
Combatendo hegemonia de décadas, chega 
ao centro do poder brasileiro um projeto que 

defende o liberalismo econômico em sua essência:

GUEDES
O PLANO

MULHERES DE PODER
Michelle Bolsonaro quer ser 
porta-voz das minorias esquecidas

PREVIDÊNCIA
Pesquisa retrata urgência na mudança 
da estrutura previdenciária do país
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única cidade
do RS que
oferece Libras
para seus
alunos.

CanoasCanoas
Canoas é a única cidade do Rio 
Grande do Sul que possui um cur-
rículo específico para a Língua Bra-
sileira de Sinais (Libras).
Ao longo das séries iniciais, os 
alunos serão inseridos, não apenas 
na linguagem de sinais, mas em 
todo o contexto histórico e da 
identidade do surdo.

Muito além de um novo 
idioma, Canoas começa
uma nova etapa na
transformação profunda
dos pequenos Canoenses,
em grandes cidadãos.
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ACREDITAR NO
FUTURO DO BRASIL

Acertos e erros são indis-
sociáveis da vida. E na 
dinâmica de governo não 

é diferente. Se há controvérsias 
quanto ao posicionamento po-
lêmico do presidente pelas redes 
sociais, também há consenso de 
que a economia está no rumo 
certo: inflação controlada, dólar 
estável e grandes possibilidades 
de aprovação da Nova Previdên-
cia. 

É justamente esse cenário – 
que interfere na vida de mais 
de 200 milhões de brasileiros 
– que a Revista VOTO detalha 
na reportagem especial de capa 
desta edição. Qual é o plano do 
ministro Paulo Guedes? Despido 
de preconceitos, renega uma he-
gemonia de décadas e defende o 
liberalismo econômico como o 
centro de um conjunto de me-
didas que busca consertar o país. 

Como poderá ele sanear o 
endividamento da nação? “Não 
existe alguém que resolverá os 
problemas sozinho”, avisou em 
seu discurso de posse. Avesso 
aos holofotes, Guedes tem clare-
za sobre a responsabilidade que 
leva consigo – afinal, reestrutu-
rar a economia do país é o desa-
fio número um de Bolsonaro.

São muitos os caminhos até 
lá: reformas estruturantes, libe-

ralização comercial e privati-
zações fazem parte dos pilares 
econômicos do novo governo. 
Para contribuir com o debate 
sobre esses temas e reunir lide-
ranças políticas e empresariais, 
a VOTO realizou seu Seminário 
de Abertura do Ano. Detalhado 
na página 60, o evento foi fonte 
de informação para veículos de 
todo o país.

Nesta edição, há também uma 
novidade. Ou melhor, três: in-
corporam-se ao time de pen-
sadores e colunistas da nossa 
revista grandes nomes. Mateus 
Bandeira, que já presidiu uma 
grande instituição financeira e a 
maior consultoria de gestão do 
Brasil escreverá análises sobre 
política, administração e econo-
mia. O tenente-coronel Luciano 
Zucco, deputado estadual mais 
votado do RS, falará sobre segu-
rança. E Anthony Ling, arquiteto 
e urbanista, vai tratar sobre os 
desafios das cidades na socieda-
de moderna. 

No ano em que completará 15 
anos, a VOTO segue acreditan-
do no futuro do Brasil. E bus-
cará sempre contribuir para a 
construção de um país melhor 
– unindo pessoas e promovendo 
ideias. Vamos em frente!

Boa leitura!

A VOTO BUSCARÁ SEMPRE 

CONTRIBUIR PARA A 

CONSTRUÇÃO DE UM PAÍS 

MELHOR – UNINDO PESSOAS 

E PROMOVENDO IDEIAS.

“

”

EDITORIAL
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Difícil ficar diante de todo esse cenário e não se 
emocionar. Faremos o que estiver ao nosso alcance 

para atender vítimas, minimizar danos, cobrar 
justiça e evitar tragédias.

Aqui não se rende ninguém, aqui não 
foge ninguém. Aqui vamos à luta. 

Aqui vamos ao combate.

Estivemos procurando informações sobre o Plano 
Real, que conteve a inflação, para tomá-lo como 

modelo para resolver o que acontece na Venezuela.

Precisamos de manter um alto grau de vigilância, devemos 
estar atentos a qualquer ‘cisne negro’ e também adotar 

medidas para evitar os ‘rinocerontes cinzentos’.

JAIR BOLSONARO
Presidente do Brasil, pelo Twitter, lamentando o 
rompimento da Barragem de Brumadinho (MG)

NICOLÁS MADURO
ditador socialista venezuelano, após Juan Guaidó 

declarar-se presidente interino da Venezuela 

JUAN GUAIDÓ
Presidente Interino da Assembleia Nacional da Venezuela, 

com planos para o reequilíbrio da economia do país

XI JINPING
Presidente da China, em discurso após divulgação do 

pior PIB do país em décadas
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Quem ameaça parlamentar está cometendo 
um crime contra a democracia.

O sucesso não é um direito. Tem que ser 
ganho e tem que ser ganho todos os dias.

Você pode até tirar de cena o 
velho Renan, mas não matá-lo.

Vendo esta vergonha no Senado, estou 
cada vez mais convencido do acerto de 

não ter aceito ir para aquela Casa.

GENERAL HAMILTON MOURÃO
Vice-presidente da República, comentando a decisão 
do ex-deputado Jean Wyllys (PSOL-RJ) de sair do país 

e desistir do mandato após ameaças de morte

HOWARD SCHULTZ
CEO da Starbucks, sobre como é exercer a 

liderança em tempos de crise

RENAN CALHEIROS
Senador (MDB-AL), desabafando após derrota 

para presidência do Senado 

GERMANO RIGOTTO
ex-governador do RS, após assistir à sessão que elegeu o novo presidente 

do Senado (em 2018, desistiu de concorrer a uma vaga na Casa)
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Cercado de expectativa desde o período eleitoral e com 
uma linha ideológica bem estabelecida, o superministro da 

Economia é uma das peças-chave do Governo Bolsonaro. Com 
a clareza de quem tem sobre os ombros a responsabilidade 
de reestruturar o cenário econômico do país, Paulo Guedes 

propõe medidas concretas e sinaliza mudanças profundas no 
caminho para a retomada do crescimento

ELE TEM UM
PLANO

Odiscurso interrompido 
diversas vezes por efu-
sivos aplausos marcou 
a cerimônia de posse 

do ministro da Economia, Paulo 
Guedes. De forma simples e dire-
ta, a fala do economista empolgou 
autoridades e convidados. Acertou 
em cheio ao provocar a reflexão 
sobre a responsabilidade de cada 
segmento da sociedade – em espe-
cial, da classe política – no esforço 
coletivo para desenvolver o país e 
fortalecer a democracia. Sem pro-
meter nenhum milagre, deixou 
claro que “não existe alguém que 
vai consertar os problemas do Bra-
sil sozinho”, mas renovou as espe-

ranças do mercado e foi didático 
ao detalhar a relevância das princi-
pais medidas a serem adotadas em 
sua gestão.

No comando do “superministé-
rio” resultante da fusão de pastas 
como Fazenda, Planejamento e 
Indústria e Comércio, cabe ao eco-
nomista enfrentar os resquícios da 
crise que afetou o Brasil em 2015. 
Os efeitos dessa turbulência ainda 
são percebidos nos primeiros me-
ses do governo de Jair Bolsonaro. 
Por isso, parte importante do desa-
fio é corresponder às expectativas 
dos quase 58 milhões de eleitores 
que escolheram o capitão como 
presidente da República e, ainda, 

CAPA | PLANO GUEDES

conquistar a confiança dos mais 
céticos na mudança estrutural da 
gestão pública no país.

O governo de Michel Temer 
deixou em andamento uma pau-
ta de temas polêmicos e decisivos 
para o futuro. No entanto, ações 
vitais para ajustar as contas públi-
cas não foram adiante, deixando 
sobre a mesa do gabinete de Gue-
des uma pilha de decisões urgen-
tes e reformas importantes – entre 
elas, a da Previdência – para colo-
car em prática.

Liberal convicto, o guia econô-
mico de Bolsonaro já anunciava 
durante a campanha que sua fór-
mula para resgatar a economia vem 
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sendo moldada há 30 anos, sem 
perder a essência. A aposta con-
siste em seis pilares amplamente 
conhecidos e debatidos no país: 
reforma tributária, liberalização 
comercial, autonomia do Banco 
Central, reforma da Previdência, 
reforma administrativa e privati-
zações. “Eu acho que nós vamos 
na direção da liberal-democracia. 
Nós vamos abrir a economia, nós 
vamos simplificar impostos e nós 
vamos privatizar”, disse aos pre-
sentes na cerimônia de posse.

Já em sua primeira missão ofi-
cial como ministro, no Fórum Eco-
nômico Mundial de Davos, Guedes 
deixou claras as prioridades de seu 
plano. A reforma da Previdência, 
as concessões de petróleo e as pri-
vatizações foram tratadas como 
fundamentais para que o governo 
consiga zerar o déficit orçamentá-
rio em 2019: “O país precisa levar 
adiante reformas estruturais que 
reduzam o gasto público para que 
essa redução seja sustentável nos 
próximos anos”.

