núcleo diferente. E a gente 
acabou executando uma coisa que 
ele gostou muito de ver, percebeu 
que nós estávamos isolados den-
tro do PSDB, nos apoiou. Fez isso 
de uma forma muito interessan-
te, pois ao mesmo tempo ele nos 
apoiava e falava que o Fernando 
Henrique era socialista, interven-
cionista. Isso, internamente, nos 
ajudava muito. 

O Plano Real foi mais do que uma 
reforma monetária, foi uma mu-
dança de cultura fiscal no Brasil. 

Para o senhor, como um dos pais 
do Real, por que tem sido tão difícil 
promover mudanças como aquela 
no Brasil?
Porque uma cultura não se muda 
de um dia para a noite, você preci-
sa de um trauma, de um choque. E 
nesse nosso caso, foi uma espécie 
de demonstração prática de como 
funciona uma moeda estável, me-
canismos de mercado, incentivos 
bem desenhados. A experiência 
da URV [Unidade Real de Valor, 
moeda provisória que deu origem ao 
real], nesse sentido, foi fabulosa. 
E mostra que as pessoas sabem 
fazer conta, que essas formas que 
a gente imagina que a economia 
funciona, baseadas em racionali-
dades, funciona. Que a teoria fun-
ciona, que não tem mágica. Um 
aspecto que precisa ser lembrado 
é o institucional. É muito comum 
na área pública você ter um bom 
momento em que consegue fazer 
coisas. Torná-las permanentes é 
uma segunda etapa mais difícil. 

No nosso caso, tratava-se de re-
construir a moeda. E ela, em boa 
parte, tem a ver com bancos. En-
tão, tinha uma coisa junto do Pla-
no Real que era fazer retornar ao 
Banco Central o monopólio de fa-
zer, administrar a moeda. Naque-
le tempo nós tínhamos 36 bancos 
centrais, os 30 estaduais, mais os 
cinco federais e o Banco Central. 
Para ter só um, era preciso mudar 
toda a lógica de funcionamento 
dos federais e extinguir os estadu-
ais. Esses, não dava para consertar. 
Hoje só temos o Banrisul e mais 
um, bem menor, que funcionam 
igual aos bancos comerciais, co-
muns, e por isso são controlados 
pela adoção do Princípio da Basi-
leia, uma coisa que passa desper-
cebida e foi importante para en-
quadrar Caixa Econômica Federal 
e Banco do Brasil. Claro que nós 
precisamos pilotar essas institui-
ções com gente. Mas quanto mais 
você trava institucionalmente o 
mau comportamento, mais ele 
fica sólido. Nem Dilma Rousseff, 
com os pilotos dos bancos fede-
rais, conseguiu estragar essa equa-
ção. E olhe que ela tentou.

Recentemente, em um evento da 
Revista VOTO, o presidente da Câ-
mara, Rodrigo Maia, disse que o 
Brasil poderia voltar a um período 
pré-1994 de hiperinflação, caso as 
reformas não passassem. O senhor 
concorda com ele?
Não, não concordo. Acho que o 
descontrole fiscal que ele enxerga 
e, aí, com razão, se não passarem as 
reformas, não terá o formato de in-
flação. Ele terá o formato de endivi-
damento explosivo. Não tem como, 
hoje em dia, o Estado patrocinar 
financiamento inflacionário como 
fez no passado. Então, o descon-
trole virá de outro jeito, com outro 
sintoma. E a gente já sente esse sin-

POLÍTICA | ENTREVISTA

“O REAL FOI UMA ESPÉCIE DE 
DEMONSTRAÇÃO PRÁTICA DE 
COMO FUNCIONA UMA MOEDA 
ESTÁVEL, MECANISMOS DE 
MERCADO, INCENTIVOS BEM 
DESENHADOS.”

DIVULGAÇÃO/GOVERNO FEDERAL
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toma um pouquinho, que é a acu-
mulação de dívida pública. Começa 
a pressionar juros e por aí vai. Esse 
tipo de tensão pode ficar incontro-
lável se a gente não der um jeito na 
situação fiscal. Não acho que a infla-
ção volte, está tudo muito travado.

A Nova Matriz Econômica e os PACs 
provocaram algum efeito de médio 
e longo prazo na economia ou fica-
ram apenas no discurso?
A Nova Matriz era várias coisas: 
uma gestão macroeconômica ir-
responsável e incompetente. Mas 
no ponto de vista micro, era isso 
que foi consagrado pelo José Pa-
dilha como O Mecanismo. Isso era 
parte da mesma coisa: a tentati-
va de reinventar o capitalismo, as 
relações entre o governo e as em-
presas privadas. O que eles em-
preenderam foi um procedimento 
de capitalismo de quadrilha, cuja 
repercussão micro foi o escânda-
lo do mensalão, do petrolão. Tudo 
isso é parte da mesma equação. 
Não é um acidente ter havido essa 
coisa que aconteceu na Petrobras, 
e justo na Petrobras, onde eles fi-
zeram começar esse projeto de re-
lacionamento entre o setor públi-
co e o setor privado, de capangas 
de um mesmo projeto político. E 
é isso que depois vimos e as ins-
tituições rechaçaram, esse tipo de 
organização política e social. Agora 
precisamos trabalhar nas cautelas 
institucionais para que isso nunca 
mais se repita. 

A taxa Selic está em seu menor 
nível na história. Isso está tendo 
algum reflexo nos investimentos 
ou é preciso algo mais para que as 
empresas e os empresários investi-
rem?
Acho que isso é parte do assunto. 
Os juros do crédito precisam cair 
também e o ambiente de inves-

timento precisa estar adequado. 
Não é somente a taxa Selic que faz 
as pessoas se endividarem, assumi-
rem riscos e começarem projetos 
de investimento. O ambiente ge-
ral da economia é ainda de muita 
incerteza. Uma parte da política 
pública macroeconômica está fun-
cionando muito bem, conduzida 
pelo Banco Central. Mas não é a 
única. Com a situação fiscal instá-
vel ainda, é de se ter dúvida se o 
Banco Central conseguirá manter 
as coisas como estão no decorrer 
do tempo. E se a dívida pública 
entrar numa trajetória explosiva, a 
dívida pública vai subir. 

Na época de eleição, todos os can-
didatos falam em reduzir impostos, 
mas depois não conseguem. Há al-
gum exemplo no mundo que o Bra-
sil pudesse copiar, de um país que 
reduziu impostos e, gradualmente, 
colheu crescimento real do PIB?
Muitos exemplos de ciclo político 
onde há aumento de gasto e redu-
ção de imposto, e no momento da 
eleição, para impulsionar a econo-
mia e agradar o mundo empresa-
rial e, depois freio de mão nas duas 
alavancas. Isso tem. Isso é comum. 
Mas imposto é mais difícil de uti-

lizar desse jeito. No mundo intei-
ro tem uma inércia muito grande. 
Imposto, quando sobe, para des-
cer depois é uma encrenca. Uma 
vez que subiu, o gasto parece que 
alcança aquele patamar, e depois 
para trazer para baixo é mais di-
fícil. A gente tem aqui muito que 
trabalhar em simplificar. Essa car-
ga, desse tamanho, não precisava 
dar tanto trabalho para pagar as 
obrigações acessórias, o tempo que 
se gasta, são muitas complicações, 
não precisa ser tão grande. A nossa 
Receita tem momentos de brilho, 
como na declaração de Imposto 
de Renda. Quem já fez declaração 
americana saberá apreciar a sim-
plicidade e facilidade de se fazer 
a declaração da pessoa física no 
Brasil. Mas em outras coisas, é um 
inferno. 

“O AMBIENTE GERAL 
DA ECONOMIA É AINDA 

DE MUITA INCERTEZA. 
UMA PARTE DA 

POLÍTICA PÚBLICA 
MACROECONÔMICA 

ESTÁ FUNCIONANDO 
MUITO BEM, MAS NÃO 

É A ÚNICA.”
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O senhor filiou-se ao partido NOVO 
e vemos que existem indícios que 
mostram que o discurso liberal está 
cada vez mais próximo da popula-
ção, tendo uma aderência que antes 
não havia. Quais as perspectivas 
nas urnas para um discurso mais 
liberal? Essa já vai ser uma eleição 
diferente das outras?
Parece-me que sim. Nós vamos ter 
mais redes sociais, engajamento di-
reto da população nos debates de 
substância de temas de campanha. 
Não é só a televisão. A juventude, 
sobretudo, que está o tempo intei-

A candidatura do próprio Jair Bol-
sonaro tenta um verniz liberal ao 
chamar o economista Paulo Guedes 
para coordenar a área econômica. 
Quais seriam os efeitos de uma pos-
sível eleição de um candidato assim 
para o país, especialmente para a 
economia?
Políticos de outras preferências 
ideológicas muito frequentemente 
fazem aproximações táticas com os 
liberais. Fernando Henrique foi um 
deles e foi uma experiência muito 
boa. Pode acontecer, também, de 
termos agora candidatos que não 
têm esta tradição, esse compromisso 
pessoal com o liberalismo, mas que 
vão executar, sim, coisas importan-
tes: privatizações, equilíbrio fiscal... 
O importante é que a ideia tenha se 
tornado forte o suficiente para tor-
cer, inclusive, alguns dos seus po-
tenciais adversários. E, na verdade, 
a gente está vendo pouco confron-
to. Do lado da esquerda, não vem 
nada muito agressivo contra as 
ideias liberais. O fracasso da Nova 
Matriz foi uma tragédia conceitual 
para eles. Ninguém mais acredita 
no modelo econômico de Dilma 
Rousseff, foi uma piada.

Se João Amoêdo, do seu partido, for 
eleito presidente, e Gustavo Franco 
for escolhido para ministro da Fa-
zenda, qual seria a primeira ação 
na área econômica?
Mudar a própria ideia de refor-
ma, como sendo algo que a gente 
faz, meio que o mínimo possível 
para que, em determinado ponto, 
a gente não precise mexer mais. 
É preciso tornar as reformas uma 
rotina. É um mundo dinâmico em 
que o governo precisa ser disrup-
tivo, ele próprio, em promover a 
inovação. Então, tem muito para 
fazer. As pessoas se acostumaram a 
olhar para a administração pública 

como uma instância de conserva-
dorismo, preservação, excessiva-
mente cuidadosa, para promover 
progresso. Isso precisa mudar. 

No Rio Grande do Sul, o seu pré-can-
didato do NOVO ao governo gaúcho 
é o Mateus Bandeira. Qual a primei-
ra orientação que o senhor daria a 
alguém que entraria em um estado 
com uma situação fiscal tão dura?
É uma felicidade que o estado pos-
sa contar com o Mateus, que tem 
uma experiência riquíssima no 
mundo empresarial, com todas as 
ferramentas necessárias para lidar 
com empresas com dificuldade de 
todo tipo. Aqui temos um Estado 
com problemas que não são mis-
teriosos, mas são difíceis como o 
das empresas com dificuldade: ex-
cesso de endividamento, acionistas 
complicados, clientes difíceis. Te-
mos um gestor capaz de enfrentar 
esse desafio.

“EM MATÉRIA DE TRUQUES 
PROTECIONISTAS, O BRASIL 
INVENTOU UM ALMANAQUE.”

ro nas redes sociais, está constante-
mente debatendo temas de econo-
mia e política de um jeito que nunca 
aconteceu. Quando não havia essas 
ferramentas, o debate econômico 
entre os jovens era muito restri-
to. Agora, não. Está num patamar 
completamente diferente. Como 
isso vai repercutir no voto? Difícil 
dizer. Mas já é claro que tem uma 
atmosfera liberal no ar e um desejo 
de muitos candidatos de se identifi-
carem com esse tipo de plataforma. 
Mesmo quem nunca teve nenhuma 
afinidade com esse tipo de ideia, 
começando por Michel Temer, que 
não apenas adotou ideias, como fez 
uma equipe na Fazenda, manteve 
no Banco Central gente liberal, pró-
-mercado e apostou nesse modo de 
fazer política econômica seu futuro 
político. A economia até que cres-
ceu um bocadinho, não foi um des-
lumbre suficiente para retirá-lo da 
impopularidade em que se encon-
tra. Mas fizeram um bom trabalho.

POLÍTICA | ENTREVISTA
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V

Muitos estados estão em uma si-
tuação calamitosa na área fiscal. 
Alguns esforços foram feitos para 
o ajuste fiscal, como no período de 
Yeda Crusius (2007-2010). Na sua 
opinião, os governos estaduais têm 
feito a sua parte e o estrutural com-
plica tudo, ou na verdade, eles tam-
bém não fazem a parte deles?
A crise dos estados agora é bem di-
ferente da que eu vivi em meados 
dos anos 1990, quando 100% dos 
estados estavam quebrados, com 
seus bancos, empresas elétricas, 
telefônicas quebradas. Ninguém 
pagava os bancos federais... Além 
da dívida mobiliária estadual, que 
tinha naquele tempo, estar mi-
cada nos bancos estaduais, todos 
quebrados. É diferente agora. Não 
tem mais dívida mobiliária, não há 
atrasos com o endividamento fe-
deral. A União tem um mecanismo 
eficaz para garantir o pagamento 
da dívida e reter receita dos esta-

dos. Portanto, não tem calote nes-
se aspecto. O que cria um incen-
tivo interessante é o seguinte: se 
o estado se comporta mal, faltou 
dinheiro, vai ter de atrasar a folha, 
portanto vai ter de explicar para 
um monte de gente irritada por 
que faltou dinheiro. Isso cria um 
incentivo completamente diferen-
te. Tanto é que não são os estados 
nessa situação crítica, são alguns 
poucos, mas importantes. São 
Paulo não está entre os que estão 
em dificuldade, o que ajuda. Sem-
pre que há problemas federativos, 
quando São Paulo é o problema, 
ele se torna grande demais. Desta 
vez, não. Há estados pequenos que 
estão bem também. E nos proble-
mas federativos, é importante que 
a União saiba reconhecer quem 
se comportou bem. Tem de tra-
tar quem se comportou mal, mas 
não é tratar bem. Vai custar algu-
ma coisa para quem se comportou 

mal. Aqui no Rio Grande do Sul, 
da última vez o estado escapou de 
privatizar o seu banco. Desta vez, 
eu acredito que não vá escapar.

Nos últimos anos, o Brasil fechou 
várias portas no comércio interna-
cional. De que forma estados e cida-
des podem se inserir internacional-
mente e como poderiam ampliar 
seu papel na formulação de uma 
agenda de política externa?
O processo de abertura que está 
para começar, me parece que por 
pura vicissitude geográfica, se-
ria mais intenso nos estados com 
fronteiras e intercâmbio econômi-
co relevantes. Aqui no Sul, o conta-
to com Argentina, Uruguai, Trípli-
ce Fronteira, tem muita atividade 
econômica na fronteira diferente 
no Norte. O processo de abertura 
pode ter um impacto muito maior 
aqui do que em outras partes. Mas 
eu suponho que o impacto seja 
no país. Tem muita coisa para fa-
zer: reforma tarifária, conteúdo 
nacional, acordos internacionais, 
OCDE, serviços, aduana. Olha, o 
Brasil inventou inclusive a toma-
da de três pinos, outras restrições 
que se impõem a padrões de segu-
rança para brinquedos importados 
ficarem mais caros... Em matéria 
de truques protecionistas, o Bra-
sil inventou um almanaque. Com 
isso, reduziu a inserção do país no 
comércio internacional.

Voltando a Roberto Campos, ele di-
zia que havia três saídas para o Bra-
sil: Cumbica, Galeão e o liberalismo. 
Qual é uma saída para o Brasil?
Estamos descobrindo essa terceira 
via, que é muito melhor do que as 
outras. Com a privatização dos ae-
roportos, os dois primeiros deram 
uma melhorada, mas a terceira 
continua melhor.
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VELHOS  DESAFIOS
NOVO GOVERNO,

POLÍTICA | PARAGUAI
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Os observadores da políti-
ca do Paraguai nutrem a 
expectativa de que o país 

consiga fazer uma mudança im-
portante em sua política externa. 
Aproveitando a atual boa onda de 
crescimento – que chega a uma 
média anual de 4% –, está mais do 
que na hora de uma manobra radi-
cal: desembarcar de vez do tradi-
cional contrabando como fonte da 
economia, em especial na frontei-
ra com a brasileira Foz do Iguaçu. 
Apesar do cerco da Polícia Federal, 
que tem na Tríplice Fronteira sua 
maior presença fora de Brasília, 
os prejuízos ao Brasil chegaram a 
R$ 146,3 bilhões em um ano, con-
forme o Fórum Nacional Contra a 
Pirataria e a Ilegalidade. 

O novo presidente do país, o 
conservador Mario Abdo Benítez, 
tomará posse em 15 de agosto. Ele 
sucederá Horacio Cartes, que no 
final de maio renunciou ao posto 
para assumir uma vaga no Sena-
do. Ambos possuem perfil ideoló-
gico semelhante, mas o presiden-
te eleito tem atuação direta, como 
empresário, no setor do tabaco, 
justamente o mais visado pelo 
contrabando.

Empresas especialmente afeta-
das pelo contrabando de produtos 
paraguaios nutrem esperanças. 
A expectativa é de que, diante da 

Por maior inserção externa, 
Paraguai poderia coibir o 
contrabando. Eleição de 
Mario Abdo Benítez é uma 
nova chance para o país 
combater o mercado ilegal
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chance de inserção no mercado 
internacional, a partir do cresci-
mento econômico, uma nova pos-
tura seja adotada.

“Para o futuro presidente, Ma-
rio Abdo Benítez, os Estados Uni-
dos são um importante aliado 
no combate ao contrabando. Os 
americanos estão  especialmen-
te preocupados com o comércio 
ilegal de cigarros, sobretudo os 
fabricados pela empresa Tabesa, 
pois o dinheiro obtido financia o 
crime organizado”, diz Fernando 
Bomfiglio, diretor de relações ins-
titucionais da Souza Cruz.