Para o ministro, a aprovação 
das medidas é necessária para re-
duzir pela metade o déficit nomi-
nal do setor público, considerado 
por ele o pior mal a ser combatido. 
O ponto inicial seria abandonar a 
insistência no modelo de econo-
mia de comando central que fez o 
país perder posições de destaque. 
Segundo Guedes, é possível fazer 
isso sem cortes drásticos, “apenas 
travando o ritmo do crescimen-
to dos gastos públicos”. “Um teto 
sem paredes cai, e as paredes são 
as reformas, por isso precisamos 
aprová-las, para criar um círculo 
virtuoso de economia forte, inclu-
são social, emprego, renda e arre-
cadação.”

A outra metade da dívida pú-
blica, segundo o ministro, deve 
ser eliminada com concessões de 
petróleo e com as privatizações. 
Trata-se de uma antiga bandeira 
empunhada por Guedes. Em 1989, 
o economista participou da ela-
boração do plano de governo do 
então candidato à Presidência Gui-
lherme Afif Domingos, pelo então 
PL (atual PR), e propôs a venda de 
todas as estatais. O próprio mi-
nistro lembrou da ocasião duran-
te entrevista à imprensa no ano 
passado: “Se tivesse vendido tudo 
naquela época, teria liquidado a 
dívida e a bola de neve hoje seria 
bem menor”.

Trinta anos depois, muito tem-
po foi perdido. Mas, com a vitória 

de Bolsonaro e a ascensão de Gue-
des à principal pasta econômica do 
governo, o momento é ideal para 
colocar em prática um projeto es-
sencialmente liberal. Ainda que 
haja divergências entre os mem-
bros do alto escalão (naturais em 
todo início de governo) e que o 
presidente determine alguns reali-
nhamentos nas diretrizes, o minis-
to segue com as rédeas da retoma-
da econômica do país.

Do discurso à prática, algumas 
medidas já foram implementadas 
pelo ministro e outras aos poucos 
começam a pautar os noticiários 
com o início do ano legislativo e 
das votações no Congresso. Mas o 
fato de Paulo Guedes possuir  um 
plano para o país aponta rumos 
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um pouco mais confiantes para 
um governo que, entre os inúme-
ros desafios, precisa superar o gi-
gantismo da máquina pública, as 
amarras burocráticas que sugam 
recursos e travam os investimen-
tos e a falta de abertura com o 
mercado.

AS GRANDES MEDIDAS 
O primeiro gigante a ser en-

frentado é o problema previden-
ciário. “Se for bem sucedido esse 
enfrentamento a 2 meses, 3 meses 
pela frente, nós temos 10 anos de 
crescimento sustentável pela fren-
te”, sinalizou o ministro em seu 
discurso de posse. Ele também vê 
a Previdência como “uma fábrica 
de desigualdades”.

escalão do governo apresentaram 
o texto, que agora será discutido 
pelo Legislativo. Em pronuncia-
mento de rádio e televisão, Bol-
sonaro ressaltou a necessidade de 
garantir que haja recursos para que 
todos recebam os benefícios em 
dia. “A nova Previdência será justa 
para todos. Todos seguirão as mes-
mas regras de idade e tempo de 
contribuição. Quem ganha mais 
contribuirá com mais”, anunciou. 

De acordo com Guedes, espera-
-se uma economia de R$ 1,1 trilhão 
com a reforma em 10 anos. “Nós 
queremos proteger as gerações fu-
turas, remover privilégios, reduzir 
desigualdades e, principalmente, 
botar o Brasil para crescer”, disse 
em entrevista coletiva.

As privatizações, concessões e 
venda de ativos imobiliários apa-
recem na sequência da lista. Gue-
des destaca que, ao vender ativos 
e desacelerar a dívida, talvez seja 
possível controlá-la nominalmen-
te. Ele aponta que é fundamental 
solucionar “essa asfixia de recursos 
para Saúde, Educação, Cidadania. 
O Brasil deixará de ser o paraíso 
dos rentistas e o inferno dos em-
preendedores”.

Titular da Secretaria Especial de 
Desestatização e Desinvestimento, 
Salim Mattar afirma que o plano 
do Governo é permanecer apenas 
com Caixa Econômica Federal, 
Banco do Brasil e Petrobras. “Sig-
nifica um excelente guidance para o 
nosso trabalho. Então nós temos já 

GUEDES ADIANTOU QUE PRETENDE CONSEGUIR 
ENTRE US$ 20 BILHÕES E US$ 30 BILHÕES COM 
PRIVATIZAÇÕES EM 2019

Em documento entregue ao 
Congresso Nacional no início de 
fevereiro, o governo aponta que o 
pagamento dos benefícios da Pre-
vidência Social tem sido o princi-
pal fator responsável pelo aumen-
to do gasto público nos últimos 20 
anos. Entre 1997 e 2017, o total de 
despesas não financeiras aumen-
tou de 14% para 19,5% do PIB. Desse 
percentual, 3,6% são referentes ao 
aumento dos benefícios previden-
ciários. 

O texto definitivo da Proposta 
de Emenda Constitucional (PEC) 
foi entregue no dia 20 de feverei-
ro ao presidente da Câmara, Ro-
drigo Maia (DEM-RJ). Bolsonaro, 
Guedes e outros ministros do alto 

O segundo passo será reestrutu-
rar o sistema tributário brasileiro. 
O atual modelo, segundo o minis-
tro,  apresenta dois problemas para 
a economia. Um deles é a alta carga 
tributária – que no Brasil chega a 
33% do PIB. Comparado à média 
da América Latina, de cerca de 
20%, o valor é exorbitante. O outro 
ponto é a complexidade do siste-
ma, que tira tempo e recursos de 
empresas e autoridades fiscais. A 
redução da carga tributária é uma 
meta para ampliar o crescimento 
da economia, aliviar a necessidade 
de passivos fiscais e tornar a gestão 
menos redundante e ineficiente. O 
objetivo é  reduzir os custos e me-
lhorar o ambiente de negócios.

O escolhido de 
Bolsonaro

Economista de 69 anos, Paulo Guedes 
é Ph.D na área pela Universidade de 
Chicago, onde estudou desde os 25 
anos. Foi um dos fundadores do Banco 
Pactual e também fundador e sócio 
majoritário do grupo BR Investimentos, 
hoje parte da Bozano Investimentos. 

Considerado um dos maiores 
defensores do pensamento econômico 
liberal no Brasil, Guedes é fundador 
do Instituto Millenium. O think tank 
divulga artigos e estudos sobre temas 
como liberdade individual, direito de 
propriedade, economia de mercado e 
democracia representativa.

O economista já foi integrante de 
conselhos de administração de diversas 
companhias, como PDG Realty, Localiza  
e Anima Educação. Foi professor 
de macroeconomia na PUC-Rio, na 
Fundação Getulio Vargas e no Instituto 
de Matemática Pura e Aplicada, além de 
sócio majoritário do  Instituto Brasileiro 
de Mercado de Capitais (IBMEC).

DIVULGAÇÃO/PALÁCIO DO PLANALTO
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OS PILARES 
DO PROJETO

Reforma da 
Previdência

Em meio a uma 
previsão de déficit no 
INSS de cerca de R$ 
218 milhões em 2019, 
o Governo apresentou 
seu projeto de reforma 
ao Congresso no dia 20 
de fevereiro. Na Câmara, 
a missão do presidente 
Rodrigo Maia é garantir 
entre 320 e 330 votos 
para a aprovação.

Entre as alterações 
propostas, está a 
idade mínima para 
aposentadoria, de 62 
anos para mulheres e 65 
anos para homens. Para 
quem está no mercado 
de trabalho, haverá três 
formas de transição 
ao novo modelo. A 
contribuição para ter 
100% do benefício será 
de 40 anos. Haverá ainda 
alíquotas progressivas e 
mudanças para o setor 
rural. Guedes prevê que 
a reforma deve gerar 
economia de R$ 1,1 
trilhão em 10 anos.

Privatizações
Segundo Guedes, ao 

vender ativos e desacelerar 
a dívida, talvez o governo 
consiga controlá-la 
nominalmente. Para o 
ministro, é fundamental 
solucionar a asfixia de 
recursos para Saúde, 
Educação, Cidadania. O 
plano é impedir que o Brasil 
continue sendo o paraíso 
dos rentistas e o inferno dos 
empreendedores. 

Do oceano de estatais, a 
meta é permanecer apenas 
com Caixa Econômica 
Federal, Banco do Brasil e 
Petrobras – que também 
devem ser enxugadas, com 
venda de todas as suas 
subsidiárias. O ministro 
pretende deixar entre 
US$ 20 bilhões e US$ 30 
bilhões nos cofres com as 
privatizações neste ano. As 
tratativas com o Tribunal de 
Contas da União estão sendo 
realizadas para alinhar o 
discurso e evitar que os 
processos sejam travados.

o apoio do presidente ao reafirmar 
que somente essas três empresas 
deverão permanecer. E elas deve-
rão permanecer bem magrinhas. 
Vamos vender todas as subsidiárias 
delas”, ressaltou Mattar. Guedes já 
adiantou que pretende conseguir 
entre US$ 20 bilhões e US$ 30 bi-
lhões com privatizações em 2019. 
As tratativas com o Tribunal de 
Contas da União estão sendo re-
alizadas com intuito de alinhar o 
discurso e evitar que os processos 
sejam travados.

O quarto pilar trata da liberali-
zação comercial. As taxas de im-
portações e exportações de 2017 
não agradam a atual conjuntura. 
Segundo o governo, o acesso res-
trito a mercados, insumos e tec-
nologias estrangeiros fornece um 
obstáculo adicional à obtenção de 
ganhos de produtividade e ao cres-
cimento econômico. 

Os custos e limites impostos 
hoje às instituições que desejam 
entrar no país, tidos como eleva-
dos, acabam afastando boa parte 
dessas empresas. O time de Bol-
sonaro deseja remover as restri-
ções desnecessárias ao comércio e 
permitir o fácil acesso ao mercado 
doméstico e internacional.

Pretensão dos gestores federais, 
a autonomia do Banco Central é 
o quinto pilar e servirá para criar 
melhores condições para o con-
trole da inflação e manter a taxa 
estrutural de juros mais baixa. 
Segundo documento do Governo 
entregue ao Congresso, o modelo 
de gestão é amplamente consagra-
do no mundo, e o Brasil precisa se 
reinventar com maior foco em in-
vestimentos privados. Um conjun-
to de ações deve estimular o cres-
cimento do mercado de capitais 
e dar impulso ao processo de de-
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Reforma 
tributária

A reestruturação 
do sistema tributário 
brasileiro passa por 
dois problemas para a 
economia. O primeiro 
é a altíssima carga 
de impostos. Paga-se 
cerca de 33% de tudo 
que é produzido para o 
Governo, impedindo que a 
economia avance. A média 
na América Latina, por 
exemplo, permanece em 
torno de 20%.

O segundo ponto 
trata da complexidade 
do sistema. Nesse 
emaranhado, perde-
se tempo e recursos. 
A redução da carga 
tributária é uma meta para 
qualificar o crescimento 
da economia, aliviar a 
necessidade de passivos 
fiscais e tornar a gestão 
menos redundante e 
ineficiente, reduzindo 
os custos e ampliando o 
ambiente de negócios.

Reforma 
administrativa

Enxugamento da máquina 
pública, aumento da eficiência 
e redução do tamanho do 
Estado devem gerar economia 
de R$ 49 bilhões para a 
União. Os gastos com cargos 
de confiança, por exemplo, 
podem reduzir em 30%.

Liberalização 
comercial

A proposta envolve 
reduzir taxas de importações 
e exportações, diminuindo 
custos e limites impostos às 
empresas. Isso deve facilitar o 
acesso ao mercado doméstico 
e internacional.

Autonomia do 
Banco Central

Com a ação, o Governo 
pretende criar melhores 
condições para o controle 
da inflação e a manutenção 
de taxa estrutural de juros 
reduzida.

SAMUEL ZELLER/UNSPLASH

Na direção do liberalismo econômico, Guedes 
traçou uma rota para resgatar a economia 
brasileira. O ministro aposta em seis estruturas 
que fizeram parte da pauta de debates do país nos 
últimos anos. Saiba mais sobre cada uma delas:
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mocratização do acesso ao mundo 
financeiro. Os pilares para essa eta-
pa são inclusão, custos de crédito 
mais baixos, educação financeira e 
transparência nos processos.

Por fim, o sexto pilar do plano 
do ministro será a reforma admi-
nistrativa. A ideia é permitir o en-
xugamento da máquina pública, o 
aumento da eficiência e a redução 
do tamanho do Estado. Até o final 
do primeiro trimestre deste ano, 
devem ser definidos os progra-
mas setoriais e sociais que sofrerão 
cortes ou serão extintos. Ao todo, 
a proposta é reduzir R$ 49 bilhões 
nos gastos da União. 

Segundo dados do Tesouro 
Nacional, o Governo terá de bus-
car, neste ano, R$ 93,9 bilhões em 
recursos para cobrir o rombo da 
regra de ouro. Prevista na Consti-
tuição, a ferramenta é uma ânco-
ra fiscal que proíbe o Governo de 
emitir dívida além da sua despesa 
de capital – ou seja, dos seus inves-
timentos. Em 2018, a lei foi cum-
prida com folga de R$ 35,8 bilhões. 
O aumento no déficit das previ-
dências do setores privado, públi-
co e militar em 8%, fechando em 
R$ 290,297 bilhões, contribui para 
esse acréscimo no montante a ser 
projetado por Guedes e Bolsonaro. 

Mas esse não é o único proble-
ma que tira o sono do ministro da 
Economia. Em 2018, a soma das 
despesas do Executivo, Legislati-
vo, Judiciário, Ministério Público 
da União e Defensoria Pública da 
União chegou a de R$ 1,288 trilhão. 
O valor representou mais de 95% 
do limite estabelecido, de R$ 1,348 
trilhão. Para 2019, o teto de gastos 
está fixado em R$ 1,407 trilhão. 
Mesmo que o saldo seja positivo, 
os valores estão muito próximos – 
e indicam, entre tantos outros fa-
tores, que ainda há muito trabalho 
pela frente.

CAPA | PLANO GUEDES

Servidor público de 
carreira, auditor federal 
de finanças e controle do 
Tesouro Nacional. É graduado 
em Economia e possui mestrado 
em Direito Público pela UnB. No 
Governo Federal, atuou em áreas 
como regulação econômica, políticas 
governamentais e infraestrutura.

Economista formado pela 
UERJ, tem vasto currículo 
pelo setor acadêmico. Na 
área privada, foi executivo residente 
do JP Morgan e sócio-diretor do 
Ibmec Educacional. Também esteve 
no BNDES, onde foi diretor de 
planejamento, crédito e tecnologia.

Mestre em Direção 
e Gestão de Planos 
e Fundos de Pensão, 
com especialização em 
Administração e Políticas Públicas. 
Atuou no Ministério de Previdência 
Social e foi consultor de orçamento 
da Câmara dos Deputados

Economista, cientista 
político e diplomata, 
tem pós-doutorado na 
Universidade Columbia, onde 
fundou o BRICLab (Centro de Governança 
Econômica Global). Autor de diversos 
livros sobre desenvolvimento econômico 
internacional, foi também colunista da VOTO.

Com quatro títulos 
superiores pela 
Universidade de Harvard, 
é economista e professor 
da Fundação Getulio Vargas. Foi vereador, 
deputado federal e secretário em áreas 
de finanças e planejamento em São Paulo. 
Também presidiu a FINEP (Financiadora de 
Estudos e Projetos).

Doutor em Engenharia 
de Produção, é servidor 
federal de carreira. Foi 
secretário de Logística e Tecnologia 
da Informação no Ministério do 
Planejamento e secretário de 
Modernização e Gestão Estratégica 
no Ministério Público Federal.

Formado em economia 
pela USP, com mestrado 
na PUC-Rio, foi secretário 
da Fazenda do município de 
São Paulo na gestão de João Doria. Fez 
parte da equipe de economistas do Itaú 
Unibanco, do Lloyds Asset Management 
e da Gávea Investimentos.

Graduado e com 
mestrado em Direito pela 
UFRGS, é professor na USP 
e no Centro Universitário de 
Brasília. Procurador da Fazenda Nacional 
desde 2000, atuou com Presidência da 
República, Câmara dos Deputados e 
governos de São Paulo e Minas Gerais.

Marcelo Pacheco 
dos Guaranys

Secretário-executivo do 
Ministério da Economia

Carlos Alexandre 
da Costa

Secretário Especial de 
Produtividade, Emprego e 

Competitividade

Leonardo Rolim
Secretário Especial de 

Previdência

Marcos Troyjo
Secretário Especial de 

Comércio Exterior e Assuntos 
Internacionais

Marcos Cintra 
Secretário Especial da 

Receita Federal

Cristiano 
Heckert

Secretário de Gestão

Caio Megale
Secretário de Comércio e 

Serviços

José Levi Mello
Procurador-geral da 

Fazenda Nacional

Conheça os principais nomes que estão à frente das grandes áreas do 
Ministério da Economia e que, ao lado de Paulo Guedes, têm o desafio de 
recuperar as contas públicas e fazer o país retomar o desenvolvimento.

TODOS OS HOMENS DE PAULO GUEDES
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EXPECTATIVA ENTRE OS PRINCIPAIS 
SETORES

Paulo Guedes fala a língua dos 
empreendedores que defendem 
o livre mercado, mas tem pouca 
margem para errar na equação 
entre os interesses do empresaria-
do, a vontade política dos recém-
-eleitos e as necessidades do povo 
brasileiro. Ainda que algumas me-
didas dependam de maior detalha-
mento, os setores da economia ou-
vidos pela VOTO já projetam dias 
melhores.