O Paraguai, portanto, teria 
de coibir o contrabando para ser 
aceito na comunidade interna-
cional. Bomfiglio compara: “O 
Paraguai terá de criar regras. Se a 
criança quer se tornar adulta, tem 
de aceitar as regras da vida adulta.”

RESISTÊNCIA DO ATUAL GOVERNO
Horacio Cartes, em fim de 

mandato, resistiu a essas mudan-
ças. Seus opositores alegam que, 
como sócio majoritário da Tabesa, 
o milionário Cartes tem interesses 
pessoais na atual permissividade.

O cigarro no Paraguai paga 16% 
de impostos. No Brasil, entre IPI, 
ICMS e outros tributos, a carga 
chega a 90%. Logo, a compra do 
cigarro no mercado interno até 

“Marito” Abdo, como 
é conhecido, venceu 
as eleições em abril 

por uma margem 
apertada: 46% contra 

42% de seu adversário
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é legal. Mas a venda para o Brasil 
ocorre de forma ilegal.

A ideia dos defensores da pro-
posta era de que o tributo subisse 
de 16% para 40%. Depois, em meio 
aos debates legislativos, a nova 
alíquota ficaria em 30%. Neste 
momento, o debate continua, 
mas a nova legislação já aumen-
taria a tributação em apenas seis 
pontos, de 16% para 22%, diferen-
ça irrelevante.

“O Paraguai é considerado o 
maior produtor de tabaco da re-
gião, e o contrabando de cigar-
ros está vinculado à lavagem de 
dinheiro e ao financiamento de 
grupos terroristas. Com a lei atu-
al, sabemos quem é a primeira 
pessoa a comprar do produtor, 

APESAR DA MAIORIA NA CÂMARA, O NOVO 
GOVERNO PARAGUAIO NÃO CONSEGUIU 
LIDERANÇA NO SENADO E PODE TER 
DIFICULDADE EM PASSAR MUDANÇAS 
ESTRUTURAIS NO PAÍS

mas não o que acontece depois”, 
explica a senadora Graciela Mais 
Jara, do Partido Democrático 
Progressista.

FORÇAS ARMADAS 
NA FRONTEIRA

Enquanto o Paraguai trata de 
resolver o assunto internamen-

te, o Brasil procura proteger sua 
fronteira. Em março, Foz do Igua-
çu ganhou reforço das Forças Ar-
madas, em medida relevante, mas 
provisória.

Os contrabandistas mudaram 
de estratégia em razão do cerco 
que foi se fechando na fronteira. A 
passagem pela Ponte da Amizade 

POLÍTICA | PARAGUAI
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delas de cigarros (algo como 221 
milhões de maços, número irri-
sório diante dos 5 bilhões de ma-
ços produzidos anualmente nas 
permissivas terras paraguaias).

Resultado: cerca de 48% dos ci-
garros consumidos no Brasil têm 
essa origem.

Castigadas pelo contraban-
do, empresas brasileiras prestam 
atenção a todos os passos dados 
no Paraguai, internos e exter-
nos. Bomfiglio diz que “o foco de 
Abdo na questão tributária estará 
no combate à evasão fiscal, e não 

no aumento de impostos, o que 
pode desacelerar a discussão so-
bre o aumento da carga tributária 
de cigarros”.

Bomfiglio finaliza com outro 
alerta: “É preciso considerar que 
Abdo não tem liderança no Se-
nado, já que o Partido Colorado 
(sigla do ex-presidente Horacio 
Cartes) conseguiu apenas 38% das 
cadeiras disponíveis (17 de 45). 
Isso pode dificultar mudanças 
estruturais no país. Já na Câmara 
dos Deputados o Partido Colora-
do obteve maioria”.

(entre a paraguaia Ciudad del Este 
e a brasileira Foz do Iguaçu) foi tro-
cada pelo uso de lanchas, que subs-
tituíram as “arcas”, embarcações de 
12 metros de comprimento. Essas 
lanchas, também chamadas de 
“voadeiras”, chegam a centenas de 
portos improvisados na margem 
brasileira para descarregamento 
do contrabando. A PF não dá conta 
de tantas pequenas embarcações.

De acordo com a Polícia Fede-
ral Marítima (Nepom), em 2017 
foram apreendidos R$ 2,3 bilhões 
em mercadorias, sendo metade 
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Já sabemos que a Venezuela 
teve eleições fraudadas. E as 
consequentes sanções inter-

nacionais contra sua economia 
ilustram a tese de que algo ja-
mais é ruim o bastante que não 
possa piorar. 

De acordo com o critério do 
PIB per capital, a Venezuela foi o 
país mais rico da América Lati-
na entre os anos 1970 e 2001. Há 
apenas dezessete anos, em que 
pese sua grande desigualdade so-
cioeconômica, os venezuelanos 
ostentavam renda por habitante 
mais próxima à da Europa medi-
terrânea do que de seus primos 
latino-americanos mais pobres. 

Alguns botam a culpa no que, 
à primeira vista, parece uma 
benção: a abundância de petró-
leo na Venezuela destinaria esse 
país à chamada “maldição das 
matérias-primas”. Esse feitiço 
das commodities pode desen-
corajar a diversificação da eco-
nomia, desincentivar o investi-
mento para educar a população 
e convidar à irresponsabilidade 
fiscal e ao populismo. Mas não 
há nada de automático entre ser 
um produtor de commodities e 
daí, necessariamente, tornar-se 
prisioneiro das matérias-primas.

Canadá e Austrália dispõem 
de enormes vantagens compara-
tivas em commodities minerais. 
Até hoje, os Estados Unidos são 

os maiores exportadores mun-
diais de commodities. Nada dis-
so os torna pouco expressivos no 
universo dos bens intensivos em 
tecnologia.

Façamos, então, uma bre-
ve comparação entre Venezue-
la ou Emirados Árabes Unidos. 
Há cinquenta anos, se alguém 
aventasse a possibilidade de que 
uma metrópole – graças ao em-
purrão inicial de exportações de 
petróleo – emergiria como cen-
tro global da logística, serviços 
financeiros, alta tecnologia e en-
tretenimento, todos diriam que 
tal centro seria Caracas, e não 
Dubai. 

Tudo isso tem menos que ver 
com aptidões naturais, inimigos 
imaginários ou armadilhas do 
destino, e mais com instituições, 
planejamento e visão. Não existe 
a tal “maldição das matérias-pri-
mas”. Há apenas a maldição das 
más políticas, da corrupção e do 
socialismo do século 21.

ESSE FEITIÇO DAS COMMODITIES 

PODE DESENCORAJAR A 

DIVERSIFICAÇÃO DA ECONOMIA, 

DESINCENTIVAR O INVESTIMENTO 

PARA EDUCAR A POPULAÇÃO E 

CONVIDAR À IRRESPONSABILIDADE 

FISCAL E AO POPULISMO

“
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A s perguntas que as pes-
soas faziam conforme se 
estendiam os dias da gre-

ve dos caminhoneiros era aquela 
que sempre deve ser feita diante 
de movimentos desse tipo: quem 
está por trás, qual a motivação e 
a quem interessa essa mobiliza-
ção? As respostas vêm na forma 
de sinais, e a incerteza prepon-

PARALISADOS PELA
INCERTEZA

POLÍTICA | GREVE DOS CAMINHONEIROS

Greve dos caminhoneiros 
toma conta de todo o 
país. Suas motivações 
são perceptíveis. Mas as 
decorrências mantêm 
analistas perplexos diante 
do que seria a negação da 
própria política

Caminhoneiros fazem 
paralisação na BR 101, 
Niterói-Manilha, na 
altura de Itaboraí, no 
Rio de Janeiro

dera. A crise pode ser atribuída 
a uma série de fatores: da derro-
cada econômica, em especial no 
governo de Dilma Rousseff, do 
impasse político que se seguiu, da 
fragilidade do governo de Michel 
Temer, do descrédito progressivo 
do Legislativo, da desorganização 
das forças de centro e do protago-
nismo do pré-candidato à presi-



41

dência Jair Bolsonaro, que apoiou 
mobilização. Mas o que decorre-
rá disso? A que resultados poderá 
levar movimento com tamanha 
envergadura, que teve o poder de 
paralisar o país?

Em entrevista ao jornal Folha 
de S.Paulo no dia 28 de maio, o 
ex-presidente Fernando Hen-
rique Cardoso demonstrou sua 
perplexidade diante de algo que 
ele mesmo tenta decifrar. E pon-
tuou uma leitura: a de que não se 
trata de insatisfação setorial, mas 
“mal-estar generalizado”.

“Ela está expressando um mal-
-estar que a gente não sabe o que 
é. É um mal-estar que a gente não 
sabe o que é”, disse ele. O tucano 
completou com uma declaração 
forte: “Falta rumo ao Brasil”. E 
acrescentou, a respeito da condu-
ção do movimento, dizendo que 
“a chefia é móvel, não se sabe qual 
é o grupo que comanda”.

O economista e filósofo Edu-
ardo Gianetti vê no movimento 
dos caminhoneiros o “embrião 
de uma rebelião tributária” de-
corrente da falta de autoridade 
do governo. A população, segun-
do ele, deixa de aceitar a legitimi-
dade da máquina estatal para tri-
butar. De acordo com Gianetti, a 
situação decorre da percepção de 
vulnerabilidade do atual governo, 
e isso pode levar à realização de 
eleições sem “clima minimamen-
te civilizado”.

Questionado sobre a possível 
ruptura do tecido social, Gianetti 
disse: “Não vou declarar que é o 
início, mas a situação é muito ca-
racterística de rápida dissemina-
ção, porque as pessoas estão com 
os nervos à flor da pele e a situ-
ação é muito instável, qualquer 
faísca pode deflagrar um movi-
mento de grandes proporções”. 

vimento, e o debate original ga-
nhou novos componentes. Carlos 
Alberto Litti Dahmer, presidente 
do Sindicato dos Transportado-
res Autônomos de Carga de Ijuí, 
chega a definir como “histórico” o 
estabelecimento de um piso para 
o frete, algo que a categoria vem 
pedindo desde 1999. Diz que a 
greve poderia ter terminado na-
quele momento. Mas lamenta o 
ingresso de temas alheios à pauta 
original e a caracterização políti-
ca do movimento.

PREÇO ALTO PAGO 
POR TODA A ECONOMIA

As consequências desestabili-
zadoras da greve levaram a ma-

A COMPARAÇÃO COM A EBULIÇÃO OCORRIDA NO 

PAÍS EM 2013 É IMEDIATA. ANTES, ERAM OS VINTE 

CENTAVOS QUE SE TORNARAM ALGO MUITO MAIOR. 

AGORA, FOI O PREÇO DOS DERIVADOS DE PETRÓLEO

A comparação com a ebulição 
ocorrida no país em 2013 é ime-
diata. Na época, vinte centavos 
(referentes ao reajuste das passa-
gens de ônibus) acabaram se tor-
nando algo muito maior. “Agora, 
foi a questão da precificação dos 
derivados de petróleo”, compa-
rou o economista.

Gianetti considera que “o siste-
ma de poder se tornou extrema-
mente frágil, por tudo o que vem 
acontecendo e por tudo que a 
Operação Lava Jato escancarou”.

Assim como nas manifestações 
de junho de 2013, houve uma 
pauta específica que cresceu com 
o apoio popular. Passados os dias, 
grupos diversos aderiram ao mo-
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nifestações de entidades como a 
Associação Brasileira de Proteína 
Animal (ABPA), que alertou, em 
“carta aberta ao povo brasileiro”: 
“milhares de toneladas de alimen-
tos estão ameaçadas de perderem 
prazo de validade, enquanto o 
consumidor já enfrenta a escassez 
de produtos”. Quando fazia ape-
nas uma semana da greve, no dia 
27, o total de 64 milhões de aves 
adultas e pintos já haviam morri-
do, enquanto 1 bilhão de aves e 20 
milhões de suínos se alimentavam 
inadequadamente.

em 1961, quando renunciou e abriu 
caminho para, em 1964, ocorrer o 
golpe militar e o começo da dita-
dura, que duraria até 1985.

O presidente da Associação Bra-
sileira dos Caminhoneiros (Abcam), 
José da Fonseca Lopes, chegou a 
dizer, no final da tarde do dia 28, 
que caminhoneiros autônomos não 
conseguiam voltar ao trabalho por-
que estavam sendo ameaçados “de 
forma violenta por forças ocultas”.

“São pessoas que querem der-
rubar o governo”, alertou o presi-
dente da Abcam.

Em entrevista coletiva, ele disse: 
“Não é mais o caminhoneiro que 
está fazendo greve. Tem um gru-
po muito forte de intervencionis-
tas. Vi isso aqui em Brasília. Estão 
prendendo caminhão em tudo que 
é lugar. São pessoas que querem 
derrubar o governo. Nem eu nem 
os nossos caminhoneiros autôno-
mos têm nada a ver com essas pes-
soas. Eles estão sendo usados para 
isso”.

INFILTRAÇÃO POLÍTICA
O governo já vinha sustentando 

que haveria “infiltração política” 
desestabilizadora, conforme o mi-
nistro da Casa Civil, Eliseu Padilha. 
No dia 29, o mesmo Padilha fazia o 
diagnóstico segundo o qual o mo-
vimento havia arrefecido, restan-
do agentes e insufladores políticos.

O jornal O Estado de S. Paulo 
teve acesso aos dados de mensa-

gens postadas em três grupos de 
WhatsApp dos caminhoneiros, 
nos quais se imiscuiu. A reporta-
gem constatou certa decepção dos 
caminhoneiros porque o Exército 
não assumiu o poder. Também fica 
clara a intenção de simplesmente 
derrubar o atual governo, de Mi-
chel Temer. Uma das mensagens 
é ilustrativa: “Cadê o Exército? O 
prazo acabou. Vai terminar tudo 
em pizza outra vez?” Também há 
textos em que caminhoneiros pe-
dem à população que abandone as 
filas nos postos, desista de abaste-
cer e saia às ruas para protestar, em 
uma greve geral, pela remoção do 
atual governo.

Como dizem os analistas, a gre-
ve impôs o mal-estar e a sensação 
de faltar rumo e de haver a corro-
são da institucionalidade no tecido 
social. As forças de esquerda esti-
veram ao largo das manifestações, 
nas quais havia faixas de apoio a 
uma eventual intervenção militar. 
A clara preocupação de todos se 
dá em relação a qual seria a alter-
nativa viável para uma situação de 
caos e de ilegitimidade política. 
Ninguém apresentou a resposta, o 
que tornou a situação ainda mais 
perturbadora.

A greve terminou no dia 30 de 
maio. O governo federal fez um 
“sacrifício no orçamento” e redu-
ziu o preço do diesel em 46 centa-
vos por litro. Também determinou 
a isenção da cobrança de pedágio 
para eixo suspenso, a garantia de 
30% dos fretes para autônomos 
e valores mínimos para fretes. 
Aos poucos o abastecimento - de 
combustível e de suprimentos - 
foi retomado no país, mas a greve 
deixou um rastro de perdas e pre-
juízos pelo caminho.

POLÍTICA | GREVE DOS CAMINHONEIROS

A GREVE IMPÔS O MAL-ESTAR E A SENSAÇÃO 

DE FALTAR RUMO E DE HAVER A CORROSÃO DA 

INSTITUCIONALIDADE NO TECIDO SOCIAL

Mais de 300 prefeituras gaú-
chas paralisaram suas atividades 
no final da primeira semana da 
greve (25 de maio). Foram suspen-
sos os serviços que utilizam com-
bustíveis, e os prefeitos garantiram 
apenas os atendimentos na área da 
saúde.

Conforme a Federação das As-
sociações dos Municípios do Rio 
Grande do Sul (Famurs), a para-
lisação por um dia também foi 
movida pela alta nos preços dos 
combustíveis e pelo risco de cor-
tes no repasse, aos municípios, da 
Contribuição de Intervenção no 
Domínio Econômico (Cide). Além 
disso, conforme a entidade, reflete 
o apoio dos prefeitos aos caminho-
neiros.

Analistas e autoridades falam 
em “forças ocultas” que estariam 
por trás da greve. A expressão re-
mete ao presidente Jânio Quadros V
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R$ 227,3 milhões
56,06%

R$ 221,8 milhões
50,35%

R$ 204,7 milhões
43,37%

R$ 189,4 milhões
39,18%

R$ 185 milhões
32,88%

R$ 64,1 milhões

10,69%

Redução do endividamento do município
(% sobre a receita corrente líquida)

Fonte: 
Tribunal de Contas 
do Estado (TCE-RS)

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Cuidar das pessoas faz uma cidade melhor.

ARRUMANDO A 
CASA E PREPARANDO 
O FUTURO.

Uma melhoria que 
você não vê, mas que 
faz toda a diferença 
na vida das pessoas.

A principal realização da Prefeitura  
de Gravataí nos últimos anos não é uma 
obra. É mais que isso porque permitiu 
a realização de diversas melhorias no 
município e está preparando Gravataí 
para o futuro. É a Recuperação Fiscal. 
Desde 2013, a receita comprometida 
com a dívida do município vem 
diminuindo. Com uma gestão 
responsável, Gravataí saiu de um ciclo 
de endividamento e está novamente 
nos trilhos, em condições de realizar 
financiamentos para obras estratégicas 
que impulsionam a economia e 
melhoram a vida das pessoas.

O equilíbrio das contas  
está permitindo importantes 
investimentos para melhorar 
a cidade e a vida dos 
gravataienses.

• Construção da 2a UPA de Gravataí,  
na região das moradas.

• Entrega de Uniforme Escolar para todos  
os alunos da rede municipal desde 2015.