Para o estrategista-chefe da 
Monte Bravo Investimentos, Ro-
drigo Franchini, o perfil de Paulo 
Guedes é uma unanimidade entre 
os investidores. O segmento vê 
o ministro como um divisor de 
águas: um economista que busca-
rá reduzir o déficit fiscal e tornar 
o Brasil mais saudável em longo 
prazo. “Quando você coloca uma 
figura como esta em um governo 
que tende a gerar uma mudança 
e possui liberdade para trabalhar 
nas reformas drásticas, a expecta-

tiva é muito alta”, aponta o estra-
tegista.

Com as propostas que estão sen-
do apresentadas, Franchini aposta 
que o Brasil terá uma alteração di-
reta na política de gastos públicos, 
com diminuição dos impostos e 
aumento do investimento direto. 
“Começará a sobrar dinheiro para 
todo mundo. Um cenário muito 
bom para o Brasil seria a aprova-
ção das medidas, pois sairíamos 
desse crescimento perspicaz.” Ele 
também elogiou o time montado 

INVESTIDORES 
VEEM O MINISTRO 
COMO ALGUÉM 
QUE BUSCARÁ 
REDUZIR O DÉFICIT 
E TORNAR O BRASIL 
MAIS SAUDÁVEL EM 
LONGO PRAZO

por Guedes: “O que percebemos e 
nos motiva é sua seriedade e liber-
dade para trabalhar. Uma equipe 
que não quer nosso país gastando 
mais do que arrecada pelo décimo 
ano consecutivo”.

O mercado financeiro tem sina-
lizado que este será um ótimo ano 
para apostar no país. Além dos no-
vos ventos da política nacional, há 
uma tendência de diminuição do 
ritmo econômico em outros luga-
res do mundo. Enquanto Estados 
Unidos, Europa e China crescem 
abaixo do esperado, o Brasil, que 
quer crescer e tem mão de obra 
ociosa, tem muito mercado pela 
frente. “Se olharmos apenas para 
as nações emergentes, veremos 
que pouquíssimas estão em rota 

VALTER CAMPANATO/AGÊNCIA BRASIL
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O RETRATO DA ECONOMIA

CAPA | PLANO GUEDES

A atual situação das finanças brasileiras aponta algumas altas e baixas no cenário 
econômico. Confira os dados de 2018 e as previsões para 2019 em quatro índices 
fundamentais e que devem ser trabalhados por Guedes e seu time no Ministério:

A PARTIR DE AGORA, AS ATENÇÕES SE 
VOLTARÃO PARA O COMPORTAMENTO DO 

SENADO E DA CÂMARA DOS DEPUTADOS EM 
SUAS PRIMEIRAS SESSÕES DELIBERATIVAS

que o investimento no segmento 
não deve voltar a crescer enquan-
to não houver segurança de que 
regras não mudarão no meio do 
processo. “Como o Governo não 
consegue investir, porque ainda 
precisa fazer um ajuste fiscal mais 
estrutural, o setor privado poderia 
ocupar esse espaço se os marcos 
regulatórios fossem mais claros”, 
disse.

Martins defendeu ainda que, 
sem uma parceria do setor públi-
co com o setor privado, não haverá 
investimento. “O Governo Federal 
deve delegar mais as concessões 
para os municípios”, frisou, relem-
brando o lema utilizado por Bolso-
naro durante a campanha: “Menos 
Brasília, mais Brasil”.

serem atendidas. Entre as medidas 
mais urgentes estão a abertura e a 
manutenção dos mercados para os 
quais o país exporta produtos de 
avicultura e suinocultura. A trans-
parência e o aprimoramento dos 
processos de fiscalização também 
foram citados pelo representante.

No segmento da construção ci-
vil, um dos que mais empregam no 
país, as novas medidas do Governo 
são encaradas com mais ceticismo. 
Durante o painel Infraestrutura: o 
motor da economia no seminário 
Correio Debate: Desafios da Economia 
em 2019, realizado pelo Correio 
Braziliense no início de fevereiro, 
o presidente da Câmara Brasileira 
da Indústria da Construção Civil 
(Cbic), José Carlos Martins, avaliou 

ascendente. O principal país que 
poderia rivalizar conosco seria o 
México, pois está com uma dívida 
pública muito bem ajustada. Mas 
o mercado se assustou com o atu-
al governante, que tende a gastar 
mais com o seu sistema assisten-
cialista”, finaliza o economista da 
Monte Bravo.

Ex-ministro da Agricultura e 
atual presidente da Associação Bra-
sileira de Proteína Animal (ABPA), 
Francisco Turra também destaca 
que o clima até agora tem sido po-
sitivo. A agricultura, segundo ele, 
tem recebido com grande otimis-
mo as reformas anunciadas pelo 
Governo Bolsonaro. Para Turra, 
o Brasil deve buscar a abertura de 
novos mercados para tirar o país 
do isolacionismo econômico. “Pre-
cisamos promover a desburocra-
tização, o desenvolvimento e a in-
dustrialização do Brasil, para gerar 
emprego, renda e o fortalecimento 
econômico da nação.” Da perspecti-
va do setor produtivo, Turra elenca 
algumas demandas importantes a 

+1,10% R$ 120 bi

US$ 58 bi 11,6% 

+2,55% R$ 103 bi

US$ 52 bi 11,4%

2018 2018

2018 2018

2019*

* Previsão

2019*

2019* 2019*

PIB Déficit primário

Balança comercial Desemprego
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Presidente da Câmara de Di-
rigentes Lojistas de Porto Alegre 
(CDL), Alcides Debus considera 
que a diminuição do número de 
ministérios de 29 para 22 aumen-
tou a credibilidade do Governo. “A 
primeira medida concreta da nova 
gestão foi a reforma parcial de sua 
estrutura administrativa. Ainda 
que a economia para o erário seja 
pequena, sinaliza a intenção do 
Executivo em trabalhar com uma 
estrutura mais enxuta e eficaz”, 
elogiou.

Debus acredita que a proximi-
dade do presidente Bolsonaro com 
o ministro Guedes, “ainda que não 
seja garantia de sucesso, é uma das 
engrenagens fundamentais para o 
andamento das reformas estrutu-

rais”. Para ele, “essas medidas são 
necessárias para que o Brasil saia 
do marasmo e possa, no futuro, 
atingir níveis de bem-estar com-
paráveis aos dos países desenvol-
vidos”.

O representante lojista destaca 
ainda que a expectativa é de que 
as reformas corrijam alguns dos 
gargalos com os quais a economia 
brasileira e o setor produtivo se 
deparam há décadas. “O equilíbrio 
das contas públicas deve vir em 
primeiro lugar. No início da déca-
da de 90, as despesas primárias da 
União respondiam por pouco me-
nos de 11% do PIB, enquanto que 
em 2017 somaram praticamente 
20% do PIB. A maioria esmagadora 
desse aumento se deveu às trans-

ferências de renda, com destaque 
para os benefícios previdenciários. 
Como resultado, mais da metade 
do orçamento público já é tomado 
somente por essa rubrica”, criticou. 
De acordo com os dados da CDL, 
se mantidas as atuais regras, as des-
pesas desse grupo se elevarão em 
torno de R$ 50 bilhões a cada ano, 
o que inviabiliza a regra que esta-
belece um teto para o crescimento 
dos gastos em um futuro próximo. 
Com a arrecadação de impostos 
em ritmo de expansão da atividade 
econômica durante a maior parte 
dos últimos 30 anos, o problema 
foi mascarado. A reforma da Previ-
dência é urgente, de acordo com o 
presidente da CDL, em função da 
queda da taxa de natalidade e do 
aumento da expectativa de vida da 
população, representando o pri-
meiro passo para viabilizar a dimi-
nuição da carga tributária.

Contando com mais otimis-
mo do que ressalvas dos setores 
econômicos, Paulo Guedes preci-
sa articular o consenso na cúpula 
governamental para que as pro-
postas possam partir para o Con-
gresso Nacional. A partir de agora, 
as atenções estão voltadas para o 
comportamento do Senado e da 
Câmara em suas sessões delibe-
rativas. Mesmo com a enorme 
disposição do Executivo para dar 
sequência às reformas, as primei-
ras votações nas casas legislativas 
poderão ser o demonstrativo de 
como será o andar da carruagem 
dos próximos quatro anos. 

Sejam positivos ou negativos os 
placares finais, o fato é que o brasi-
leiro está mais confiante neste iní-
cio de gestão. Porque, ao menos, 
Paulo Guedes tem um plano. V

MARCOS BRANDÃO/SENADO FEDERAL

O presidente da Câmara dos 
Deputados, Rodrigo Maia 

(DEM-RJ), e o do Senado, 
Davi Alcolumbre (DEM-AP), 

terão papel fundamental na 
aprovação das reformas
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ARTHUR MAX/AIG-MRE

Em pouco tempo de novo governo, já ficou 
evidente: uma guinada está por vir na forma como 

o Brasil vai se relacionar com as outras nações. 
Algumas ganharão relevância, outras perderão o 

status conquistado em períodos recentes

AS RELAÇÕES DO
NOVO BRASIL

POLÍTICA | COMÉRCIO EXTERIOR
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Atroca entre direita e es-
querda no poder dos gran-
des países historicamente 

movimenta a economia interna e 
mundial. No Brasil, não é diferen-
te. Por mais de uma década, uma 
visão contaminada pela ideologia 
guiou as relações exteriores. Após 
o impeachment de Dilma Rousseff, 
o equilíbrio voltou a prevalecer no 
contato com o resto do mundo. Já 
com a eleição de Jair Bolsonaro, o 
pêndulo se desloca ainda mais para 
a direita – com os aliados de ou-
trora efetivamente perdendo seus 
privilégios.

Desde o período da campanha 
eleitoral, Bolsonaro já deixava cla-
ro que mudanças seriam imple-
mentadas nesse campo. Prometia 
uma postura mais aberta em rela-
ção ao comércio exterior, aproxi-
mando-se de grandes economias 
liberais – como os Estados Unidos. 
Também, expressou a vontade de 
criar um bloco liberal na América 
Latina, em união com Argentina, 
Chile e Paraguai. Ou seja: anun-
ciava o fim da estreita aliança com 
as nações comandadas por esquer-
distas, como Venezuela, Bolívia e 
Cuba.  

Da campanha ao início do go-
verno, as intenções se confirma-
ram. Ernesto Araújo, o novo mi-
nistro das Relações Exteriores, 
destacou em seu discurso de posse 
que o Itamaraty existe para o Bra-
sil, não para si mesmo. “Somos um 
país universalista, por isso, quere-
mos construir algo bom e produti-
vo com cada parceiro. Mas univer-
salismo não significa ausência de 
opiniões. Queremos ser escutados, 

não por repetir alguns dogmas in-
significantes e algumas frases as-
sépticas, mas porque temos algo a 
dizer”, frisou Araújo.

Com isso, a pasta buscará par-
cerias que permitam chegar ao 
destino desejado sem necessidade 
de permissão da chamada “ordem 
mundial”. É uma autoafirmação 
do país, que se pretende mais au-
tônomo a partir de agora. Araújo 
também reafirmou que o Itama-
raty terá um “perfil mais elevado 
e mais engajado na promoção do 
agronegócio, do comércio, dos in-
vestimentos e da tecnologia”. 

Entre os planos, está a formu-
lação de um programa de traba-
lho específico para desenvolver o 
potencial de cada relação inter-
nacional. Para isso, contará com 
o reforço da Agência Brasileira de 
Promoção de Exportações e Inves-
timentos (APEX), que passará por 
um processo de renovação, estan-
do mais integrada às estratégias 
de política externa. Outro objetivo 
explicitado é a redução das buro-
cracias nos setores de diplomação 
comercial nas embaixadas mun-
do afora, “transformando-os em 
verdadeiros escritórios comerciais 
capazes de gerar negócios e ocu-
par novos mercados para os nossos 
produtores”.

PARCERIAS DE PESO
No final de janeiro, durante o 

Fórum de Econômico Mundial, 
em Davos, na Suíça, o presidente 
Jair Bolsonaro reiterou que as rela-
ções internacionais contarão com 
uma política sem viés ideológico. 
“Para isso, buscaremos integrar o 

Afinidade ideológica 
entre Jair Bolsonaro e 
Mauricio Macri devem 
aproximar Brasil e 
Argentina
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Brasil ao mundo, por meio da in-
corporação das melhores práticas 
internacionais, como aquelas que 
são adotadas e promovidas pela 
Organização para a Cooperação 
e Desenvolvimento Econômico 
(OCDE)”, enfatizou em seu discur-
so de estreia diante da comunida-
de internacional.

A defesa de uma reforma da Or-
ganização Mundial do Comércio 
(OMC) demonstra o alinhamento 
do Brasil com os Estados Unidos. 
Desde agosto de 2018, o presiden-
te Donald Trump vem ameaçando 
sair da entidade caso mudanças 
não sejam realizadas. Em Davos, 
Bolsonaro destacou a necessidade 
de atualizações no organismo in-
ternacional, com o objetivo de eli-
minar práticas desleais e garantir a 
segurança jurídica.

Outra peça fundamental no xa-
drez geopolítico internacional, a 
China ainda causa dúvidas nas re-
lações internacionais do novo go-
verno. Durante a campanha eleito-
ral, Bolsonaro fez diversas críticas 
ao modus operandi comercial do 
país asiático. Durante o Brasil de 
Ideias da Revista VOTO, em se-
tembro do ano passado, o então 
candidato criticou a possibilidade 
de compra de estatais estratégicas 
e terras agriculturáveis pelos chi-
neses. Segundo ele, seria uma for-
ma de “estatização” pelo governo 
comunista, e não propriamente 
privatização.

Já eleito, o tom e a frequência 
das críticas do novo governo dimi-
nuíram, em parte pela importân-
cia do país na balança comercial. 
O vice-presidente do parlamento 
chinês, Ji Bingxuan, esteve na pos-
se de Bolsonaro – que prometeu 
fazer uma missão ao país asiático 
em breve.

SOBE OU DESCE?

ESTADOS UNIDOS 
Com perfis semelhantes, Jair 

Bolsonaro e Donald Trump devem 
estreitar relações e nutrir um 

diálogo firme e aberto. As trocas 
entre Estados Unidos e Brasil têm 

tudo para intensificarem-se.

CHINA 
Apesar de ser a maior fonte de 
importações e exportações do Brasil, 
as relações com o país governado pelo 
Partido Comunista não se devem manter 
em alta. A questão ainda gera discussão, 
inclusive dentre quem elegeu Bolsonaro.

Uma série de mudanças deve ocorrer a partir das novas 
diretrizes do governo brasileiro para as relações exteriores.

PREVISÕES PARA A BALANÇA 
COMERCIAL

Ao avaliar o saldo final de 2018, 
fica clara a importância da China 
para as exportações brasileiras. Se-
gundo a Fundação Getulio Vargas 
(FGV), o país asiático deteve 26,8% 
dos envios. Os EUA, em segundo 

lugar, foram responsáveis por me-
nos da metade desse valor, repre-
sentando 12% das vendas externas 
do Brasil. Em terceiro lugar, a Ar-
gentina apareceu com 6,2%.

Para a Confederação Nacional 
da Indústria (CNI), a orientação 
das relações internacionais do Go-

EUROPA
Países como Inglaterra e Itália, que 
têm levantado discursos contrários 
à União Europeia, devem fortalecer 

a parceria com o Brasil. Mesmo 
com um ritmo de crescimento 

lento, a economia europeia exerce 
papel importante.

VENEZUELA, BOLÍVIA E EQUADOR
Alguns países do continente podem se 
distanciar caso não abram seus mercados 
e adotem novas políticas sociais. O 
desempenho recessivo de suas economias, 
com destaque negativo para a Venezuela, 
também deve reduzir a relevância na 
balança comercial brasileira.

ARGENTINA, CHILE E PARAGUAI
Países que apoiam o livre comércio 

devem ser aliados de Bolsonaro 
nos próximos anos. Em campanha, 

ele afirmou que admira o projeto 
econômico dos vizinhos e manifestou 

o desejo de criar um bloco liberal da 
América Latina.

PAÍSES ÁRABES
A polêmica discussão sobre a 
embaixada brasileira em Israel 
acirrou os ânimos com o mundo 
árabe. Há a possibilidade de 
o Brasil sofrer algum boicote, 
além de outras mudanças nas 
relações.

Quem pode subir Quem pode descer
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verno Bolsonaro deve priorizar o 
comércio internacional. Segundo 
o gerente-executivo Flávio Caste-
lo Branco, é preciso “aumentar a 
interação com os principais mer-
cados, abrir novos mercados e re-
alizar acordos comerciais”. “Esse 
tem sido o tom que o novo gover-
no apresenta. Quando as medidas 
de fato forem efetivas, saberemos 
realmente como tudo se compor-
tará”, destaca.

Alguns elementos podem di-
ficultar as vendas do Brasil ao ex-
terior. Questões como a eventual 
elevação das taxas de juros dos 
Estados Unidos, a queda lenta e 

contínua do PIB da China e a crise 
financeira da Argentina afetarão o 
desempenho brasileiro, segundo 
o presidente da Associação de Co-
mércio Exterior do Brasil (AEB), 
José Augusto de Castro.

Outro fator que poderá reper-
cutir é a proposta de transferência 
da Embaixada do Brasil em Israel 
de Tel Aviv para Jerusalém. A me-
dida desagradou parte da comu-
nidade muçulmana – e chegou a 
ser citada como o motivo para a 
Arábia Saudita suspender a com-
pra de carne de frango de cinco 
empresas brasileiras, no final de 
janeiro. 