• Instalação de 300 km de rede de fibra ótica 
e 318 câmeras de videomonitoramento.
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DESVENDANDO AS
MOEDAS VIRTUAIS

ECONOMIA | CRIPTOMOEDAS
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Bolha ou oportunidade? 
Ainda há muitas indefinições 
sobre o futuro dos 
criptoativos, mas é impossível 
ignorar esse fenômeno do 
sistema financeiro
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Avalorização estratosférica 
de bitcoins no ano passa-
do chamou a atenção de 

muita gente para o fenômeno das 
criptomoedas. Cotada a US$ 1 mil 
em janeiro de 2017, a moeda vir-
tual chegou a custar US$ 20 mil 
em dezembro, e nesse meio tem-
po fez com que investidores no 
mundo todo – dos principiantes 
aos mais escolados – corressem 
para garantir um lugar nessa cor-
rida pelo ouro. As atraentes possi-
bilidades de lucro propagadas na 
imprensa e nas redes sociais dei-
xaram até mesmo os mais céti-
cos (ou desinformados) com uma 
pulga atrás da orelha, pensando 
que talvez estivessem perdendo 
alguma coisa. 

Junto com as notícias, brota-
ram as dúvidas. Como isso fun-
ciona? Quais são as aplicações? 
E como pode mesmo ter algum 
valor? Aliás, há alguma coisa além 
de especulação nessa história? 

A maioria dessas perguntas 
tem, sim, uma resposta, mas o 
fato é que ainda há muitas inde-
finições sobre o futuro das crip-
tomoedas. Ou criptoativos, como 
prefere chamar Fernando Ulrich, 
economista-chefe de criptomo-
edas do Grupo XP, considerado 
um dos maiores especialistas do 
Brasil no tema. Ele ajudou a equi-

pe da Revista VOTO a desven-
dar esse universo ainda bastante 
nebuloso, que une tecnologia e 
informação em rede a um princí-
pio de liberdade econômica que 
pode ter um impacto gigantesco 
no sistema financeiro atual. 

BITCOIN, BLOCKCHAIN E 
MINERAÇÃO 

Criado em 2008, o bitcoin é 
uma moeda digital descentrali-
zada, o que quer dizer que existe 
apenas em códigos e não é con-
trolado por nenhum banco ou 
governo. Assim como uma ação 
vendida na bolsa, seu valor se ex-
plica pelo bom e velho princípio 
da oferta e da procura. Pode ser 
usado para comprar produtos e 
serviços físicos – embora esse 
tipo de aplicação seja ainda muito 
restrito – e também trocado em 
casas de câmbio por outras mo-
edas. 

“O uso principal hoje, sem 
dúvida, é como ativo especula-
tivo”, esclarece Fernando Ulrich. 
Segundo ele, o princípio mais 
importante para distinguirmos 
esse tipo de “dinheiro eletrônico” 
das demais formas é justamente 
a descentralização. “É uma pro-
priedade que emerge da própria 
estrutura da rede, que é toda P2P 
(peer-to-peer, ou ponto a ponto). 
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Não há um servidor ou uma au-
toridade central, e a própria se-
gurança do sistema é garantida 
por diversos atores. Qualquer 
um pode se tornar um agente 
que provê força computacional 
para manter o sistema rodando”, 
explica. 

É nesse sistema complexo con-
catenado em blocos de informa-
ções – chamado de blockchain 
– onde está talvez o maior po-
tencial inovador dessa tecnologia. 
O blockchain funciona como um 
livro contábil que registra todos 

os movimentos já realizados com 
esses criptoativos. “É essa estru-
tura que torna o sistema tão segu-
ro”, afirma Ulrich. “As transações 
são públicas e transparentes e 
tudo que ocorre nesta rede está a 
todo tempo sendo auditado e ve-
rificado por todos os participan-
tes”, diz.

Como essa imensa base de da-
dos está registrada em milhares 
de computadores, de usuários 
que atuam por meio de recom-
pensas, ela fica praticamente im-
possível de hackear. E é por isso 
que grandes companhias, como 
IBM, Walmart e JPMorgan, uma 
das instituições financeiras mais 
poderosas do planeta, têm usado 
essa tecnologia como experimen-
to para novas formas para com-
partilhar e proteger informações 
e transações. Uma das possibili-

dades do blockchain é a realiza-
ção de transferências internacio-
nais com muito mais velocidade. 

Por toda a sua segurança e 
confiabilidade, o bitcoin é com-
parado ao ouro como reserva de 
valor. E pelo serviço de garimpo 
que esses usuários fazem na vali-
dação das transações e no registro 
no blockchain, eles são chamados 
de mineradores. A mineração de 
criptomoedas, portanto, é todo o 
trabalho despendido na operação 
desse sistema. “É o coração da 
rede, o que mantém ela pulsan-
do”, resume Ulrich.    

MUITO ALÉM DO BITCOIN
O software utilizado para a 

criação das criptomoedas é de 
código aberto (open source), ou 
seja, qualquer pessoa que en-
tenda o processo pode criar um 

O BLOCKCHAIN FUNCIONA COMO 
UM LIVRO CONTÁBIL QUE REGISTRA 

TODOS OS MOVIMENTOS JÁ 
REALIZADOS COM CRIPTOATIVOS

ECONOMIA | CRIPTOMOEDAS

AN
D

RE
 F

RA
N

ÇO
IS

/U
N

SP
LA

SH



47

apenas cópias do bitcoin. Muda-
-se um ou outro parâmetro, dá-se 
um nome novo e lança-se ao mer-
cado das criptomoedas”, ressalta 
Ulrich. No entanto, há criações 
realmente inovadoras, como é o 
caso do Ethereum, considerada 
por muitos a maior invenção da 
humanidade desde a internet. A 
plataforma pode se tornar a nova 
Apple, segundo um dos próprios 
fundadores da gigante do Vale do 
Silício, Steve Wozniak. 

Criada em 2014, ela vai muito 
além do sistema monetário. Por 
meio de contratos inteligentes, 
se propõe a levar a segurança e 
a descentralização do blockchain 

O SOFTWARE UTILIZADO 
PARA A CRIAÇÃO DAS 
CRIPTOMOEDAS É DE CÓDIGO 
ABERTO: QUALQUER PESSOA 
QUE ENTENDA O PROCESSO 
PODE CRIAR UM DESSES 
NOVOS ATIVOS

O alerta para quem estiver interessado em investir em crip-
toativos, em primeiríssimo lugar, é ter em mente os riscos que 
esse mercado apresenta. Há uma percepção de valor crescente 
e uma tecnologia inovadora na validação de todas as transações 
e aplicações, mas há também inúmeras incertezas sobre o futuro 
dessas moedas. 

A dica fundamental é responsabilidade. Não saia por aí inves-
tindo qualquer quantia que possa comprometer seu patrimônio 
ou liquidez. É também muito importante conhecer bem o siste-
ma para utilizá-lo com segurança, orienta o economista-chefe de 
criptomoedas do Grupo XP, Fernando Ulrich. “Tome todas as pre-
cauções de custódia com esses ativos. Uma barra de ouro você 
pode guardar no seu cofre, debaixo do colchão ou no banco”, 
indica.

desses novos ativos. O bitcoin foi 
o primeiro e é o mais conheci-
do, mas hoje já existem cerca de 
1.600 moedas digitais registradas. 
Nem todas têm o mesmo objeti-
vo ou funcionalidade. Muitas são 
criadas por startups como uma 
alternativa à emissão de ações e 
algumas são classificadas como 
tokens, espécie de títulos que po-
dem eventualmente ser ofereci-
dos como serviços. 

“Algumas têm propostas, fun-
ções e qualidades técnicas bem 
distintas, outras nem tanto, são 

ATENÇÃO NA 
HORA DE INVESTIR

a qualquer sistema possível, po-
dendo interagir com sistemas 
sociais, financeiros, interface de 
jogos e outros tantos. O impacto 
previsto não pode ser mensurado 
por uma simples definição técni-
ca, mas, a grosso modo, o Ethe-
reum tem a capacidade de tornar 
obsoleta qualquer instituição que 
conhecemos, levando consigo 
milhares de funções realizadas 

hoje em dia pelos seres humanos.
A moeda do Ethereum, o Ether 

(ETH), serve para pagar as opera-
ções e aplicações que são realiza-
das em sua rede. Diferentemente 
do bitcoin, que tem sua emissão 
pré-estabelecida em 21 milhões 
de unidades, não há limite de mi-
neração de ETH, embora o pro-
cesso vá se tornando mais difícil 
ao longo do tempo. 
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Offering) do mercado de capitais, 
quando as ações de uma empresa 
são vendidas na bolsa de valores 
pela primeira vez, e tem sido uti-
lizado por muitas empresas para 
levantar fundos para o financia-
mento de projetos. 

Como não há regulação nes-
se processo, os ICOs se tornaram 
uma maneira convidativa para que 
golpes clássicos como o pump and 
dump ou o Esquema Ponzi fossem 
reproduzidos. Há casos de empre-
sas, como a Bitconnect, que ga-
nharam muito dinheiro – bilhões 
– em pouquíssimo tempo se apro-
veitando desse entusiasmo dos in-
vestidores para manipulá-los com 
informações falsas e promessas de 
enriquecimento rápido.

É UMA BOLHA? 
A valorização de 1.500% do bi-

tcoin em 2017 por si só explica 
essa euforia dos investidores. A 
procura pela moeda, e o interesse 
por criptoativos no geral, é esti-
mulado ainda por uma gradual 
abertura do mercado. Ano pas-
sado, o Japão legalizou o bitcoin 
como meio de pagamento e a 
Bolsa de Chicago iniciou a ne-
gociação de contratos futuros da 
moeda. Todo esse crescimento 
também acende o sinal de alerta 
e levanta uma questão: trata-se de 
uma bolha? 

“Até pode ser”, reflete Ulrich, 
dizendo que nem sempre é fácil 
determinar quando estamos em 
meio a uma bolha especulativa. 
“Independentemente de ser ou 
não, ou de estarmos em um pe-
ríodo de bolha, não significa que 
não tenha nada de valor na tec-
nologia. Pode haver um excesso, 
mas não há ausência de valor”, 
completa. 

Na avaliação dele, esse te-
mor sobre um possível colapso 
das criptomoedas se assemelha 
àquele criado no início dos anos 

ECONOMIA | CRIPTOMOEDAS
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A PROCURA PELA MOEDA, E O INTERESSE POR 
CRIPTOATIVOS NO GERAL, É ESTIMULADO AINDA 

POR UMA GRADUAL ABERTURA DO MERCADO

Economista-chefe de 
criptomoedas do Grupo 

XP, Fernando Ulrich é 
considerado um dos 

maiores especialistas 
do Brasil no tema

Com o sucesso da Ethereum 
nesse “gerenciamento” de apli-
cações descentralizadas, torna-
ram-se cada vez mais comuns 
os ICOs (Initial Coin Offering, ou 
Oferta Inicial de Moeda). É o cor-
respondente ao IPO (Initial Public 
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V

2000, com a bolha da internet. 
De fato, muitas empresas que-
braram quando ela estourou, 
mas muitas sobreviveram, se 
fortaleceram e hoje estão entre 
as maiores corporações do pla-
neta. E a internet – a tecnologia 
por trás dessas empresas –, bom, 
nem se fala.  

Em mais de uma oportuni-
dade, o presidente do Banco 
Central do Brasil, Ilan Goldfajn, 
atacou as moedas virtuais por 
sua excessiva volatilidade e pela 
possibilidade ainda de serem uti-
lizadas para o financiamento de 
atividades ilícitas. No balanço de 
final de ano, em 2017, disse que 
esse tipo de “subida vertiginosa” 
representa a “típica bolha e pi-
râmide”, e que a instituição não 
deve dar suporte a isso.

Para Ulrich, esse temor das 
autoridades é natural, dado o 
impacto que a tecnologia pode 
causar ao sistema financeiro tra-
dicional em um futuro próximo. 
Como toda inovação, avalia, traz 
ameaças, riscos, mas também 
oportunidades.

“Os criptoativos não estão res-
tritos ao uso especulativo. Têm 
aplicações e desdobramentos 
que vão muito além da obten-
ção de lucro. E que podem re-
almente ser determinantes para 
o futuro não apenas do sistema 
financeiro, mas da economia, do 
mercado e da sociedade”, diz o 
especialista da XP.

DEBATES SOBRE REGULAÇÃO
Todos esses pontos de inter-

rogação que as criptomoedas 
colocam geram também discus-

fins ilícitos ou para o bem”, pon-
dera Ulrich. “A regulação em si 
não vai conseguir impedir isso”, 
completa. Para ele, o que é ne-
cessário é um esclarecimento 
maior das autoridades sobre a 
aplicação de regras já existentes 
no contexto das transações de 
criptoativos. 

“O que precisa são orientações 
que possam trazer mais seguran-
ça jurídica e previsibilidade para 
quem está empreendendo e in-
vestindo no setor”, diz. “Não pre-
cisamos de novas regras. Regra 
é o que não falta no nosso país, 
a questão é saber como elas se 
aplicam”, defende. 

O SOFTWARE UTILIZADO PARA A CRIAÇÃO DAS 
CRIPTOMOEDAS É DE CÓDIGO ABERTO: QUALQUER 
PESSOA QUE ENTENDA O PROCESSO PODE CRIAR 
UM DESSES NOVOS ATIVOS

sões sobre a regulação do siste-
ma. Para os entusiastas, qualquer 
restrição iria contra o próprio 
princípio de liberdade econômi-
ca que a tecnologia traz. Os mais 
cautelosos, no entanto, sugerem 
que a falta de normas claras tor-
nam esse um terreno suscetível 
não apenas a uma especulação 
desenfreada, mas também à 
proliferação de atividades cri-
minosas, como tráfico, lavagem 
de dinheiro e financiamento do 
terrorismo. 

“Qualquer tecnologia – qual-
quer – pode ser utilizada para 

Fernando Ulrich mais uma 
vez relaciona o fenômeno ao 
início da internet, quando havia 
muita desconfiança do merca-
do em relação ao seu verdadeiro 
sentido e valor. Muita gente na 
época usava a rede para fins ilí-
citos, segundo ele. “Poucas em-
presas renomadas arriscariam 
a sua reputação para vender em 
um local onde qualquer um po-
deria acessar em qualquer lugar 
do planeta. Mas aos poucos as 
pessoas foram percebendo o va-
lor que tinha uma rede aberta, 
conectada, que poderia ajudar e 

até permitir a criação de novos 
negócios”, compara. 

A tecnologia da blockchain, 
para ele, é algo que veio para fi-
car e que vai impactar positiva-
mente o mercado, permitindo, 
além de segurança e agilidade, 
mais transparência a todas tran-
sações. “Isso está no centro das 
operações, o que torna o am-
biente pouco convidativo para 
atividades ilegais. Como não há 
regulação e ainda é pouco en-
tendido pelo mercado em geral, 
e pelas pessoas, há quem tenha a 
ideia que seja utilizada majorita-
riamente para fins ilícitos. Não é 
verdade”, enfatiza.
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MUITO A FAZER

Os debates oficiais da campanha 
eleitoral de 2018 ainda não inicia-
ram, mas me pergunto se os can-

didatos e os eleitores têm real noção da 
dimensão dos desafios que se desenham 
para o Brasil nos próximos anos. Certa-
mente iremos nos deparar com propos-
tas para temas como violência, combate à 
corrupção, como ajustar a infraestrutura, 
dentre outros que sempre permeiam essas 
datas. Ou seja, nunca foram resolvidos. 

Na verdade, no Brasil de hoje, não fal-
tam problemas para que se apontem as 
soluções e, neste artigo, quero chamar 
atenção para um ponto central que preci-
sa entrar nesse debate: a gestão das contas 
públicas. Desde o início da última década, 
vivemos uma pseudo lua de mel com o 
discurso do “nunca na história desse país”. 
Parecia que tudo ia bem, da política eco-
nômica ao dia a dia das famílias, passando 
pelo crédito para comprar um carro 1.0 e a 
falsa impressão de que havíamos acabado 
com a desigualdade social. 

Mas, como que em um passe de má-
gica, tudo o que envolve o Estado passou 
a apresentar déficit ou então prejuízo. A 
maior empresa do Brasil estava quebrada, 
as ruas cheias de buracos, governo e con-
sumidores endividados, os indicadores de 
pobreza aumentaram, o país entrou em 
uma recessão profunda e até no futebol 
passamos vergonha. 

Onde erramos? Em várias áreas e em 
vários momentos. Em apenas um texto 
é impossível mostrar todos os erros que 
cometemos no passado recente, princi-
palmente no setor público. Eles vão desde 
a omissão em apresentar uma proposta 
para ajustar a Previdência, o que coloca-
ria em risco a popularidade do presidente 
em exercício, até a aprovação de propos-
tas e leis que só aumentaram gastos ou 
geraram prejuízos para o país como, por 
exemplo, os empréstimos obscuros do 
BNDES. 

Ou seja, nossos governantes conse-
guiram a proeza de errar, nos últimos 
20 anos, quando não fizeram e também 
quando fizeram. Em algum momento o 
sistema não aguentaria e aconteceu o que 
já se previa: a conta veio e é alta. Uma pe-
quena parte dela já foi paga nesse período 
de déficit primário que resultou na maior 
crise econômica da nossa história. Mas 
ainda falta muito a pagar. As projeções da 
LDO de 2019 dão conta de que o próximo 
presidente assume flertando com, no mí-
nimo, mais três anos de déficit primário, 
aumento da dívida pública interna, que 
pode ultrapassar facilmente os 80%, e ele-
vados esqueletos para tirar do armário. Vai 
ter de ser muito bom gestor para que não 
passe os quatro anos apenas esquentando 
a cadeira no Planalto ou batendo fotos de 
inauguração de obras que já foram inau-
guradas várias vezes no passado. 