O Governo, no entanto, ponde-
rou que a ação também pode ter 
sido uma forma de os sauditas in-
centivarem sua produção interna. 
“Não tem nada a ver com questão 
de embaixada, até porque, qual foi 
a declaração do nosso representan-
te na ONU? Existe um Estado de 
Israel e um Estado palestino, con-
forme reconhecemos desde 1947. 
Então, nada mudou”, comentou o 
vice-presidente Hamilton Mourão.

É difícil prever quais serão os 
próximos passos do Brasil nessa 
sua nova forma de relacionar-se 
com o exterior. Mas é certo que 
as relações internacionais do Go-
verno Bolsonaro indicarão uma 
grande mudança de paradigmas – 
alterando as práticas que vinham 
sendo adotadas nas últimas déca-
das. Com a legitimidade das urnas 
e o cenário global em constante 
mutação, novos ares pairam sobre 
o Itamaraty. V

DIVULGAÇÃO/MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES

DURANTE O FÓRUM ECONÔMICO MUNDIAL, EM DAVOS, 

NA SUÍÇA, O PRESIDENTE JAIR BOLSONARO REITEROU QUE 

AS RELAÇÕES INTERNACIONAIS CONTARÃO COM UMA 

POLÍTICA SEM VIÉS IDEOLÓGICO
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COMEÇA EM 2019

E m 129 anos de República, tal-
vez nunca tenhamos chegado 
a uma condição tão favorável 

de, finalmente, deixarmos de ser o 
eterno país do futuro para nos tor-
narmos o próspero e justo Brasil 
do presente. As condições come-
çaram a ser dadas em 2013, quan-
do multidões foram às ruas dizer 
“basta”.  As eleições de 2018, cinco 
anos depois, sacramentaram o de-
sencanto dos brasileiros para com 
a velha política e a vontade de mu-
dança. A maioria cansou e deixou 
de ser silenciosa. 

MATRIZ CORRUPTA
A eleição do presidente Jair 

Bolsonaro não foi vitória de um 
homem só. Antes, representou o 
rompimento com o passado de 
ideologias superadas, fincadas no 
século 19 e mantidas à base da cor-
rupção arraigada em nossa matriz 
política.  Essas ideologias foram 
apoiadas durante 13 anos pelo PT, 
partido que visa à hegemonia au-
toritária e à reedição de sistemas 
de governo que, comprovada-
mente, deram errado onde foram 
implantados mundo afora.  Esse 
modus operandi foi reprovado pe-
las urnas. A maioria dos brasileiros 
disse “não”.

Trata-se de um passo funda-
mental rumo ao Brasil que alme-
jamos. Mas isso não basta para 
sepultarmos em definitivo a ve-
lharia ideológica e o flerte com o 
autoritarismo, características dos 
regimes de esquerda.  Por isso, é 
essencial que o novo governo con-

solide e amplie o indispensável 
apoio dos eleitores para virar a pá-
gina do Brasil disfuncional, obeso, 
ineficiente, paraíso dos privilégios, 
da corrupção e da impunidade, 
capturado e dirigido por oligar-
quias políticas, pelas corporações 
de servidores públicos e pelos ni-
chos empresarias escolhidos pelos 
governos para “dar certo”.

É preciso a Bolsonaro a percep-
ção de que ele não é a ideia, mas 
o portador da ideia de mudança.  
Seguir a trilha apontada pelo Bra-
sil que o elegeu é o caminho para 
o progresso. Em paralelo, o pre-
sidente terá de ajustar a política. 
Relacionar-se com o Congresso 
Nacional avizinha-se, provavel-
mente, como uma de suas mais 
difíceis tarefas.  Quebrar o vínculo 
pernicioso do toma-lá-dá-cá – que 
pela primeira vez não marcou a 
escolha dos ministros – vai exigir 
habilidade e disposição hercúleas. 
É o caso da inarredável reforma da 
Previdência, cuja palavra final é do 
Parlamento.

 
MECANISMO INJUSTO

 Mais do que imperioso ajuste 
fiscal, reformar a Previdência sig-
nifica justiça social. As corporações 
e os partidos apaniguados conven-
ceram parte da população de que a 
reforma representa perda de direi-
tos.  Nada mais falso. Ela não rasga 
direitos, mas ceifa privilégios.

 Hoje, o Brasil gasta a enormidade 
de 13% do PIB numa Previdência de-
ficitária. Mas, pior do que isso, gasta 
mal, pois boa parte desses recursos 

QUEBRAR O VÍNCULO 

PERNICIOSO DO 

TOMA-LÁ-DÁ-CÁ VAI 

EXIGIR HABILIDADE E 

DISPOSIÇÃO HERCÚLEA

“

”
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segue direto para o bolso das elites 
dos servidores.  Pura iniquidade. 
Engessados pela Constituição, esses 
privilégios perpetuam mecanismos 
de injustiça e desigualdade.

 Assim, essa é a primeira e mais 
urgente das reformas. Aprovando-
-a, Bolsonaro garantirá um início 
de governo promissor, destravan-
do investimentos represados e 
sedimentando as expectativas po-
sitivas dos cidadãos de bem e de 
empresários. Se quiser acertar e 
plantar a semente do Brasil do sé-
culo 21, é essencial que Bolsonaro 
concentre-se nas prioridades e se 
esmere por implementá-las.

 A receita foi sintetizada no 
contundente discurso de posse 
do ministro Paulo Guedes: refor-

ma da Previdência, privatizações, 
desburocratização e simplificação 
tributária. São medidas difíceis, 
mas que conduzem ao caminho 
da prosperidade, qual seja, destra-
var a livre iniciativa e transformar 
o país numa verdadeira economia 
de mercado.

LIBERDADE
 Chega de reprisar o que deu 

errado. O filme a que queremos 
assistir nos próximos quatro anos 
é do desmonte do Estado masto-
dôndico tirando o fardo do Estado 
de sobre as costas largas dos brasi-
leiros.  Burocracia estatal, além de 
atravancar a vida de todos, produz 
corrupção, pois, quanto maiores as 
dificuldades que a máquina públi-

ca impõe, maiores as chances que 
um parlamentar ou um burocrata 
têm de lucrar com a intermediação 
de favores.

 Privatizações, concessões e par-
cerias devem deixar de ser pala-
vrões. Afinal, na maioria das áre-
as, dificilmente o Estado (repleto 
de amarras) fará melhor do que a 
iniciativa privada (ágil e inovado-
ra).  A primazia do Estado justo é 
oferecer plena igualdade de opor-
tunidades, essência do liberalismo. 
Menos Estado, mais liberdade, di-
reitos e deveres iguais para todos.  
O ano de 2019 pode, assim, trans-
formar-se no início de um período 
virtuoso. Para, no final, que espero 
seja breve, usufruirmos o Brasil do 
presente – justo e próspero.

VANESSA BUMBEERS/UNSPLASH
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Índice que compara os sistemas de 
aposentadoria em todo o mundo com base em 
sua adequação, sustentabilidade e integridade 
colocou o Brasil em 21º lugar entre 34 nações 
avaliadas. O Melbourne Mercer Global Pension 
Index também apresenta recomendações para 
que o país melhore sua estrutura previdenciária 
e faça as mudanças necessárias

Àmedida que a população 
brasileira envelhece, cres-
cem exponencialmente as 

discussões acerca da reforma da 
Previdência. Mas isso está longe 
de ser uma discussão exclusiva 
do Brasil. Diversos países enfren-
tam dilemas semelhantes ou até 
mesmo mais severos e imediatos. 
Nesse contexto, a troca de infor-
mações e o conhecimento de dife-
rentes modelos de aposentadoria 
pode ser decisivo na busca pela so-
lução mais adequada. 

Esses são os principais objetivos 
do Índice Global de Aposentadorias 
da Mercer Melbourne (MMGPI, na 
sigla em inglês). O estudo é publica-
do pelo Centro Australiano de Estu-
dos Financeiros (ACFS) em colabo-
ração com a Mercer, subsidiária da 
Marsh & McLennan, líder interna-
cional em serviços profissionais nas 
áreas de risco, estratégia e pessoas. 
Em 2018, foi divulgada a 10ª edição 
do relatório, que avaliou mais de 40 
indicadores em 34 sistemas de pen-
sões nas Américas, an Europa e na 
Ásia-Pacífico. 

O trabalho incentiva o foco em 
resultados de longo prazo para li-
dar com as dificuldades relaciona-
das ao envelhecimento populacio-
nal. Contribui para o debate sobre 
o tema, oferecendo informações 
fundamentais para que os gover-
nos entendam quais são as melho-
res práticas – e, assim, implemen-
tem medidas efetivas de gestão 

que fortaleçam os três pilares fun-
damentais de qualquer sistema de 
previdência: adequação, sustenta-
bilidade e integridade. 