Dentre os temas urgentes, impopulares 
e já bastante conhecido de todos nós, está 
a reforma da Previdência. Mas essa corre 
o risco de não sair da mesma retórica de 
sempre, exatamente pela falta de entendi-
mento do seu real problema. Muito se fala 
dos aposentados do INSS, mas veja que o 
contingente de pessoas que teve tempo de 
contribuição suficiente para se aposentar, 
e realmente merece receber, é de apenas 
6 milhões. Isso dá 17,5% de um total de 34,5 
milhões que recebem algum dinheiro do 
INSS todo mês. Não é com esses aposen-
tados que está o maior problema. E não 
será aumentando a idade mínima ou o 
tempo de contribuição que extinguiremos 
os déficits. O desequilíbrio está nos outros 
28 milhões de beneficiários do INSS, dos 
quais 18 milhões não contribuíram pelo 
tempo mínimo exigido pela lei e mesmo 
assim se aposentaram. 

Veja a distorção que criamos. Para cada 
um que cumpriu com o tempo mínimo 
de contribuição, há outros dois que não 
o fizeram. Além disso, há mais gente re-

EM ALGUM MOMENTO 

O SISTEMA NÃO 

AGUENTARIA E 

ACONTECEU O QUE JÁ 

SE PREVIA: A CONTA 

VEIO E É ALTA
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cebendo do INSS uma pensão por 
morte do que aposentados por tem-
po de contribuição. E o que dizer en-
tão dos mais de 6 milhões de pessoas 
que recebem algum benefício do 
INSS por ser inválido ou portador de 
deficiência? Isso dá 3% da população 
em um país que não está em guerra 
declarada. 

O enfrentamento do problema 
do INSS passa por melhorar a ges-
tão, treinando, equipando e criando 
regulamentos que permitam a insti-
tuição fazer um trabalho que elimi-
ne as fraudes, a evasão de divisas e 
as subjetividades nas concessões de 
benefícios. Uma boa sugestão seria 
implementar a tecnologia block-
chain para registro dessas transações, 
o que criaria mais segurança, trans-
parência, agilidade e eficiência para 
o órgão. 

Mas a reforma da previdência 
tem de vir acompanhada de outra, 
a do servidor público. O próximo 
presidente vai precisar de coragem 
de enfrentar esse tema, que atinge as 
pessoas diretamente ligadas ao apa-
relho estatal. A diferença é que aqui 
não será difícil convencer a popu-
lação, ou os congressistas, que essa 
reforma é importante. Basta mostrar 
que no INSS o aposentado por tem-
po de contribuição tira R$ 1,9 mil em 
média ao mês, enquanto no setor 
público esse valor vai a R$ 26,8 mil 
de média ao mês no caso do Legis-
lativo. Além disso, a média de salário 
dos aposentados no Legislativo, Ju-
diciário e Ministério Público é maior 
que o pessoal da ativa. Algo impensá-
vel para quem contribui para o INSS. 

O QUE GERA A DESIGUALDADE
Sem sombra de dúvida, o fator 

que mais gera desigualdade no Bra-
sil atualmente é a diferença de tra-
tamento na remuneração recebida 
entre os que estão nos regimes pre-
videnciários do setor público e pri-
vado. Podemos começar a reduzir os 
indicadores de desigualdade no Bra-

sil eliminando essa distorção. Nesse 
cenário traçado, nosso próximo pre-
sidente vai herdar um rombo con-
junto de quase R$ 400 bilhões entre 
INSS (R$ 291 bilhões) e Previdência 
do setor público (R$ 80 bilhões). E 
não basta fazer uma reforma qual-
quer: o equilíbrio só virá se tiver-
mos uma relação entre contribuição 
e despesas dos aposentados. Caso 
contrário, esperaremos pelo menos 
cinco décadas para equacionar essa 
questão. 

Além desses já conhecidos pro-
blemas estruturais, há outros, rela-
cionados à má gestão e interpretação 
das leis pelo próprio Estado que são 
menos discutidas e que consomem 
bilhões de reais do que pagamos de 

gestão do setor público está no total 
pago de precatórios e sentenças ju-
diciais, pelo Tesouro Nacional, que 
era nulo até 2004 e, desde então, 
não para de crescer, tendo atingi-
do a cifra recorde de R$ 11 bilhões. 
E ainda há um estoque enorme de 
processos a serem julgados e que 
envolvem valores muito elevados, 
como os R$ 560 bilhões em ações 
tributárias e outros R$ 102 bilhões 
no Tesouro Nacional. 

Em algum momento, o dinhei-
ro dos nossos tributos que deve-
riam ser destinados para educação, 
saúde e segurança vai ser desviado 
para cobrir essa ineficiência. A so-
lução para tantos problemas estru-
turais não será uma tarefa fácil para 

qualquer um que subir a rampa 
do Planalto no dia 1º de janeiro de 
2019. A herança que duas décadas 
de má gestão, corrupção e descaso 
com o Estado deixa para todos nós 
é muito ruim. Será preciso ter uma 
combinação de boa vontade políti-
ca, disposição para fazer diferente, 
compreensão para entender que os 
resultados positivos só devem apa-
recer no médio e longo prazo, mais 
independência das instituições de 
controle, como o Judiciário e tri-
bunais de contas e muita capacida-
de técnica dos gestores que estarão 
à frente do Estado. Temos muito o 
que fazer para corrigir o Brasil.

impostos. Todos os anos a União vira 
ré em ações movidas por empresas 
ou grupos sociais e econômicos que 
questionam a aplicação de uma lei 
ou regra que foi feita de maneira 
equivocada. Essas ações acabam fi-
cando anos em discussão, mas ine-
vitavelmente uma boa parte acaba 
tendo como desfecho uma despesa 
a ser paga. 

A lista é grande e envolve ques-
tões tributárias, trabalhistas, pre-
videnciárias e diversas outras que 
tiveram como origem uma ideia 
“mirabolante” que nos custou ou 
ainda vai custar muito dinheiro. O 
sinal de que estamos fazendo mal a 
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ACONTECE 
GIRO ECONÔMICO

DANA

DESTAQUE EM 
EXPORTAÇÃO

MERCADO EXTERNO

PESO DA BUROCRACIA

Focada em ampliar os seus negócios no Brasil, a Dana registrou crescimento 
na participação no mercado de reposição e também na exportação em 2017 e no 
início de 2018. O desempenho garantiu a conquista, pela décima vez, do Prêmio 
Exportação RS, concedido anualmente pela Associação dos Dirigentes de Marke-
ting e Vendas do Brasil (ADVB-RS), na categoria Autopeças. 

A empresa relançou a marca Albarus, ampliando as soluções já oferecidas com 
a marca Spicer. Além de uma completa linha de autopeças, a novidade trouxe de 
volta as tradicionais caixas em amarelo, vermelho e preto. Com fábricas no Rio 
Grande do Sul e em São Paulo, a Dana exporta para 21 países nos cinco continen-
tes.

A burocracia brasileira é uma prova 
de paciência e resistência para quem 
exporta ou importa. São tantos os en-
traves e as exigências que não é difícil 
concluir por que o país patina na par-
ticipação global em comércio exterior. 
Recente estudo da Confederação Na-
cional da Indústria (CNI) detalhou o 
atraso que a burocracia provoca em 
um setor que exige agilidade. 

Apesar de exaustivo, o estudo da 
CNI não conseguiu estimar o peso 

dessas obrigações sobre a economia 
brasileira, tal o emaranhado de docu-
mentos, licenças, autorizações e notas 
exigidas.

O governo federal garante que a 
partir de julho 100% das exportações 
brasileiras serão registradas no Portal 
Único do Comércio Exterior, o que re-
duziria o tempo para preencher a pa-
pelada de uma média de 13 para sete 
dias. Ainda assim, uma eternidade em 
tempos de internet.

AS EXPORTAÇÕES 
PASSAM POR

46 
PROCEDIMENTOS 

DIFERENTES 
ADMINISTRADOS POR

12
ÓRGÃOS

AS IMPORTAÇÕES 
PASSAM POR

72
OBRIGAÇÕES 
DIFERENTES 

ADMINISTRADAS POR

16
ÓRGÃOS
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“PARA MELHOR ATENDER O MERCADO, 
TAMBÉM INAUGURAMOS UM CENTRO DE 

DISTRIBUIÇÃO EM DIADEMA (SP), ONDE 
CONSOLIDAMOS TODAS AS LINHAS DE 

PRODUTOS FABRICADAS NAS DIVERSAS 
PLANTAS DA DANA NO BRASIL.”

RAUL GERMANY
COUNTRY LEADER DA DANA NO BRASIL
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COLÔMBIA

NO CLUBE 
DA OCDE

CMPC

TROCA DE 
COMANDO

JURÍDICO

RECUPERAÇÃO JUDICIAL 
PRECISA GANHAR AGILIDADE

Chile e México, os dois únicos latino-americanos inte-
grantes da Organização para a Cooperação e o Desenvolvi-
mento Econômico (OCDE), agora terão a companhia da Co-
lômbia. Ingressar na entidade que busca o desenvolvimento 
econômico permanente entre os seus integrantes era uma 
das principais metas do presidente Juan Manuel Santos an-
tes de deixar o cargo, em agosto.

– É como graduar-se numa das melhores universidades 
do mundo – disse Santos.

A Colômbia é o 37º integrante da OCDE, que inclui países 
como EUA, Alemanha, França e Japão.

Maurício Harger é o novo diretor-ge-
ral da Celulose Riograndense em Guaíba. 
O executivo presidiu a Mexichem Brasil 
(Amanco), em Santa Catarina, nos últimos 
seis anos. Com a conclusão do Projeto 
Guaíba2, ocorrida há mais de dois anos, 
e com a fábrica operando em condições 
ideais, o presidente Walter Lidio Nunes e 
a direção da CMPC entenderam que era a 
hora ideal para a mudança de comando. A 
convite do grupo, Walter Lidio passa a inte-
grar o Conselho da Celulose Riograndense.

Os processos de recuperação judicial 
no Brasil são, com frequência, prejudica-
dos por longas e difusas negociações 
entre a empresa recuperanda e os seus 
inúmeros credores. Para mudar essa 
realidade, Cristiana Ferraz, sócia da STS 
GAEA Capital, defende a criação de um 
grupo representativo de credores inspi-
rado no modelo americano.

Durante palestra na Scalzilli Althaus, 
Cristiana comentou o projeto que prevê 

alterações na lei da recuperação judicial. 
Há pontos positivos, como o fim da divi-
são dos credores por classes (trabalhis-
ta, fornecedores, titulares de créditos 
quirografários entre outros), mas há 
itens controversos. Um deles é que o 
fisco passaria a ter mais poderes, como 
o de pedir a falência. Outro ponto ques-
tionado por Cristiana é a escolha de um 
administrador judicial por licitação, não 
mais nomeado pelo juiz. 

O TEMPO MÉDIO PARA A FINALIZAÇÃO DE UM 
PROCESSO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL É DE

5 ANOS 
NO BRASIL,

ENQUANTO NOS ESTADOS UNIDOS DEMORA ATÉ

18 MESES

W
IK

IC
O

M
M

O
N

S
JEFFERSO

N
 BERN

ARD
ES/AG

ÊN
CIA PREVIEW



VOTO - política, cultura e negócios - Edição 138 | maio e junho - 201854

HISTÓRIA | FERNANDO HENRIQUE CARDOSO



55

Entrevistado em 2008 pela VOTO, Fernando Henrique Cardoso analisou 
o Brasil, enfatizando a perda do senso do que é um comportamento 
correto — realidade que, infelizmente, segue igual no país
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Em meio à sua intensa agen-
da, preenchida dias antes 
com uma viagem à China 

e, na semana seguinte, com um 
pulo na Europa, Fernando Henri-
que Cardoso concedeu, em julho 
de 2008, um espaço para uma 
conversa com a Revista VOTO. 
Em meio aos mais de 15 mil li-
vros do acervo da fundação que 
leva seu nome, o ex-presidente 
da República falou à publisher 
Karim Miskulin sobre a política e 
economia do Brasil, perspectivas 
para o mundo e sua rotina longe 
do Palácio do Planalto.

Responsável por conduzir o 
país durante a estabilização eco-
nômica na década de 1990, como 
ministro da Fazenda do Plano 
Real e, depois, como presidente, 
FHC compartilhou detalhes de 
suas horas de lazer – “meus ne-
tos vêm muito aqui em São Paulo. 
Quando eles vêm, eu jogo buraco 
com eles e os amigos deles” – em 
meio a análises apuradas sobre o 
cenário do país, então comandado 
por Luiz Inácio Lula da Silva. 

“O país está perdendo o sen-
so do que é um comportamento 
correto. Dá a impressão de que 
tanto faz como tanto fez”, avaliou 
o ex-presidente sobre os escânda-

los de corrupção do governo Lula. 
Por exemplo, o Mensalão, que foi 
definido pelo petista como ape-
nas um “produto eleitoral não-
-contabilizando”. Relativizações 
que, como assinalado por FHC, 
indicavam a falta de compostura 
aos governantes – sensação que 
ainda se faz presente nos dias 
atuais.

“AINDA FALTA
COMPOSTURA”

As análises sobre o Brasil 
também são foco da Fundação 
Fernando Henrique Cardoso, 
reunindo empresários, técnicos, 
jornalistas e especialistas de di-
versas áreas. Na sede da entida-
de, além de apontamentos sobre 
o cenário econômico em meio 
à crise de 2008, FHC comentou 
sobre suas atividades pós-presi-
dência. Questionado sobre o que 

mais sentia falta daquele perí-
odo, Cardoso foi taxativo: “das 
pessoas. Depois que a gente des-
conecta de Brasília, sente falta 
das pessoas”.

Poucos dias depois da entre-
vista, Fernando Henrique sofreu 
um duro abalo: o falecimento de 
sua esposa e companheira in-
telectual, Ruth Cardoso, vítima 

de um infarto fulminante. Fi-
gura que, como recordado pelo 
colunista Fernando Schüler, na 
mesma edição da VOTO, rejei-
tou o rótulo de “primeira-dama”, 
reivindicando o tratamento de 
“antropóloga”. Com isso, destaca, 
Ruth “ofereceu uma contribui-
ção ainda difícil de mensurar à 
afirmação do papel da mulher na 
vida pública”.

EX-PRESIDENTE DA REPÚBLICA FALOU 
SOBRE A POLÍTICA E ECONOMIA 
DO BRASIL, PERSPECTIVAS PARA O 
MUNDO E SUA ROTINA LONGE DO 
PALÁCIO DO PLANALTO
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O país está perdendo o senso 
do que é um comportamento 

correto. Dá a impressão de que 
tanto faz como tanto fez.

Popularidade é uma 
coisa importante, mas é 
passageira, ela não pode 

justificar os deslizes.

O que é que falta? 
Compostura. Quando os 
governantes perdem a 
compostura, isso vai se 

propagando.

O PT sempre taxava o 
PSDB de neoliberal. Chega 
ao governo e faz a mesma 

política. E ninguém diz que 
eles são neoliberais.

“ “

“ “” ”

” ”

HISTÓRIA | FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Revista VOTO
Ano 4, Edição 45
Julho de 2008
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Estamos chegando a um 
momento que vai ser necessário 

que uma força política 
importante diga ‘chega, basta!’

Temos de transformar o Banco 
do Brasil e a Petrobras em 

verdadeiras empresas e não em 
cabides de emprego. Isso tem de 
ser dito ao povo e não ter medo. 

“

“”

”

TRAJETÓRIA
Natural do Rio de Janeiro, Fernando Henrique Cardoso 
nasceu em 18 de junho de 1931. Mudou-se depois para São 
Paulo, onde se casou em 1953 com a antropóloga e colega 
de faculdade Ruth Correia Leite. Graduado em Sociologia 
pela Universidade de São Paulo (USP), foi professor da 
Faculdade de Economia na mesma instituição. Perseguido 
pela ditadura militar, exilou-se no Chile e, depois, foi lecionar 
em universidades dos Estados Unidos e da Europa. De volta 
ao Brasil, na década de 1970, militou pelo MDB, pelo qual 
foi senador. Em 1988, ajuda a fundar o PSDB. Cinco anos 
depois, é nomeado por Itamar Franco para o Ministério da 
Fazenda, no qual conduz a criação do Plano Real, que acabou 
com a hiperinflação. No ano seguinte, é eleito presidente da 
República, cargo para o qual foi reeleito em 1998. No Planalto, 
promoveu a estabilização econômica do país, com processos 
como as privatizações da telefonia e da energia, que ajudaram 
a modernizar o Brasil. Também criou programas que deram 
origem ao Bolsa-Família. Um dos mais importantes acadêmicos 
brasileiros, é hoje presidente da Fundação Fernando Henrique 
Cardoso, palestrante e colunista de jornais.
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VISÃO | GUNTER AXT

A GRANDE CRISE DA

GUNTER AXT
HISTORIADOR

gunter@terra.com.br

PROCLAMAÇÃO 
DA REPÚBLICA

A proclamação da República, em 15 de no-
vembro de 1889, tratada pela memória 
coletiva como uma revolução que teria 

consagrado o fato consumado da decadência 
do regime imperial, foi um golpe de Estado 
promovido por uma quartelada. Combinada 
com a intrincada questão dos bancos emissores, 
alavancou aquela que ficou conhecida como 
Crise da Abolição, que teve no Encilhamen-
to – período de febre especulativa na Bolsa de 
Valores – seu ponto culminante. Foi marcada 
pela irresponsabilidade financeira dos governos 
pós-abolição da escravatura, que engendraram 
a inflação e afugentaram investidores. Assim, 
subverteram a onda de otimismo que animou 
o país com a liberação de capital provocada pela 
manumissão sem guerras, convertendo-a em 
depressão. Perdeu-se, então, a chance de uma 
reforma social. 