O índice de 2018 revelou que 
muitos países do Noroeste da Eu-
ropa lideram o mundo no desen-
volvimento de sistemas de pensão 
eficientes. Com uma pontuação 
geral de 80,3, a Holanda supe-
rou a Dinamarca – que, havia seis 
anos, figurava na liderança global.  
A Finlândia derrotou a Austrália 
no terceiro lugar, atingindo 74,5. 
A Suécia ficou em quinto lugar. Já 
o Brasil ocupa a 21ª posição, com 
56,5 pontos. Porém, no somatório 
que contempla adequação, sus-
tentabilidade e integridade, fica à 
frente de países como Japão, Espa-
nha e Itália. 

Autor do estudo e sócio sênior 
da Mercer Australia, David Knox 
afirma que o ponto de partida 
natural para se ter um sistema de 
pensão de classe mundial é garan-
tir o equilíbrio certo entre ade-
quação e sustentabilidade. “É um 
desafio que os formuladores de 
políticas estão enfrentando. Por 
exemplo, é improvável que um sis-
tema que ofereça benefícios muito 
generosos em curto prazo seja sus-
tentável, enquanto um sistema que 
seja sustentável ao longo de muitos 
anos poderia proporcionar bene-
fícios muito modestos. A questão 
é: o que é um trade-off adequado?”, 
questiona Knox.

MATTHEW BENNETT/UNSPLASH
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RECOMENDAÇÕES AO BRASIL
O Brasil vem oscilando sua 

pontuação geral no ranking des-
de 2010, quando começou a fazer 
parte do estudo. Naquele ano, atin-
giu 59,8 pontos – quase três pon-
tos a mais do que ano passado. No 
país, há um sistema de previdência 
social de repartição, com taxas de 
reposição mais altas para pessoas 
com renda mais baixa, além de 
planos de pensões corporativos 
ocupacionais e individuais volun-
tários, que podem ser oferecidos 
por companhias de seguros ou 
fundos de pensão.

Felipe Bruno, líder de Previ-
dência da Mercer Brasil, enaltece 
que, embora o Brasil tenha ficado 
na 21ª posição em um total de 34 
países, é importante verificar que 

POLÍTICA | PREVIDÊNCIA

existem resultados completamen-
te diferentes quando analisados 
os subíndices avaliados. “Nos pi-
lares de adequação e integridade, 
obtivemos nota superior à média 
dos países avaliados. Isso significa 
que possuímos um sistema muito 
abrangente, que paga benefícios 
compatíveis com o rendimento 
médio da maioria da população 
e que, essencialmente, conta com 
mecanismos robustos de fiscaliza-
ção e governança”, pontua.

De acordo com o especialista, 
quando examinado o quesito sus-

tentabilidade, o país se posiciona 
no final do ranking. “Se uma refor-
ma abrangente no sistema de previ-
dência não for conduzida, podere-
mos ter a insolvência do modelo na 
forma como está desenhado hoje 
em algumas décadas. Isso porque 
há o incremento da longevidade da 
população brasileira aliado à queda 
nos níveis de natalidade, além dos 
efeitos do nível de informalidade 
da economia”, aponta.

Para Felipe Bruno, é importan-
te que o Brasil siga o caminho de 
outras nações mais desenvolvidas 
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O SISTEMA QUASE IDEAL
Embora os próprios pesquisadores afirmem que não existe um único sistema que possa ter sucesso 
em todos os países, o que emerge da pesquisa são fortes indícios de como um sistema de previdência 
próximo ao ideal deve funcionar com relação aos três quesitos avaliados no MMGPI (adequação, 
sustentabilidade e integridade). Confira as ideias centrais de cada um deles:

ADEQUAÇÃO SUSTENTABILIDADE INTEGRIDADE

•  Aposentadoria mínima que 
represente parte razoável da 
média de ganhos na comuni-
dade é fornecida aos menos 
favorecidos; 

• Pelo menos 65% da taxa de 
substituição líquida (após 
impostos) na aposentadoria 
para um trabalhador integral 
com uma renda média; 

•  Pelo menos 60% de benefícios 
de aposentadoria acumula-
dos devem ser considerados 
fluxos de renda.

•  Pelo menos 70% da popula-
ção em idade ativa deve par-
ticipar de planos de previdên-
cia privada;

•  Ativos correntes de fundo de 
pensão devem representar 
mais do que 100% do PIB para 
financiar responsabilidades 
com aposentadorias futuras; 

• A taxa de participação da for-
ça de trabalho para aqueles 
com idades entre 55 e 64 deve 
ser de pelo menos 70%.

• Forte regulador cautelar para 
supervisionar os planos de 
previdência privada;

• Comunicações regulares com 
os membros, incluindo a pres-
tação de declarações pessoais, 
renda de aposentadoria proje-
tada e um relatório anual; 

• Requisitos claros para o for-
necimento de recursos, tanto 
para o benefício determinado 
como para os regimes de con-
tribuições definidos.

em matéria de previdência. Na 
hora de pautar a reforma, devem 
ser implantadas medidas para me-
lhorar significativamente a sus-
tentabilidade do sistema. “Ajustar 
as idades de entrada em aposen-
tadoria à expectativa de vida da 
população, aumentar a penetra-
ção da previdência complementar 
na população através de incenti-
vos fiscais e educação financeira, 
adequar o desenho do sistema às 
melhores práticas internacionais, 
construindo sistema baseado em 
pilares adequados à cada faixa da 
população, são algumas das inicia-
tivas essenciais para a construção 
da previdência dos próximos 100 
anos”, exemplifica.

Outras ações são sugeridas para 
o país pelo Melbourne Mercer 
Global Pension Index. Ele men-

ciona o aumento da idade de apo-
sentadoria do Estado ao longo do 
tempo, a introdução de um nível 
mínimo de contribuições obriga-
tórias em um fundo de poupança-
-reforma e a expansão da cobertu-
ra dos empregados em planos de 
pensão ocupacionais, por meio da 
adesão automática ou de inscri-
ção, ampliando assim o nível de 
contribuições e de ativos. 

Segundo o índice, também te-
riam impactos relevantes ajustes 
como elevação da idade mínima de 
acesso, para que os benefícios se-
jam preservados para fins de apo-
sentadoria, principalmente para os 
planos de previdência implemen-
tados nas seguradoras; permissão 
para que indivíduos se aposentem 
gradualmente enquanto recebem 
uma pensão parcial; e introdução 

de acordos para proteger os inte-
resses de pensão das partes em um 
divórcio.

Se por um lado existe pratica-
mente um consenso entre os bra-
sileiros de que a reforma da Pre-
vidência é inevitável e necessária, 
por outro ainda persistem muitas 
dúvidas e expectativas sobre a 
questão. Estudos como o Mel-
bourne Mercer Global Pension 
Index deixam claro que não é pre-
ciso reinventar a roda para fazer 
uma mudança eficiente. O conhe-
cimento das experiências exitosas 
– ou não – de outras nações, alia-
do às projeções e recomendações 
de especialistas, mostram cami-
nhos confiáveis. São rumos que o 
Brasil precisa seguir nessa área tão 
importante para o presente e tão 
vital para o futuro. V
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TODO BRASILEIRO
Segurança pública lidera a re-

lação de prioridades dos bra-
sileiros. Diariamente somos 

impactados por manchetes dando 
conta de chacinas, assaltos a ban-
co, feminicídios, roubos de veícu-
los, estupros e sequestros, entre 
outras ocorrências cotidianas. É 
um noticiário repetido e tortu-
rante. Gera pânico a partir de uma 
sensação de insegurança generali-
zada que impacta diretamente na 
rotina de todos nós.

Segurança é, também, tema 
que ocupa toda a minha vida pro-
fissional. Foram quase 27 anos 
servindo ao Exército, atuando no 
Brasil e no exterior. Cursos, trei-
namentos, trocas de experiências 
mundo afora, intercâmbios de 
práticas e permanente atualização 
em inteligência e estratégia for-
jaram a minha rotina por muitos 
anos.

Minha candidatura e posterior 
eleição como deputado estadual 
mais votado do último pleito no 
Rio Grande do Sul resultaram de 
apelos de inúmeros colegas e pes-
soas que conhecem a minha tra-
jetória. No parlamento gaúcho, 
pretendo transformar o mandato 
em instrumento para implemen-
tar iniciativas de enfrentamento 
ao crime, a partir de projetos que 
tratem da prevenção e das multi-
facetadas nuances da violência.

Conforme dados do Fórum 
Brasileiro de Segurança Públi-
ca, em 2017 ocorreram no Brasil 

63.880 mortes violentas, o que 
perfaz 175 mortes por dia ou 7,2 
por hora. Isso representa um au-
mento de 2,9% sobre o ano ante-
rior. Os números são impactantes, 
constituindo uma realidade de 
violência que inexiste em muitos 
países em guerra declarada.

Outra informação revela que a 
maioria esmagadora dessas mor-
tes é decorrente de homicídios 
dolosos, crime responsável por 
55.900 mortes violentas. Isso sig-
nifica um aumento de 2,1% em 
relação às estatísticas de 2016. O 
fórum informa ainda que houve 
2.460 casos de latrocínios e 955 
mortes ocorridas após episódios 
de lesões corporais.