Os três governos que se seguiram – um mo-
narquista e dois republicanos – triplicaram a 
moeda em circulação e estimularam a jogatina 
na Bolsa, criando uma bolha especulativa sem 
precedentes. Entre 1889 e 1894, o país sofreu três 
golpes de Estado, que também ocorreram em 
âmbito estadual. Atravessou dois governos mili-
tares e uma guerra civil de proporções trágicas 
(no Rio Grande do Sul pereceu 1% da população, 
três estados do Sul foram conflagrados, o Rio de 
Janeiro bombardeado e um governo paralelo 
instalado em Florianópolis). A moeda nacional 
caiu da paridade com a libra esterlina para um 
terço disso. Houve permissão para que bancos 
privados emitissem dinheiro, encorajamento 
sem precedentes de fraudes na Bolsa, enérgica 
alienação de terras públicas, com grande prejuí-
zo ao erário, e concessão de contratos superfatu-
rados. Enquanto isso, a distribuição de pequenos 
lotes de terra aos escravos libertos, como queria 
a Cora decaída, foi esquecida.

Muitos se perguntam como foi possível que 
uma ideia revolucionária e pioneira, como a in-

conversibilidade do papel moeda, tenha deriva-
do em um pesadelo. Naquela época, o mundo 
perseguia a miragem do padrão ouro – ou seja, 
a ideia de que deveria haver um lastro em ouro 
depositado nos bancos para o dinheiro em cir-
culação em cada pais. O Brasil inovava ao rom-
per com isso. Não havia banco central no país e 
os mecanismos de aferição e de programação 
da atividade econômica eram muito menos de-
senvolvidos. Assim, o ministro da Fazenda, Ruy 
Barbosa, foi possivelmente movido por certa 
dose de idealismo quando passou a acreditar, 
sobretudo depois de seduzido pelo banqueiro 
Mayrink, que alavancando e desregulamentan-
do a economia estaria ajudando a promover 
uma revolução social, pois uma massa de novos 
empreendedores engendraria uma cidadania li-
beral num país patrimonialista, algo do que pre-
cisava a República recém-instalada e ansiosa por 
se legitimar. Por outro lado, as condições para o 
Encilhamento já estavam dadas no Império, an-
tes mesmo do Governo Ouro Preto, que lançou 
os alicerces da febre especulativa, com intenção 
de salvar a monarquia moribunda. O lobby do 
Encilhamento, depois do fenômeno exacerbado 
por Ruy Barbosa, foi além de seu mandato no 
ministério, pois seu sucessor, Lucena, deu-lhe 
sobrevida. 

A crise da Abolição e o Encilhamento escan-
cararam as negociatas entre grandes empresá-
rios e homens públicos de projeção em torno 
da manutenção de um projeto de poder. O 
cenário foi resolvido depois da violenta guerra 
civil, na base da conciliação entre as elites, desa-
guando na chaga da impunidade e na preserva-
ção da miragem revolucionária, tanto no poder 
supostamente criativo das rupturas institucio-
nais como no encantamento trágico da nação 
por fórmulas mágicas para o equacionamento 
das questões econômicas. 

A proposta de Ouro Preto não era inflacio-
nária, promovia a industrialização, criava um 

ESTARÍAMOS 

PRESOS EM UM 

LOOP DESDE 1889. 

UMA ESPÉCIE 

DE MALDIÇÃO 

FUNDANTE DA 

REPÚBLICA

“

”
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grande banco de emissão (mas sem 
exclusivismo), subsidiava a imigração, 
lastreava bancos em apólices e atraía 
investimentos estrangeiros. O plano 
talvez fosse bem-sucedido, não fosse 
o golpe. A Proclamação da Repúbli-
ca, por sua vez, garantiu o avanço de 
questões diante das quais a Coroa re-
sistia, como a adoção do federalismo 
e a separação da Igreja e do Estado. 
Ruy Barbosa consolidou a liberdade 
de criação de empresas, implantou a 
responsabilidade limitada e o sistema 
de hipoteca e ampliou o crédito. Mas 
as emissões de dinheiro saíram dos 
limites razoáveis. A crise provocada 
pelo calote argentino colheu o Brasil 
em má hora, em função da instabili-
dade institucional. Ruy Barbosa aca-
bou em contradição, pois, na oposi-
ção, criticou o plano Ouro Preto. No 
governo, aprofundou-o. Um de seus 
maiores equívocos foi o favorecimen-
to a um banco específico, pertencente 
a Mayrink. O ideal de pluralidade dos 
bancos emissores, defendido por Ruy 
durante o Império, fora abandonado. 
Sua política foi libertadora para as 
empresas, mas o excesso de desre-
gulamentação potencializou fraudes. 
No Ministério da Agricultura, Fran-
cisco Glicério provocou uma acelera-
da alienação de terras públicas, uma 
das principais bandeiras das elites 
provinciais. Dessa forma, boa parte 
do crédito que deveria ter seguido 
para a agricultura acabou investido 
na especulação. Companhias fictícias 
foram criadas. Ruy estimulou notas 
não-conversíveis sistematicamente, e 
não só como estratégia para enfrentar 
a crise. 

Os militares concederam-se au-
mentos extraordinários. Desde os 
anos 1850, colocavam-se na van-
guarda das reformas ao defenderem 
a abolição e a industrialização. Mas 
ao assumirem o poder, provocaram 
uma catástrofe. 

A República trouxe um notável 
aviltamento do padrão ético e po-
lítico do Parlamento, disseminou o 

nepotismo, o clientelismo e a cor-
rupção, possibilitando o surgimento 
de monumentais fortunas particu-
lares. O brutal desarranjo da econo-
mia provocado pelo Encilhamento 
e pela política do marechal Floriano 
Peixoto trouxe por resposta a reação 
ultraortodoxa de Campos Sales e de 
seu fisiocrata ministro da Fazenda, Jo-
aquim Murtinho, cujas linhas mestras 
repousavam em redução da pressão 
sobre a balança de pagamentos, res-
tabelecimento do crédito no exterior, 
equilíbrio orçamentário, austeridade 
monetária e altas taxas de câmbio. Na 
prática, porém, foi uma política de-
flacionária e recessiva, desindustriali-
zante e com alto custo social. Sua ên-
fase no modelo agrário-exportador 
era justificada com remissões ao da-
rwinismo social, o que também expli-
cava o aumento dos impostos sobre o 
consumo. Era um político medíocre, 
que se beneficiou largamente da ad-
vocacia administrativa. Ainda assim, 
tornou-se um dos principais paradig-
mas liberais no Brasil no século XX, 
sendo incensado como referência 
por homens da envergadura de Le-
opoldo Bulhões, Pandiá Calógeras e 
Eugênio Gudin. Dentre seus críticos 
estão Nelson Werneck Sodré e José 
Murilo de Carvalho. Ainda em 1964, a 
política de Murtinho provocou polê-
mica entre Roberto Campos e Carlos 
Lacerda.

A década de 1890 ofereceu três 
modelos de política liberal: de Ouro 
Preto, de Ruy Barbosa e de Joaquim 
Murtinho. O primeiro, embora mais 
equilibrado, acabou esquecido em fa-
vor dos exageros de Ruy Barbosa. O 
século XX no Brasil teria vivido uma 
espécie de gangorra entre “reencar-
nações” conceituais de Ruy Barbosa 
(com excessos populistas, produção 
de déficit e desenvolvimentismo) e de 
Joaquim Murtinho (equilíbrio fiscal 
com recessão e desindustrialização). 

Nesse sentido, estaríamos presos 
em um loop desde 1889. Uma espécie 
de maldição fundante da República, 

fórmula que constrangeu as forças do 
país no século XX e chegou aos dias 
atuais. De um lado a crença estouvada 
no potencial de receitas miraculosas 
para crescimento acelerado e instan-
tâneo e a consequente garantia prévia 
de impunidade para seus paladinos 
– Zélia Cardoso de Mello seria uma 
síntese recente. De outro lado, uma 
perigosa (graças a suas consequências 
sempre desagregadoras) associação 
dos arroubos pretensamente sanea-
dores da corrupção e da incompetên-
cia com o enlevo autoritário – como 
em 1964. Cabe ainda registrar a ar-
riscada veleidade de governos com 
baixa legitimidade política para se 
precipitarem em dinâmicas econô-
micas soi-disant salvadoras, mas na 
prática demagógicas e populistas – 
como, por exemplo, o congelamen-
to de preços artificialmente mantido 
para vencer as eleições durante o go-
verno Sarney, em 1986. Por fim, um 
dos aspectos mais surpreendentes da 
crise da primeira década republicana 
é que ela foi em grande medida poli-
ticamente provocada, numa conjun-
tura econômica alvissareira: a elite foi 
em sua maior parte egoísta, houve 
exacerbação de conflitos e apostas te-
merárias na quebra institucional. Foi 
literalmente um momento em que o 
Brasil se jogou fora. Foram necessá-
rios dez anos para restaurar a ativida-
de econômica. Do ponto de vista ins-
titucional, seria necessário um século 
para recuperar a estabilidade. 

BENEDITO CALIXTO/REPRODUÇÃO
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No palco do 
Brasil de Ideias, 

João Amoêdo 
falou sobre 
seus planos 
para o paísSEM MEDO DE 

SER LIBERAL
Pré-candidato à Presidência pelo Novo, João Amôedo 
defendeu no Brasil de Ideias um país com menos Estado 
e mais mercado. Foi o primeiro participante de uma série 
especial do evento da VOTO com presidenciáveis

VOTO | BRASIL DE IDEIAS

FOTOS: MARCOS NAGELSTEIN/AGÊNCIA PREVIEW



Menos intervenção do Es-
tado, mais investimento 
público no ensino básico 

e apenas um mandato parlamentar 
permitido por lei foram algumas 
das propostas defendidas pelo pré-
-candidato do Novo à Presidência 
da República no Brasil de Ideias. 
No dia 24 de abril, João Amoêdo 
palestrou no tradicional evento da 
Revista VOTO, que reuniu empre-
sários, políticos e formadores de 
opinião. Foi a estreia de uma série 
especial com presidenciáveis.

Acompanhado por Mateus Ban-
deira, pré-candidato do mesmo 
partido ao Governo do Rio Grande 

do Sul, Amoêdo relembrou a cria-
ção da sigla: 171 pessoas de dife-
rentes idades e origens decidiram 
engajar-se para mudar a política 
no país. “Temos um país rico e um 
povo empreendedor. Onde está o 
problema? Na gestão. O Estado é 
excessivamente paternalista, inter-
vencionista e não dá liberdade às 
pessoas”, criticou.

Para ele, um país que peca na 
qualidade da educação e da saú-
de não pode estar preocupado 
com o gerenciamento de com-
bustíveis ou de correios. Por isso, 
destacou como alternativa as par-
cerias público-privadas. Como 

Pré-candidato ao 
governo do Estado 

Mateus Bandeira 
(partido Novo); 

Karim Miskulin; João 
Amoêdo; e Simone 
Leite, da Federasul

João Ruy Freire, da Braskem; e os advogados Marcino Fernandes 
Rodrigues e Antônio Augusto Mayer dos Santos

Jorge Gerdau conversa com Felipe Camozzato, vereador de 
Porto Alegre, e o ex-deputado Marcel van Hattem
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Cristina Geyer e Marcelo Geyer, da Geyer Medicamentos; e 
Mauro Dorfman, do Sistema DEZ

Empresário João Amoêdo é pré-candidato à Presidência da 
República pelo partido Novo

Luiz Carlos Zancanella, da Safeweb

VOTO | BRASIL DE IDEIAS

PARA AMOÊDO, 
UM PAÍS QUE PECA 
NA QUALIDADE 
DA EDUCAÇÃO E 
DA SAÚDE NÃO 
PODE ESTAR 
PREOCUPADO COM 
O GERENCIAMENTO 
DE COMBUSTÍVEIS 
OU DE CORREIOS

Almoço inaugurou série especial que reunirá 
presidenciáveis das eleições deste ano
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O PRÉ-CANDIDATO REAFIRMOU A 
IMPORTÂNCIA DO FORTALECIMENTO E 
DA INDEPENDÊNCIA DAS INSTITUIÇÕES, 
CRITICANDO A JUDICIALIZAÇÃO DA POLÍTICA

do Sul. “Temos um estado pujan-
te, com empresários empenhados 
no seu crescimento”, observou Ka-
rim. Realizado no Hotel Sheraton, 
em Porto Alegre, o Brasil de Ideias 
contou com o patrocínio de Souza 
Cruz, Dana e CMPC Celulose Rio-
grandense. V

deve ter esses ideais”, sugeriu, ad-
mitindo que o ex-ministro Gustavo 
Franco se enquadra nesse perfil.

Ao agradecer a presença de 
Amoêdo, a publisher da Revista 
VOTO, Karim Miskulin, fez um 
pedido ao palestrante: caso ele seja 
eleito, não esquecer do Rio Grande 

comparação, citou o programa 
Bolsa-Família: “O governo não 
abriu supermercados. Apenas deu 
o auxílio, e as pessoas tiveram a 
liberdade de usá-lo. O mesmo 
pode acontecer com as escolas, 
com investimento público mas 
gerenciamento privado.” Amoêdo 
é favorável ao projeto do Banco 
Mundial de, no ensino superior, 
cobrar daqueles que podem pagar 
e transferir os recursos para o en-
sino fundamental. “É uma forma 
de aumentar a possibilidade de as 
famílias colocarem os filhos no en-
sino privado”, assegurou.

ÉTICA E PERFIL DO MINISTÉRIO
Formado em Engenharia Civil 

e Administração, o ex-diretor exe-
cutivo do Banco BBA Creditanstalt 
defendeu o fim do foro privile-
giado, a diminuição para 10 ou 12 
ministérios e o término do fundo 
partidário. “Temos partidos sem 
representatividade e que continu-
am recebendo. É preciso secar essa 
fonte para que o partido demostre 
o que realmente é”, disse.

Respondendo perguntas enca-
minhadas pelas redes sociais e pela 
plateia, o pré-candidato reafirmou 
a importância do fortalecimento 
e da independência das institui-
ções, criticando a judicialização 
da política. Durante a programa-
ção, um internauta questionou a 
opinião de Amôedo caso o juiz 
Sérgio Moro decidisse se filiar ao 
Novo. A resposta foi enfática: “Ele 
seria muito bem-vindo ao Novo, 
mas teria de se desvencilhar da sua 
missão”.

Outra pergunta foi sobre a es-
colha dos nomes para o ministério, 
principalmente o da Fazenda. “Pre-
cisamos ter liberdade econômica 
e o fim da burocracia. O ministro 
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Em tempos de acirramento e muitas reclamações nas redes 
sociais, ganha ainda mais importância a união de pessoas 
para resolver problemas da sociedade. No Brasil de 
Ideias, um líder empresarial e um político compartilharam 
experiências e propostas com esse objetivo

VOTO | BRASIL DE IDEIAS

FOTOS: MARCOS NAGELSTEIN/AGÊNCIA PREVIEW

AVANÇO A PARTIR 
DE MOBILIZAÇÃO 
E CONSENSO

Leonardo Fração e 
Valter Nagelstein 

subiram o palco do 
Brasil de Ideias



65

Leonardo Fração e Valter Nagelstein foram recebidos 
pela publisher Karim Miskulin

Líderes políticos e empresariais participaram do evento

Andréa 
Nagelstein 

e Karim 
Miskulim

Encontro discutiu formas de cooperação entre poder público e 
sociedade para fazer a cidade evoluir 

Inovação, redução do Estado e 
inversão da lógica de cobrança 
e do uso de impostos foram de-

batidos no Brasil de Ideias do dia 
18 de maio. O ciclo de debates pro-
movido pela Revista VOTO rece-
beu o presidente do Instituto Cul-
tural Floresta, Leonardo Fração, e 
o presidente da Câmara Municipal 
da capital gaúcha, Valter Nagels-
tein. Com o tema “Convergir para 
Porto Alegre avançar”, o encontro 
teve a presença de líderes políticos 
e empresariais, com mediação do 
jornalista Guilherme Baumhardt.

A participação ativa da socie-
dade para resolver problemas foi 
defendida pelo presidente do Ins-
tituto Cultural Floresta. “É preciso 
parar de pedir e começar a agir”, 
ressaltou. Fração citou a recente 
mobilização de empresários para 
o reaparelhamento da segurança 
pública do Rio Grande do Sul. Com 
um investimento de R$ 14 milhões, 
o instituto doou 46 veículos Mitsu-
bishi Pajero, 10 fuzis T4, 200 ras-
treadores e 26 rádios digitais para a 
Brigada Militar e a Polícia Civil de 
Porto Alegre. 

Leonardo Fração destacou que, 
a partir de agora, o Legislativo será 
instado a criar uma lei que permi-
ta a canalização de impostos para 
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a área. “A ideia é inverter a lógica, 
diminuindo o tempo de alocação 
dos recursos”, afirmou. Ele propôs 
a criação de um incentivo à segu-
rança, a partir de impostos como 
o IPTU, adotando um processo 
de cobrança e de utilização mais 
transparente. “Apenas com argu-
mentos racionais não mudaremos 
a situação atual. Precisamos de 
uma experiência bem-sucedida. 
Queremos levar os resultados al-
cançados aqui para o resto do país”, 
complementou.

 
O PAPEL DO LEGISLATIVO

Valter Nagelstein lembrou que 
os governos passam por movi-
mentos pendulares, muitas vezes 
fugindo do interesse da sociedade. 
“Fizemos um pacto para enfrentar 
os problemas da cidade”, disse, ao 
recordar ações implementadas, 
como o projeto Câmara na Rua. “O 

BRASIL DE IDEIAS

NAGELSTEIN VEM READEQUANDO 
OS RECURSOS DA CÂMARA, COM 

CORTE DE FUNÇÕES GRATIFICADAS, 
EXTINÇÃO DO FLUXO DE PAPEL E 

INICIATIVAS DE SUSTENTABILIDADE

Valter Nagelstein preside a Câmara de Vereadores de Porto Alegre

Stéphane Engelhard, 
do Carrefour, ao lado 

dos palestrantes

Luis Roberto Ponte, da Fundação Orquestra Sinfônica de POA
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Legislativo tem mais importância 
do que é percebido pela popula-
ção. Precisamos trabalhar muito 
para que a opinião pública tenha 
uma percepção verdadeira e en-
xergue o esforço para a construção 
de consensos”, salientou. O verea-
dor relatou que vem readequando 
os recursos da Câmara, com corte 

“CONVERGIR EM UM MOMENTO 
QUANDO AS PESSOAS ESTÃO 
TÃO ALTERADAS É MUITO 
PRODUTIVO”, OBSERVOU A 
PUBLISHER KARIM MISKULIN

Debate foi mediado pelo jornalista Guilherme Baumhardt Luis Pedro Ferreira, da Dana; Francisco Bueno, da CMPC; 
Karim Miskulin e Stéphane Engelhard, do Carrefour

Vereador de Porto Alegre Felipe Camozzato

Deputada federal Yeda Crusius V

de funções gratificadas, extinção 
do fluxo de papel e iniciativas de 
sustentabilidade.

A troca de ideias entre os dois 
debatedores enriquece o debate 
político, disse a diretora executiva 
da Revista VOTO, Karim Misku-
lin. “Convergir em um momento 
quando as pessoas estão tão altera-
das é muito produtivo. Vemos por 
aí muita reclamação e pouca ação”, 
observou. Completando sete anos 
em 2018, o Brasil de Ideias contou 
com o patrocínio da CMPC Celulo-
se Riograndense, Carrefour e Dana.
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O governador gaúcho, José 
Ivo Sartori (MDB), e o di-
retor-presidente da Celu-

lose Riograndense, Walter Lídio 
Nunes, discutiram alternativas 
para o desenvolvimento no Brasil 
de Ideias. Buscando responder à 
pergunta “Há caminhos para o Rio 
Grande avançar?”, o debate ocor-
reu no dia 25 de maio e teve a me-
diação do jornalista Felipe Vieira. 

Após listar as dificuldades que 
encontrou quando tomou posse, 
em 2015, ao suceder Tarso Genro 

(PT), Sartori destacou conquistas 
de sua gestão. De acordo com o 
chefe do Executivo, houve uma 
mudança no modelo de Estado, 
que se tornou mais moderno, efi-
ciente e voltado às pessoas. 

As medidas de ajuste, tomadas 
de maneira firme, acentuou o go-
vernador, permitiram priorizar 
áreas. Na segurança, programas 
preventivos nas escolas, aliados à 
parceria com a iniciativa privada, 
contribuíram para a redução dos 
índices de criminalidade. “Traba-

Palestrantes 
concordaram 

que o momento 
exige uma 
agenda de 

reformas

CAMINHOS PARA O 
RIO GRANDE AVANÇAR
Atravessando uma crise financeira sem precedentes, o Estado 
busca soluções para retomar o desenvolvimento. Em debate 
promovido pela VOTO, o governador José Ivo Sartori e o 
empresário Walter Lídio Nunes apresentaram suas ideias para 
um público de políticos, executivos e formadores de opinião

VOTO | BRASIL DE IDEIAS

FOTOS: JEFFERSON BERNARDES/AGÊNCIA PREVIEW
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Para uma plateia de 
empresários e líderes 
políticos, Walter 
Lídio Nunes expôs a 
necessidade de reformas 
no setor público

Secretário de Segurança, Cezar Schirmer, e deputado 
estadual Fábio Branco

Publisher da VOTO, Karim Miskulin Governador do RS, José Ivo Sartori foi um dos painelistas

Advogado Marcino Fernandes Rodrigues e 
Luis Pedro Ferreira, da Dana
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Karim Miskulin, Jorge Gerdau e a primeira-dama do Estado, 
Maria Helena Sartori

Guilherme Baumhardt, da Bandeirantes; Débora Cademartori, 
de Zero Hora; Soraia Hanna, da Critério; Fernando Albrecht, do 
Jornal do Comércio; e Luciana Moglia, da Moglia Comunicação

Nelson Lídio Nunes e Ney Michelucci, da EGRPrefeito de Minas do Leão, Miguel Almeida; prefeito de Esteio, 
Leonardo Pascoal; e Gerson Galvão

VOTO | BRASIL DE IDEIAS

NA SEGURANÇA, 
PROGRAMAS 

PREVENTIVOS NAS 
ESCOLAS, ALIADOS 
À PARCERIA COM A 

INICIATIVA PRIVADA, 
CONTRIBUÍRAM 

PARA A REDUÇÃO 
DOS ÍNDICES DE 
CRIMINALIDADE
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lhamos desde o primeiro dia com 
integridade e verdade. Isso nos 
permitiu resolver dois terços do 
déficit do Rio Grande. E sem es-
quecer a área social”, acrescentou.

Defendendo o plebiscito para a 
venda de três estatais (CEEE, Sul-
gás e CRM), José Ivo Sartori criti-
cou aqueles que são contrários à 
consulta. “Não entendo como al-
guém possa querer governar sem 
ouvir o que a população tem a di-
zer. Ser contrário ao plebiscito é 
menosprezar o gaúcho”, afirmou.

 Ao ser questionado sobre a 
possibilidade de se candidatar à 
reeleição, o governador acenou 
positivamente pela primeira vez 
em público: “Não vou fugir da raia. 
A responsabilidade indica que não 
podemos ficar no meio do cami-
nho, mesmo que passe por cima 
da minha vontade.”

A NECESSIDADE DE REFORMAS
O diretor-presidente da Celu-

lose Riograndense enxerga a crise 
como uma oportunidade de re-
pensar o modelo de Estado. Para 

Paula Soares Pinheiro, da FM Logistic; Karim Miskulin; 
Walter Lídio Nunes e Fernando Albrecht

José Paulo Cairoli, José Ivo Sartori e Beto Albuquerque

Secretário Josué Barbosa, vice-governador José 
Paulo Cairoli, secretária Susana Kakuta, Walter 
Lídio Nunes e secretário Cleber Benvegnú

WALTER LÍDIO 
ENXERGA A CRISE 
COMO UMA 
OPORTUNIDADE DE 
REPENSAR O MODELO 
DE ESTADO

Diretora executiva da Revista 
VOTO, Karim Miskulin destacou 
o otimismo de Walter Lídio Nu-
nes, acrescentando que o execu-
tivo que sempre investiu no Rio 
Grande do Sul e esteve atento às 
oportunidades de desenvolvi-
mento. Referindo-se a Sartori, a 
publisher salientou que ele vem 
enfrentando com coragem os gar-
galos impostos pela economia. 
“Nada melhor do que termos os 
dois debatendo as possibilidades 
de o Estado avançar”, concluiu.

Completando sete anos em 
2018, o Brasil de Ideias, realiza-
do no British Club, contou com o 
patrocínio da CMPC, Carrefour, 
EGR, Dana e FM Logistic. V

ele, após ondas que levaram o Rio 
Grande do Sul ora para o corpora-
tivismo, ora para o ajuste, ora para 
o assistencialismo, a atual admi-
nistração buscou a reestruturação. 
“Reformas são rupturas. Desde o 
início, o governo teve uma posi-
ção firme, tomou medidas que de-
veriam ser tomadas”, argumentou.

Para o empresário, a saída da 
crise depende de uma continui-
dade das ações que estão em cur-
so. “O Rio Grande precisa manter 
esse plano de Estado”, ressaltou. O 
CEO lembrou que a prioridade é 
regularizar as finanças, com corte 
de custos e benefícios. “Todos te-
mos de pagar alguma conta para o 
Rio Grande avançar”, cobrou. 
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Um grupo de empresários liderados pelo gaúcho Leonardo Fração cria 
uma entidade e sugere lei para que até 1% do ICMS devido seja direcionado, 
como doação, para reforçar a área da segurança, melhorando o ambiente 
para se viver e fazer negócios no Rio Grande do Sul

Leonardo Fração é de outro 
naipe. Em vez de ficar só cri-
ticando ou destilando verbor-

ragia em redes sociais, ele negocia, 
troca ideias e vai em frente para 
um projeto virar realidade. No 
início do ano, Fração e jovens em-
presários do Estado criaram o Ins-
tituto Cultural Floresta (ICF). A fi-
nalidade é apoiar projetos voltados 
à melhoria da segurança pública e 
tornar o Rio Grande do Sul um lo-
cal seguro para se investir e morar.

A primeira providência do 
instituto foi obter R$ 14 milhões 

em doações e investir o recurso 
em carros e equipamentos para 
polícias gaúchas. Todo cidadão 
intimidado pela criminalidade 
aplaudiu a medida. Para a ação 
ter prosseguimento, o ICF enca-
minhou ao governo do Estado 
uma sugestão de lei para permitir 
que até 1% do ICMS seja investido 
em segurança pública por meio 
de doações.

– É uma sugestão para trazer 
mais eficiência à segurança pú-
blica – explica Fração com o co-
nhecimento de ter presidido o 

VOTO | ENTREVISTA

Instituto de Estudos Empresariais 
(IEE) e a formação em Engenharia 
Civil.

Empresário do ramo de inves-
timentos em empresas, ele dedi-
ca parte de seu tempo envolvido 
com as atividades do ICF. Nascido 
em Santa Maria, reside em Porto 
Alegre desde 1995, depois de ter 
vivido 12 anos em São Paulo. Para 
detalhar as propostas do instituto e 
o projeto de lei com a finalidade de 
incentivar doações voltadas à área 
da segurança pública, Fração con-
cedeu a entrevista a seguir.

INVESTIMENTO PRIVADO 
PARA SEGURANÇA
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Os gaúchos ficaram surpresos com a 
doação de R$ 14 milhões de empre-
sários obtida pelo Instituto Cultural 
Floresta que se transformou em car-
ros e equipamentos para as polícias 
gaúcha. Novas doações virão para 
fortalecer a segurança pública?
Culturalmente, não temos o costu-
me de fazer doações significativas. 
São poucos os empresários com 
essa mentalidade. Mas são os ver-
dadeiros empresários que cuidam 
não somente da sua empresa, mas 
da sociedade onde seus negócios 
estão inseridos. Infelizmente, no 
Brasil, não existe uma forma para 
incentivar isso. O empresariado, 
que teria a maior capacidade para 
adotar essa prática, entende que 
está pagando impostos demais e 
não está vendo esses valores inves-
tidos pelos governos para o desen-
volvimento da sociedade. As pesso-
as têm o entendimento de que os 
governos é que deveriam fazer me-
lhorias na cidade, no Estado ou no 
país porque eles são os cobradores 
de impostos. Como comparação, 
nos Estados Unidos é diferente. Os 
americanos pagam impostos signi-
ficativos durante a vida, mas têm a 
opção de direcioná-los para doa-
ções. É uma sociedade que incen-
tiva a doação. Por isso constroem 
hospitais com o nome do pai ou 
da mãe e fazem vultuosas doações 
a universidades ou mesmo doam 
equipamentos para a polícia. Então, 
voltando a nossa realidade, eu vejo 
pouco apetite para que esses em-
presários gaúchos doem novamen-
te com as regras atuais do jogo. A 
questão é que se paga muito impos-
to, não se recebe o serviço e ainda 
tem de fazer doação para resolver 
um problema que não foi resolvi-
do. O grande objetivo dessa ação 
inicial do Instituto Cultural Floresta 

foi mostrar que se tivermos a men-
talidade de fazer doação, a gente 
diminui a necessidade do Estado, 
diminui o tamanho do Estado e, 
consequentemente, a carga tribu-
tária. Essa carga tributária tão alta e 
serviços tão ineficientes é porque a 
gente não se envolveu neste assun-
to ao longo dos anos. A população 
deveria ter fiscalizado tudo isso.

porta dos 5 mil pagadores menores 
porque já terá sido atingido o 1% do 
total do imposto que pode ser doa-
do para a segurança.

Em quem faria o gerenciamento das 
doações?
Para a doação se concretizar, fun-
cionaria assim: um ente de se-
gurança pública, como a Brigada 
Militar ou a Polícia Civil, faz um 
projeto e informa o que precisa 
para melhorar as suas condições 
com a finalidade de proporcionar 
maior atenção à segurança públi-
ca. Se precisa de carros ou pisto-
las, descrevendo inclusive quais os 
modelos. A solicitação segue para 
uma Câmara Técnica, formada por 
seis membros, três do governo e 
três da iniciativa privada indicados 
pelo governador. Essa câmara tem 
de concordar com o item pedido 
e com o preço. Quando aprovado, 
segue para o administrador do pro-
jeto que vai procurar empresários e 
perguntar se gostariam de contri-

“VAI ATÉ AUMENTAR A ARRECADAÇÃO DO 
ESTADO, PORQUE, PARA UM EMPRESÁRIO 
PARTICIPAR, TERÁ DE DESEMBOLSAR, ALÉM 
DO ICMS, 10% DO VALOR DOADO PARA A 
ÁREA DA EDUCAÇÃO.”

sendo R$ 36 bilhões oriundos de 
ICMS. Pela proposta da lei, a ideia 
é que até 1% do total do ICMS total 
possa ser doado para a segurança 
pública. Seriam R$ 360 milhões ao 
ano. O limite de doação por em-
presa ficaria em 5% do ICMS devi-
do. Então, se conseguirmos 5% de 
cada um dos 20 maiores pagadores 
de ICMS, não será preciso bater na 

Para que novas doações sejam re-
alizadas, a ideia é aprovar uma lei 
nesse sentido, semelhante a lei de 
incentivo à cultura?
Tivemos cerca de 50 doadores, en-
tre pessoas físicas e jurídicas, para 
chegar aos R$ 14 milhões. Sem dú-
vida, a ideia é continuar apoiando 
e ter mais apoiadores, mas isso só 
deve acontecer se conseguirmos a 
aprovação de uma lei que incentive 
as pessoas a doarem. Já estivemos 
na Casa Civil, falando com o secre-
tário Cleber Benvegnú, apresentan-
do a proposta. Se a gente conseguir 
aprovar a lei como está sendo pro-
posta, vejo que vamos ter uma mas-
sa gigantesca de empresários que 
vão querer destinar parte de seu 
ICMS para projetos de segurança. É 
uma forma de enxergar o valor de 
seu imposto pago. Hoje as pessoas 
não enxergam o imposto pago. 

Como funcionaria a lei proposta?
O governo do Rio Grande do Sul 
arrecada R$ 62 bilhões por ano, 
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buir com parte do seus ICMS devi-
do para este projeto. 

Não haverá uma redução do ICMS 
para outras finalidades?

Vai até aumentar a arrecadação. 
Porque, para um empresário parti-
cipar da doação, ou seja, pegar até 
5% do seu ICMS devido que iria 
diretamente para o governo e in-
vestir na área da segurança pública, 
ele terá de fazer uma contribuição 
para a educação. Por isso digo que 
a arrecadação vai aumentar. Porque 
em cima do valor desses 5% terá de 
desembolsar 10% para a educação. 
Exemplificando: se tem R$ 1 mi-
lhão de ICMS para pagar, o limite 
de 5% para doação é de R$ 50 mil. 
Sobre esse valor, 10% serão R$ 5 
mil. Esses R$ 5 mil não podem ser 
retirados da doação. Terão de ser 
desembolsados e o destino é a edu-
cação ou programas de redução de 
criminalidade primária. No final 
das contas, o Estado vai ver a arre-
cadação aumentar, não diminuir.

Como sensibilizar a sociedade para 
a lei de incentivo à segurança ser 
aprovada?
Chegamos numa situação de des-
confiança generalizada de todos 
os entes. O único setor em que há 
uma confiança é no Judiciário, que 
tem seus defeitos, mas é uma ins-
tituição que está dando um jeito 
numa desordem muito grande que 
está aí. Enfim, a gente não tem um 

ambiente de confiança para juntar 
as forças. O grande objetivo desta 
doação inicial do Instituto Cultu-
ral Floresta foi inverter a lógica que 
normalmente existe, de pedir uma 
lei para depois fazer algo. A gen-
te fez algo para depois pedir a lei. 
Pegamos R$ 14 milhões do nosso 
bolso, entregamos para a segurança 
pública sem pedir nenhuma con-
trapartida. Ninguém pediu para 
colocar carro da polícia na sua rua 
ou no seu bairro. Isso é uma relação 
de confiança. Se a lei for aprovada, 
estamos dispostos a multiplicar por 
20 as doações.

O Estado não estaria perdendo o 
gerenciamento de parte de seus re-
cursos?
O Estado tem R$ 70 bilhões de 
despesa por ano e R$ 62 bilhões 
de receita. Portanto, dada essa ne-
cessidade de cobrir o déficit, os in-
vestimentos em educação, saúde, 
segurança e infraestrutura não são 
feitos. Isso é uma injustiça: o povo 
paga impostos e não ver isso trans-
formado em benefício. Na minha 
opinião, o Estado deveria primeiro 
provir os serviços básicos e depois, 
com as sobras, cobrir as irrespon-
sabilidades de governos anteriores. 
Resultado, toda a população sofre 
com a falta de educação, saúde e 
infraestrutura.

Ao fazer a doação com um dinheiro 
que já do Estado o valor não estaria 
voltando a ser privado?
O funcionamento da lei proposta é 
semelhante a Lei Rouanet, apenas 
o final é diferente. Na Lei Rouanet, 
a pessoa, por exemplo, cria o proje-
to de um filme e descreve ali o que 
vai gastar em cada item. Se apro-
vado pelo Ministério da Cultura, 
quem fez o projeto pode bater na 
porta de empresas e captar valores 
que seriam pagos como impos-
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“SE FOR PEDIDO ALGO ESTRANHO À SEGURANÇA, 
A CÂMARA TÉCNICA ATÉ PODE APROVAR, MAS O 

EMPRESÁRIO PODE DISCORDAR DO PREÇO E DO 
MÉRITO DO PEDIDO.”

Entrega das viaturas e equipamentos ocorreu 
no final de março, em Porto Alegre
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tos. A partir daquele momento, o 
recurso volta a ser privado. Mas 
no caso da lei da segurança, o va-
lor doado não fica privado, como 
no exemplo do filme. A doação se 
transforma em um bem público. 
O dinheiro fica um recurso priva-
do por pouquíssimo tempo. Isso 
ocorre para a compra ser efetuada 
sem precisar passar por licitação. 
Mas não é porque não tem lici-
tação que deixa de existir acom-
panhamento e verificação. Para a 
compra seguir em frente, o ente 
técnico precisa concordar com o 
pedido e o ente privado precisa 
concordar em doar. Se for pedido 
algo estranho à segurança, a Câma-
ra Técnica até pode aprovar, mas 
o empresário pode discordar do 
preço e do mérito do pedido. Uma 
licitação, além de ser um processo 
lento e caro, pode ser ineficiente 
ou resultar em um prejuízo legal. 

Como nasceu a ideia da lei, em quais 
exemplos foi inspirada?
Tudo foi discutido a muitas mãos. 
Existe um projeto do deputado 
Ronaldo Santini para transformar 
a Lei de Incentivo à Cultura (LIC) 
também para a segurança. Pega-
mos isso e também falamos com a 
Secretaria da Segurança, com espe-
cialistas em legislação e advogados 
empresariais para ver se empresas 
adeririam a uma lei nesse sentido. 
Enfim, foram feitas várias reuni-
ões para ver ser a lei funcionaria. O 
início da ideia da doação nasceu há 
dois anos, quando visitei um amigo 
na Califórnia. O pai dele criou a 11-
99 Foundation, para ajudar familia-
res de policiais mortos na defesa da 
lei. Trouxe essa ideia para cá. Falei 
com um coronel da Brigada Militar, 
mas ele disse que havia necessida-
des mais urgentes do que homena-
gens, como carros, armamento e 
equipamentos. 

Mesmo com a violência presente 
na porta da nossa casa, na esquina 
da nossa rua, por que quem critica 
a atuação de polícias é mais ouvido 
ou faz mais barulho do que quem 
apoia as forças que estão aí para 
defender o cidadão?
O argumento do populismo é 
muito fácil. É fácil dizer que tem 
de educar, que não pode repreen-
der. É muito mais fácil argumentar 
isso. Mas não existe país que fun-
ciona a longo prazo sem ter or-
dem. O progresso econômico não 
acontece onde há instabilidade na 
ordem. Então, defender que não 
haja policiamento, que o investi-
mento tem de ser em educação, 
tudo isso eu concordo. Mas é pre-
ciso entender quais são os desafios 
presentes para buscar uma solução. 
Uma solução definitiva da seguran-
ça pública passa pelo equilíbrio de 
três pilares. O primeiro é educação 
e oportunidade de trabalho para 

jovem. Se tiver isso, o crime é me-
nos atrativo. Jovem sem acesso à 
educação e sem oportunidade de 
emprego, o crime se torna mui-
to atrativo. O segundo pilar é o da 
ostensividade policial: policial bem 
treinado, bem equipado e presen-
te. A partir do momento que você 
tem uma polícia eficiente, o cri-
minoso pensa duas vezes antes de 
cometer um crime. O terceiro é a 
punição, que passa pelo Judiciário e 
pelo presídio, que tem a função de 
retirar da sociedade e também res-
socializar, se assim possível. Hoje 
os três pilares estão fragilizados. O 
pilar da educação é com certeza o 
mais importante de todos. É o que 
demora mais tempo para consertar 
seus rumos. O da punição também 
demora para mostrar resultados. O 
mais rápido de atuar e dar uma sen-
sação de segurança é o da ostensivi-
dade, por isso resolvemos começar 
por aqui. V
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“Puertas cerradas”, “guestaurant”, “supper club” ou “paladar”: tendência 
gastronômica oferece jantares autorais para apenas um casal a cada noite
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para apenas um casal a cada noite. 
O serviço fica a cargo do próprio 
chef, na sala da sua casa.  

Há cerca de sete anos na capital 
gaúcha atendendo pequenos 
grupos e, há alguns meses, voltado 
mais para duas pessoas, o Casa 
Cardozo é um antirrestaurante. 
Também poderia ser chamado 
de “puertas cerradas”, “guestaurant”, 
“supper club” ou “paladar”, entre 
outras definições, como o estilo é 
chamado, dependendo do país que 
adota o conceito. O proprietário, 

o chef Marcos Cardozo, buscou 
inspiração no Solo Per Due, 
localizado na comuna de Vacone, 
no Lacio. Embora o italiano se diga 
o menor do mundo, o título pode 
ser facilmente puxado para Porto 
Alegre.

Quando abriu sua casa, no ter-
ceiro andar do prédio residencial 
de uma rua arborizada, o concei-
to de restaurantes fechados já não 
era novo. Países de todos os conti-
nentes já haviam adotado a prática 
de jantares para pequenos grupos 

PALADARES SECRETOS

CULTURA E LAZER | GARFO & FACA

Quem caminha por uma das 
ruas mais tradicionais do 
bairro Rio Branco de Porto 

Alegre não imagina que está pas-
sando diante do menor restauran-
te de alta gastronomia do mundo. 
Nem poderia. Ele é secreto. 

O Casa Cardozo não possui te-
lefone e, muito menos, anúncio 
na fachada. Fica em um prédio 
discreto, sendo seu endereço re-
velado apenas após a confirmação 
do cliente. Lá são servidos jantares 
autorais para casais. Ou melhor: 

Nos jantares, 
pequenos grupos 

são atendidos 
pessoalmente pelo 

próprio chef 
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atendidos pessoalmente pelo chef. 
Mas a origem é controversa. Alguns 
dizem ter nascido na Argentina, 
onde há uma profusão deles, en-
quanto outros garantem que foi em 
Cuba, onde os chamados “palada-
res” permitiam uma alternativa de 
sobrevivência para as famílias que 
deveriam manter-se clandestinas. 
O certo que é, embora tenham a 
discrição em comum, nem todos 
são iguais. Há os endereços secretos 
e os que mudam frequentemente 
de local, os que atendem grandes 
grupos e os reservados a confrarias, 
entre outras peculiaridades. 

Na Argentina, onde há até portal 
na internet para encontrar o pre-
ferido, o mais conhecido é o iLa-
tina. No cardápio, uma sequência 
de sete pratos de degustação com 
sabores em uma viagem gastronô-
mica do México à Patagônia lhe va-
leu um prêmio internacional. Em-
bora “clandestino”, ganhou o ‘One 
to Watch Award’, conferido aos 50 
melhores da América Latina.

O cubano San Cristóbal, em 
Havana, não tem um prêmio des-
se porte, mas recebeu um convi-
dado que despertou curiosidade 
internacional. O paladar foi o local 
escolhido por Barack Obama para 
seu primeiro jantar na cidade, às 
vésperas do histórico encontro 
com o presidente Raúl Castro, em 
março de 2016. Recomendado 
ao ex-presidente americano pelo 
casal Jay Z e Beyoncé, frequen-
tadores garantidos quando vão à 
Cuba, o São Cristóbal mantém-
-se, apesar da forte fiscalização do 
governo para empreendimentos 
privados. 

A clandestinidade, porém, não 
é um traço restrito a latino-ame-
ricanos. Nos Estados Unidos, os 
antirrestaurantes já se espalham 
pelo território há quase uma dé-
cada. Em 2010, nasceu um dos 
mais conhecidos, o Orange Arrow, 

EM UM ANTIRRESTAURANTE, O CARDÁPIO 
PODE SER – E É, NA MAIORIA DAS VEZES – 
DESCONHECIDO. O ELEMENTO SURPRESA É 
UM DOS ATRATIVOS

em Washington. Lá os jantares 
não são regulares, nunca se sabe 
quando acontecerão e, para parti-
cipar, é preciso ser indicado. Um 
dos fundadores explica porque os 
convivas são escolhidos a dedo: 
“não queremos ninguém que não 
seja interessante ou divertido. É 
um clube privado, não um restau-
rante”. O local, inclusive, nunca é o 
mesmo. Os jantares podem acon-
tecer em um salão de festas ou, até 
mesmo, em um museu.  

com desconhecidos, que vão desde 
pessoas discretas, passando por ca-
sais discutindo a relação e crianças 
chorando. 

Em um antirrestaurante, o car-
dápio pode ser – e é, na maioria das 
vezes – desconhecido. O elemento 
surpresa é um dos atrativos. Aliado 
a isso, o atendimento é personaliza-
do, e o tempo de permanência é o 
cliente que determina. “Os jantares 
podem durar até 4 horas. O inter-
valo entre o serviço de boas-vindas, 

O que faz um cliente ir a um lo-
cal desconhecido em detrimento 
de um nome garantido na cidade? 
Há uma gama de respostas. Em 
grandes restaurantes, tudo é pre-
visível, desde o estacionamento. 
O cliente é direcionado para sua 
mesa, recebe um cardápio pronto e 
é atendido, por melhor que seja o 
serviço, de forma impessoal. Além 
disso, está dividindo o ambiente 

entrada, primeiro prato, segundo 
prato, sobremesa e café, quem defi-
ne é o casal”, explica o chef Marcos 
Cardozo. E é possível levar sua pró-
pria bebida, sem cobrança de rolha.  

Ser um antirrestaurante signi-
fica ir além do prazer de um bom 
prato. Em um restaurante secreto 
se paga mais do que por uma sim-
ples refeição. “Eu vendo uma ex-
periência”, traduz o chef. 

Há cerca de sete anos na capital gaúcha, o Casa Cardozo é 
considerado um “antirrestaurante”

V



VOTO - política, cultura e negócios - Edição 138 | maio e junho - 201878
TEATRO DO BOURBON COUNTRY - ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO Nº 49110802 VALIDADE 21/02/2019 CAPACIDADE MÁXIMA: 1.144 PESSOAS
AUDITÓRIO ARAÚJO VIANNA - ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO Nº 48640204. VALIDADE: INDETERMINADA. APPCI Nº 656 REFERENTE PPCI Nº 25452/1. EM PROCESSO DE RENOVAÇÃO. CAPACIDADE: 3.628 PESSOAS
TEATRO FEEVALE - ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 100554. VALIDADE: INDETERMINADA. CERTIFICADO DE CONFORMIDADE DE PPCI Nº 5266/1. VALIDADE 19/10/2019

AGENDA20
18

RAÇA NEGRA30
JUN

CANAIS DE VENDAS OFICIAIS MAIS INFORMAÇÕES

PORTO ALEGRE
Bilheteria do Teatro do Bourbon Country
NOVO HAMBURGO
Bilheteria do Teatro Feevale

 /OPUSPROMOCOES
 /OPUSPROMOCOES

OPUSPROMOCOES.COM.BR

LAILA GARIN
E A RODA23

AGO
CHICO BUARQUE17a19

AGO ANDREA BOCELLI Estádio Beira-Rio
23
SET

GOD SAVE THE QUEEN Auditório Araújo Vianna21
JUNTeatro do Bourbon Country

Teatro Feevale (9)
Teatro do Bourbon Country (10)

Auditório Araújo Vianna Teatro do Bourbon CountryAuditório Araújo Vianna

CONEXÕES PARA
 O FUTURO COM 

MARCOS PIANGERS
Teatro Feevale

13
JUN

TIA MÁ

Teatro do Bourbon Country

15
JUN

NANDO REIS23
JUN

BEATLES PARA 
CRIANÇAS 230

JUN
FERNANDO

ANITELLI29
JUN Teatro do Bourbon Country Teatro do Bourbon CountryAuditório Araújo Vianna

5 A SECO Teatro do Bourbon Country29
JUL



79
TEATRO DO BOURBON COUNTRY - ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO Nº 49110802 VALIDADE 21/02/2019 CAPACIDADE MÁXIMA: 1.144 PESSOAS
AUDITÓRIO ARAÚJO VIANNA - ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO Nº 48640204. VALIDADE: INDETERMINADA. APPCI Nº 656 REFERENTE PPCI Nº 25452/1. EM PROCESSO DE RENOVAÇÃO. CAPACIDADE: 3.628 PESSOAS
TEATRO FEEVALE - ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 100554. VALIDADE: INDETERMINADA. CERTIFICADO DE CONFORMIDADE DE PPCI Nº 5266/1. VALIDADE 19/10/2019

AGENDA20
18

RAÇA NEGRA30
JUN

CANAIS DE VENDAS OFICIAIS MAIS INFORMAÇÕES

PORTO ALEGRE
Bilheteria do Teatro do Bourbon Country
NOVO HAMBURGO
Bilheteria do Teatro Feevale

 /OPUSPROMOCOES
 /OPUSPROMOCOES

OPUSPROMOCOES.COM.BR

LAILA GARIN
E A RODA23

AGO
CHICO BUARQUE17a19

AGO ANDREA BOCELLI Estádio Beira-Rio
23
SET

GOD SAVE THE QUEEN Auditório Araújo Vianna21
JUNTeatro do Bourbon Country

Teatro Feevale (9)
Teatro do Bourbon Country (10)

Auditório Araújo Vianna Teatro do Bourbon CountryAuditório Araújo Vianna

CONEXÕES PARA
 O FUTURO COM 

MARCOS PIANGERS
Teatro Feevale

13
JUN

TIA MÁ

Teatro do Bourbon Country

15
JUN

NANDO REIS23
JUN

BEATLES PARA 
CRIANÇAS 230

JUN
FERNANDO

ANITELLI29
JUN Teatro do Bourbon Country Teatro do Bourbon CountryAuditório Araújo Vianna

5 A SECO Teatro do Bourbon Country29
JUL



VOTO - política, cultura e negócios - Edição 138 | maio e junho - 201880

TO
M

 G
RI

M
BE

RT
/U

N
SP

LA
SH

O QUE É QUE A 
RÚSSIA TEM?

DE DOSTOIEVSKI A BARYSHNIKOV:

CULTURA E LAZER | MALAS PRONTAS

Sede da Copa do Mundo de 2018, a Rússia deixou o isolamento 
de lado e abriu-se ao ocidente. Essa nova característica permitiu a 
instalação de centenas de opções de cultura, lazer e gastronomia 
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Se você acredita que a Rússia 
é claustrofóbica, tal qual os 
romances de Fiódor Dos-

toievski, que é militarista como os 
bolcheviques e que seu povo é car-
rancudo e despótico, não vá para 
lá, sobretudo se não estiver dispo-
nível a mudar de opinião. O turista 
que chega ao país dos czares vai ser 
surpreendido por um povo alegre 
e simpático e por cidades arejadas 
e contemporâneas, bem ao gos-
to do ocidente. Se for brasileiro, 
então, espere ser recebido com 
ainda mais alegria e alusões sobre 
futebol, samba e novelas. Sim, eles 
adoram o Brasil. O viajante, seja 
durante a Copa, seja em qualquer 
outro período, vai encontrar por 
lá muito mais pontos em comum 
do que o gosto pela vodca. Outra 
surpresa? Se a escrita em cirílico 
é difícil, a pronúncia de algumas 
palavras da língua eslava é de fácil 
compreensão.

A Rússia tem um passado for-
te, marcado por guerras e pela 
Revolução Comunista de 1917. Os 
pontos turísticos lembram cons-
tantemente isso, e não poderia ser 
diferente. Ao longo do território é 
possível encontrar muitos kremlins 
(“fortalezas”), localizados em pon-
tos estratégicos, mas que hoje são 
ocupados pelos governos. 

Ainda que com fortes marcas 
do passado, o país vem mudando 
desde o fim da União Soviética. 
A Rússia deixou o isolamento de 
lado, abriu-se ao ocidente e assu-
miu um perfil capitalista bem mais 
forte do que se imagina. O número 

O TURISTA QUE CHEGA AO PAÍS DOS 
CZARES VAI SER SURPREENDIDO POR 
UM POVO ALEGRE E SIMPÁTICO E POR 
CIDADES AREJADAS E CONTEMPORÂNEAS

de bilionários por lá, por exemplo, 
só é menor do que em Pequim e 
em Nova Iorque. 

Essa nova característica per-
mitiu a instalação de centenas de 
opções de cultura, lazer e gastro-
nomia. Dependendo do estilo de 
cada turista, é possível traçar rotei-
ros que priorizem museus e casas-
-museus de grandes nomes da lite-
ratura, parques, gastronomia e até 
percursos que passem por pontos 
voltados a viagens espaciais e de 
arte underground. 

Os dez dias foram insuficien-
tes, garante. “A primeira ida a 
qualquer lugar é sempre mais ‘tu-
rística’. Faltou entrar em algumas 
igrejas, visitar casas importantes, a 
de Dostoievski, por exemplo, e a 
famosa Estação Finlândia”, diz ele, 
referindo-se ao museu dedicado 
ao escritor, em Moscou, e, em São 
Petersburgo, o terminal ferroviá-
rio por onde Lenin entrou no país 
dando início à Revolução. As visi-
tações ficarão para uma próxima, 
promete.

VIA TRANSIBERIANA
O casal fez o trajeto de 650 qui-

lômetros que separa as duas cida-
des de trem pela ferrovia Tran-
siberiana. A viagem durou cerca 
de quatro horas, pois optaram 
pela linha de grande velocidade. 
O mesmo percurso pode ser feito 
na linha clássica, com o dobro de 
tempo, mas em vagões que man-
têm o charme da época da criação, 
há mais de 120 anos. 

A Transiberiana é a maior fer-
rovia do mundo. São 9.289 km de 
extensão, de Moscou até Vladivos-
tok, passando pela Sibéria. Não são 
poucos os corajosos que se dis-
põem a fazer a viagem completa, 
passando 7 dias dentro do trem e 

MOSCOU E SÃO PETERSBURGO
O economista Cláudio Leal op-

tou por uma viagem em outubro 
do ano passado, quando se com-
pletaram os 100 anos da revolu-
ção, marcados por eventos com 
depoimentos de pessoas afastadas 
de seus familiares, de perdas e ex-
propriações. 

Estudante da língua eslava, Leal 
ficou cinco dias em Moscou e cin-
co em São Petersburgo, os dois 
destinos mais procurados. Viajan-
do com a esposa, antes de voltar ao 
Rio de Janeiro onde moram, ficou 
um final de semana em Amsterdã, 
em função de uma escala na com-
panhia escolhida pelo preço mais 
atrativo. 
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mudando oito vezes de fuso ho-
rário. A propósito, a Rússia tem 11 
diferentes fusos.

PELOS MUSEUS
Na capital Moscou, uma cidade 

extremamente limpa e organiza-
da, as opções culturais são cen-
tenas. Galerias de arte, museus e 
mausoléus dividem atenção com 
shoppings luxuosos e restaurantes 
centenários de alta gastronomia. 
Além da Catedral de São Basí-
lio, comumente confundida com 
o Kremlin, na Praça Vermelha, o 
Museu da Vitória é um dos pontos 
turísticos que mais causam impac-

to. É obrigatório para quem tem 
interesse na Segunda Guerra Mun-
dial, encontrando ali os registros 
do ataque nazista à cidade, como 
roupas, objetos, armamentos e ré-
plica de uma casa destruída pelas 
bombas, além de um holograma 
de Stalin. 

O ponto alto, no entanto, quan-
do o assunto é arte, são as Galerias 
Tretyakov, tanto a originais, per-
to do Kremlin, como a moderna, 
próxima ao Parque Gorky (área 
verde que não pode ser esquecida 
nos roteiros). Dedicada à arte na-
cional da Rússia, é uma das mais 
importantes no gênero, com mais 

de 130 mil itens que vão desde o 
século XI até a vanguarda russa e a 
contemporaneidade. As obras são 
de ícones como Kandinsky, Cha-
gall, Pavel Filonov e Liudov Po-
pova.  “Desista de Moscou se não 
tiver tempo para elas”, alerta Cláu-
dio Leal. “Mas é só o começo: sem 
o Museu Pushkin, em Moscou, e 
o Museu Hermitage, em São Pe-
tersburgo, ao lado da Catedral do 
Sangue Derramado, outra joia, 
também fica tudo pela metade”, 
acrescenta. 

Por sorte, ambos os museus ci-
tados por Leal estão em cidades 
distantes. É preciso fôlego para 
conhecer as 500 mil obras do 
Pushkin, entre Bocicellis, Rem-
brandts, Rubens, Delacroixs, Mo-
nets e Van Goghs, e as mais de 
três milhões peças do Hermitage. 
Este último era o antigo Palácio 
de Inverno dos czares, ao estilo 
de Versailles, porém dez vezes 
maior. 

O Hermitage está localizado em 
São Petersburgo, uma cidade mais 
próxima das ocidentais, com me-
nos cuidados com a limpeza e bem 
mais vibrante, com lojas abertas 24 
horas. Conhecida como “Veneza 
do Norte”, fica às margens do Rio 
Neva e é composta por 42 ilhas e, 
para uni-las, 450 pontes. Por lá, o 
turista vai encontrar mais sinali-
zação em inglês. Em São Peters-
burgo, além das atrações diurnas, 
os bares e a agitação que tomam 
conta das margens do rio fazem 
uma das melhores opções quando 
escurece. 

Antes de deixar Moscou, no 
entanto, é imprescindível visitar 
o Teatro Bolshoi, referência mun-
dial quando o assunto é ballet. Am-
bição de todo bailarino, o Bolshoi, 
além de ter abrigado nomes como 
Mikhail Baryshnikov, Vatslav Ni-

CULTURA E LAZER | MALAS PRONTAS

FOTOS: CLÁUDIO LEAL

NA CAPITAL MOSCOU, UMA CIDADE EXTREMAMENTE 
LIMPA E ORGANIZADA, AS OPÇÕES CULTURAIS SÃO 

CENTENAS: GALERIAS DE ARTE, MUSEUS E MAUSOLÉUS 
DIVIDEM ATENÇÃO COM SHOPPINGS E RESTAURANTES 

CENTENÁRIOS DE ALTA GASTRONOMIA

Shopping de luxo na Petrovka Boulevard, paraíso para os apaixonados por compras
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O QUE NÃO PODE 
FALTAR NO ROTEIRO

1
2
3
4
5

Parque Gorky, 
em Moscou

Galerias Tretyakov, 

em Moscou

Catedral de São Basílio, 

em Moscou 

Teatro Bolshoi , 

em Moscou

Museu Hermitage, 

em São Petersburgo

jinsky e Anna Pavlova, tem uma 
bela arquitetura tanto na fachada 
como no interior. Dica: atente para 
a compra antecipada do ingresso.  

  
DO CAVIAR À VODCA 

Se o roteiro de viagem for me-
nos cultural e mais gastronômico, a 
opção são os restaurantes típicos. A 
cozinha russa tem traços europeus 
e orientais, com ingredientes que 
foram adotados a partir das expan-
sões. A tradicional usa muitos legu-
mes, cogumelos e frutos do mar. 
Pratos com salmão estão entre os 
mais populares – bem mais barato 
que carne vermelha – e a comida 
japonesa é mais consumida lá do 
que no Brasil. O pão de centeio e 
as panquecas também fazem parte 
do dia a dia local.

Outro prato típico é o pelmeni, 
uma espécie de capeletti com di-
ferentes recheios, inclusive carne 
de rena. São servidos na manteiga 
e cobertos com creme de leite, ou 
usados em sopas. Sendo um prato 
comum, a qualidade varia muito, 
a depender do restaurante. Não se 
pode esquecer que foi lá que nas-
ceu, no século XIX, o famoso stro-
gonoff e ainda é muito consumido. 
A receita é a tradicional, feita com 
creme azedo e servida sozinho ou 
com batatas. 

Qualquer prato da cozinha rus-
sa, no entanto, não será tão carac-
terístico como o caviar. As ovas de 
esturjão mais conhecidas do mun-
do estão lá. O mais famoso deles, 
o Beluga, vem do Mar Cáspio, lo-
calizado mais a Oeste, banhando 
também o Cazaquistão. Aproveite 
para comer durante a viagem, pois, 
se no Brasil paga-se R$ 6 mil por 
cerca de 100 gramas, lá o preço 
“despenca” para R$ 1 mil.  

Mas não fique triste. Se a iguaria 
está acima das possibilidades, há 

centenas de tipos e marcas que ca-
berão no seu orçamento. “A melhor 
pedida para a noite é comprar ca-
viar no supermercado, blinis (uma 
pequena panqueca) e smetana (o 
equivalente da nata gaúcha, que é 
vendida de acordo com o teor de 
gordura desejado). O acompanha-
mento ideal são ‘shots’ de vodca”, 
aconselha Leal.

E por falar na bebida que é or-
gulho nacional, a história do desti-
lado pode ser conhecida no Museu 
da Vodca, que fica a uns 40 minu-
tos do centro histórico de Moscou. 
Com ingressos de cerca de R$ 40, o 
turista aprende como ela passou a 
fazer parte da tradição. Tanto que, 

proibida por Lenin, foi a mais con-
sumida nas comemorações da sua 
morte. E é até hoje a mais solicita-
da em todo tipo de evento, do ba-
tismo ao velório. Existe, inclusive, 
um sinal para pedi-la: encostar o 
dedo indicador na parte lateral do 
pescoço. 

O ingresso no museu dá direito 
à degustação das dezenas de tipos 
e paladares da bebida, cujo teor 
alcoólico pode ultrapassar os 50%. 
A dica para o visitante é ir com 
calma, sob pena de aquela Rússia 
claustrofóbia dos livros Dostoievki 
transformar-se, após três ou qua-
tro doses, em um imenso palco de 
Baryshnikov.

SE O ROTEIRO DE VIAGEM FOR MENOS 
CULTURAL E MAIS GASTRONÔMICO, A 
OPÇÃO SÃO OS RESTAURANTES TÍPICOS

V
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Economista Cezar Busatto, com a experiência de ter trabalhado 
nas três esferas de governo, escreveu o livro “Revolução 
Cidadã”, que será lançado por financiamento coletivo

LUZES NO CAMINHO 
DA RUPTURA

CULTURA E LAZER | ENTRE PÁGINAS

TÂNIA RÊGO/AGÊNCIA BRASIL 

A importância da mobiliza-
ção das pessoas para me-
lhorar a sociedade está pre-

sente de duas maneiras no novo 
livro do economista Cezar Busat-
to: no conteúdo e no financiamen-
to coletivo (crowdfunding). Uma 
“vaquinha online” foi aberta em 
um site para obter os recursos des-
tinados à edição da obra. A meta 
de R$ 25 mil, basicamente para co-
brir o custo de impressão de 1.000 
exemplares, foi alcançada nas pri-
meiras semanas.

Fiel ao que o título anuncia, “Re-
volução Cidadã”, Busatto procurou 
o financiamento coletivo para não 

ter de recorrer a empresas, já dan-
do um tom do conteúdo que o lei-
tor encontrará nas páginas.

– Não quero buscar recursos em 
grandes e tradicionais doadores. 
Defendo a proibição de doações 
empresariais para a política e, por 
coerência, busquei a contribuição 
de pessoas físicas para o livro – 
afirma.

Busatto também vê nisso uma 
experiência inovadora porque 
“basta ativar a sua rede” para se 
obter algum retorno, seja em uma 
campanha para melhorar o bair-
ro, a cidade ou mesmo fazer uma 
campanha eleitoral.

– Mas a credibilidade é funda-
mental, caso contrário as pessoas 
não se mobilizam – enfatiza.

De acordo com ele, o fundo 
partidário para financiar campa-
nhas eleitorais usa dinheiro que 
poderia ser canalizado para outros 
fins públicos essenciais. Para este 
ano, o valor aprovado pelo Con-
gresso é de R$ 888,7 milhões, dos 
quais R$ 780,3 milhões oriundos 
de dotação da União.

– É um dinheiro que não será 
usado para melhorar a saúde pú-
blica ou a segurança – afirma.

Busatto propõe que os recursos 
para um candidato venham de for-
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ma semelhante como está fazendo 
em seu livro, o financiamento co-
letivo.

– Que bom seria se cada polí-
tico levantasse dinheiro com seus 
eleitores. Tem de ser financiado 
pelo eleitor que confia nele.

O economista fala com co-
nhecimento. Foi eleito três vezes 
deputado estadual, entre 1994 e 
2006, e candidato a prefeito de 
Porto Alegre nas eleições de 2000. 
Ocupou cargos em governos, 
como subchefe de gabinete do mi-
nistro da Agricultura Pedro Simon, 
secretário estadual da Fazenda, 
chefe da Casa Civil no Palácio Pi-
ratini e secretário de Governança 
Local de Porto Alegre. À frente de 
cargos nas três esferas de governo, 
Busatto tem larga experiência de 
gestão estratégica e administração 
pública.

No livro, com previsão de lan-
çamento até fim de julho, o autor 
faz uma análise das cidades como 
um novo ator político coletivo que 
rejeita a caracterização de ente 
subnacional, pois lhe dá inferio-
ridade frente às outras esferas de 
governo. 

– É na cidade onde as pesso-
as nascem, onde trabalham, onde 
criam seus filhos e desenvolvem 
seus projetos de vida. A cidade via-
biliza o cidadão – enumera.

Conforme o autor, esse novo 
movimento das cidades e dos cida-
dãos assumindo o protagonismo 
não é um fenômeno tecnológico, 
mas social, totalmente ligado às 
possibilidades das novas tecnolo-
gias. Busatto acrescenta que as ci-
dades e os cidadãos querem mos-
trar mais o próprio rosto do que 
serem representados. 

– É na praça Tahrir, é no Occu-
py Wall Street ou em um protesto 
na avenida Paulista. Enfim, a cida-
de e o cidadão são os novos atores 
sociais – afirma.

Busatto concorda com o que 
disse o economista Eduardo Gian-
netti, que precisamos de menos 
Brasília e mais Brasil. 

– Estou propondo uma nova 
pactuação federativa na qual as ci-
dades deixam de ser pedintes e as-
sumam seu papel de novos atores, 
protagonistas de uma nova reali-
dade social – destaca.

A ideia de escrever o livro veio 
do que se observa nas ruas e nas re-
des sociais, da ruptura do cidadão 
com o sistema político, como hoje 
se apresenta. O autor escreve que 
não tem a pretensão de responder 
para onde isso vai encaminhar a 
sociedade, mas o debate proposto 
por “Revolução Cidadã” ajudará a 
iluminar o caminho.
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Nunca tivemos uma chance tão grande de evoluir para um 
mundo mais democrático, igualitário e sustentável como temos 
hoje diante de nós. Isso depende unicamente de nós, de 
nossas vontades, de nossos desejos, de nossas escolhas como 
cidadãos e comunidades. Ou seja, estamos ancorados em nossa 
subjetividade enquanto humanos capazes de interagir e mudar 
os rumos da vida em sociedade no caminho de menos autocracia 
e mais democracia. As condições materiais para essa mudança 
não são mais obstáculos intransponíveis como chegaram a ser 
num passado não muito distante. Nosso desafio é criarmos as 
condições subjetivas, espirituais para essa mudança.

“

”

V

Trecho da apresentação de “Revolução Cidadã”, de Cezar Busatto
Crowdfunding em: https://www.vakinha.com.br/vaquinha/revolucao-cidada
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La Cordillera (2017), de Santiago 
Mitre, diretor argentino de 38 
anos, é um thriller político de 

alto nível e que, inexplicavelmen-
te, está custando muito a ser lança-
do nos cinemas brasileiros. Parece 
que entra direto nas plataformas 
digitais (NOW, iTunes e Netflix).

Talvez seja porque, ao focalizar 
um encontro de presidentes lati-
no-americanos, coloque o primei-
ro mandatário brasileiro como um 
déspota populista e isolacionista.

Ricardo Darín, excelente como 
sempre, vive Hérnan Blanco, o pre-
sidente argentino, em meio a  uma 
crise política internacional. Ao lado 
do Brasil, apoiou a criação de uma 
entidade petrolífera unicamente 
sul-americana, mas também está 
seduzido pela proposta americana 
de unir todas as Américas. Além 
disso, passa por problemas de polí-
tica interna, com denúncias de cor-
rupção em sua campanha, feita por 
seu ex-genro e familiares, enquan-
to sua filha tem uma crise nervosa 
sem precedentes.

CULTURA E LAZER | MARCO ANTÔNIO CAMPOS

Tudo isso ocorre em um isola-
do hotel nas alturas da Cordilheira 
dos Andes, a mais linda paisagem 
chilena. 

O cinema argentino tem se 
destacado mais recentemente nos 
dramas urbanos, em filmes ma-
ravilhosos como Elsa e Fred, O Pai 
da Noiva, O Segredo de seus Olhos, 
Um Conto Chinês e Contos Selvagens. 
La Cordillera retoma uma tradi-
ção anterior do clássico cinema 
portenho: a dos thrillers políticos, 
que rendeu grandes clássicos pós-
ditadura, em filmes inesquecíveis 
como A História Oficial, Camila, As-
sassinato no Senado da Nação, Tempo 
de Revanche e Dar-se Cuenta.

Este magnífico trabalho do jo-
vem Mitre também evoca outro 
clássico do cinema de nossos vi-
zinhos, Hombre Mirando al Sudeste, 
de Eliseo Subiela. Na obra-prima, 
o fantástico e o real, o onírico e o 
dramático se misturam de tal for-
ma que os protagonistas e os es-
pectadores não sabem mais o que 
existe ou é apenas fantasia.

O mais importante é que, nos 
três planos narrativos que esco-
lheu (a conferência de presiden-
tes, o drama pai x filha e o conflito 
interno do personagem sobre que 
destino seguir), o diretor imprime 
uma força e uma profundidade 
sensacional. Assim, proporciona 
ao espectador interessado em dra-
mas mais reflexivos um material 
apto a ser consumido horas de-
pois que o filme terminou.

E, como cereja do bolo, La Cor-
dillera enfoca de passagem o jor-
nalismo político, através da perso-
nagem da jornalista Claudia Klein, 
de participação notável no filme.

La Cordillera é, acima de tudo, 
mais um gol para Mr. Darín e para 
o cinema argentino, cada vez me-
lhores.

La Cordillera

DIREÇÃO:
Santiago Mitre

COM:
Ricardo Darín, 
Erica Rivas, 
Dolores Fonzi 
e Christian 
Slater

GÊNERO: 
Thriller político

MARCO ANTÔNIO CAMPOS
ADVOGADO E SÓCIO DA CAMPOS 

ESCRITÓRIOS ASSOCIADOS
campos@terra.com.br

RICARDO DARÍN
COMO PRESIDENTE DA ARGENTINA

DIVULGAÇÃO
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Os jovens estão preocupados
em buscar informações confiáveis,
revela a pesquisa Trust in News, 
realizada em 2017 pelo Kantar
Ibope Media. E 72% dos entrevistados 
confiam mais em revistas que em 
outras mídias. As revistas impressas, 
online, no celular ou em vídeo, 
fornecem conteúdo relevante, 
investigativo e em um ambiente seguro.
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