Outro dado estarrecedor reve-
la que a taxa de mortes do Brasil 
é de 30,8 por 100 mil habitantes, 
chegando a 69 por 100 mil no Rio 
Grande do Norte. Para se ter uma 
ideia das proporções assustadoras, 
basta comparar com a Europa, 
onde esse índice é de 1,3 para cada 
100 mil habitantes. As estatísticas 
têm inúmeras variantes e diver-
sos, todos altamente desfavoráveis 
ao nosso país, mergulhado numa 
espiral de violência sem prece-
dentes.

Segurança pública é agenda 
complexa que exige ações interse-
toriais e integradas. Polícias, gover-
nos, parlamentos, Justiça, Minis-
tério Público, Defensoria Pública, 
academia, igrejas, empresários e 
sociedade civil precisam trabalhar 

SEGURANÇA PÚBLICA 
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com sintonia e planejamento, a 
partir de estratégias que desenvol-
vam todo o potencial de cada um 
desses agentes envolvidos.

A consagração através do voto 
do projeto que coloca a segurança 
pública no topo das prioridades do 
Brasil comprova o anseio do cida-
dão por uma política firme, séria 
e comprometida com soluções. 
Nas urnas, os brasileiros disseram 
um rotundo “não” à ideologização 
que permeou por muitos anos o 
combate à violência, pródiga em 
criminalizar a vítima e idolatrar o 
marginal. Inúmeras comunidades 
ordeiras e habitada por trabalha-

dores ficaram reféns das facções e 
milícias que afrontam a lei.

O contribuinte, premido por 
uma carga tributária injusta, vê re-
voltado seu dinheiro sustentar uma 
máquina pública pesada, obsoleta 
e ineficiente, carente de atualiza-
ção tecnológica e investimento em 
inteligência. O resultado é o medo 
generalizado, o pânico que marti-
riza os pais até a chegada dos filhos 
em casa, além do estresse do coti-
diano em que a violência espreita 
em cada sinaleira ou esquina.

Agora, como deputado estadu-
al, estou determinado a trabalhar 
de maneira coletiva e convergen-

te. Ao longo da minha experiência 
de combate ao crime, desenvolvi 
a consciência de que o combate às 
drogas, às facções, ao crime orga-
nizado e ao tráfico de drogas não 
tolera desídia ou ações individu-
ais ou isoladas. Pais, professores, 
líderes comunitários e dirigentes 
de clubes de serviço precisam 
promover esforços integrados 
com autoridades e estruturas ofi-
ciais. Segurança é o anseio maior 
dos brasileiros. É um direito ina-
lienável e sagrado, obrigação de 
todos nós, investidos de manda-
to e de poder para transformar o 
Brasil.

TOMAZ SILVA/AGÊNCIA BRASIL
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ELA CONQUISTOU 
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Nova primeira-dama quer 
ser porta-voz das minorias 
esquecidas. Grande destaque 
da cerimônia de posse do 
marido, ela afirma que sente 
o chamado para lutar pelas 
pessoas com deficiência, 
síndromes e doenças raras

cial neste momento”, conclama. 
Na visão de Michelle, são setores 
abandonados e o poder público 
pode e deve agir mais. “Eu tenho 
muita vontade, amor, disposição e 
respeito por essa minoria”, decla-
rou recentemente.  

A favor do voluntariado, Mi-
chelle quer contagiar: multiplicar 
bons exemplos entre os estados e 
municípios brasileiros a partir da 
sua própria história. Na cidade do 
Rio de Janeiro, a congregação da 
sua igreja proporciona ações lúdi-
cas e de esporte em comunidades 
que enfrentam situação de vulne-
rabilidade. Ela vê o bem como prá-
tica necessária.  

“À s pessoas com defici-
ência e a todos aqueles 
que se sentem esque-

cidos: vocês serão valorizados e os 
seus direitos respeitados.” A frase 
dita em Libras, a Língua Brasilei-
ra de Sinais, sensibilizou o país na 
cerimônia de posse presidencial. 
Foi a primeira vez que uma pri-
meira-dama discursou no parlató-
rio, quebrando o protocolo de um 
rito oficializado em decreto desde 
1972. O fato já seria o bastante para 
Michelle Bolsonaro, 36 anos, do-
minar as manchetes, mas foram 
 sua doçura e seu jeito simples que 
emocionaram o país.

Michelle aprendeu o idioma 
gestual para comunicar-se com 
um tio surdo e, desde então, co-
meçou a conviver mais com a rea-
lidade, interpretando o que as pes-
soas dizem para aqueles que não 
podem ouvir. Por muito tempo, 
executou a prática voluntariamen-
te nos cultos dominicais do Minis-
tério de Surdos e Mudos da Igreja 
Batista Atitude. Hoje, a visibilidade 
lhe possibilita ajudar quem precisa 
ao dar destaque para o tema. “Pes-
soas com deficiência, síndromes e 
doenças raras. Essa é a minha ban-
deira. Essa é a minha luta. E eu sei 
que tenho esse chamado”, disse.

A primeira-dama afirma que é 
preciso disseminar conhecimento 
no Brasil sobre as síndromes raras, 
pois há muitas doenças sem cura, 
mas com medidas paliativas, que 
merecem atenção. “O debate de 
como engajar a população é essen-

ISAC NÓBREGA/PALÁCIO DO PLANALTO

FOI A PRIMEIRA 
VEZ QUE UMA 

PRIMEIRA-DAMA 
DISCURSOU NO 

PARLATÓRIO

QUEM ELA É 
Muito tímida – como se define 

entre uma entrevista e outra –, a 
primeira-dama do Brasil tem ven-
cido o receio de falar em público 
a cada aparição. De uma comuni-
dade simples de Ceilândia Norte, 
região administrativa do Distrito 
Federal, Michelle é filha de um 
motorista de ônibus aposentado, 
Vicente de Paulo Reinald, cujo 

Primeira-dama 
e presidente 

durante Jantar de 
Confraternização do 

Exército Brasileiro
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Foi a segunda esposa de Juan 
Domingo Perón, duas vezes 

presidente da Argentina. Antes de ser 
primeira-dama, era atriz. De origem 

humilde, Evita – como se tornou 
conhecida – teve sua atuação pública 
voltada aos pobres. Reconhecida pela 
elegância, é idolatrada até hoje e tida 
como um mito. Morreu jovem, aos 33 

anos, de câncer. 

Protagonista de algumas das mais 
emblemáticas fotos da história da 
Casa Branca, foi o braço-direito de 
Barack Obama. Com personalidade 
marcante, lançou o programa Let’s 
Move!, que combateu a obesidade. 
Também defendeu os direitos das 

mulheres.

Esposa do presidente americano John 
F. Kennedy, tornou-se ícone de estilo. 
“O vestido deve ser suficientemente 

justo para mostrar que você é 
mulher; e suficientemente folgado, 

para mostrar que você é uma dama”, 
ensinou certa vez. Estava ao lado 

do marido, no carro, quando ele foi 
assassinado.

Ela já era bem famosa como cantora 
e modelo antes de casar-se com 

Nicolas Sarkozy e se tornar primeira-
dama. Com personalidade discreta, 
representou o marido em audiência 

com o Dalai Lama e defendeu 
bandeiras como igualdade e liberdade. 

Depois, retomou a carreira.

Esposa de Fernando Henrique 
Cardoso, foi uma primeira-
dama atuante. Intelectual, a 

socióloga publicou vários livros. 
Foi a criadora do programa 

Comunidade Solidária, 
conhecido como o embrião do 

Bolsa Família.

Foi professora de Emmanuel 
Macron, 24 anos mais novo do que 

ela. No documentário Emmanuel 
Macron: Nos Bastidores da Vitória, 

fica evidente a influência de Brigitte 
na tomada de decisões. É hoje mais 

popular do que o marido. 

EVITA PERÓN
Argentina I 1946 a 1952

MICHELLE OBAMA
Estados Unidos I 2009 a 2017

JACQUELINE KENNEDY
Estados Unidos I 1961 a 1963 

CARLA BRUNI
França I 2008 a 2012 

RUTH CARDOSO
Brasil I 1995 a 2003

BRIGITTE MACRON 
França | 2017 até hoje

DAMAS DA HISTÓRIA
Confira as primeiras-damas, daqui e de fora, que tiveram 
uma atuação marcante e se tornaram referências

FOTOS: REPRODUÇÃO
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apelido é “Paulo Negão”. Em agos-
to de 2018, em evento promovido 
pela Revista VOTO em Porto Ale-
gre/RS, Bolsonaro falou do sogro 
com carinho, contrapondo as acu-
sações de racismo.

Michelle tem duas filhas: Le-
tícia, 16 anos, fruto de um antigo 
relacionamento, e Laura, 8, do ca-
samento com o atual presidente. 
Michele deu à luz a filha do casal 
em 2011. A vontade de ser mãe pela 
segunda vez convenceu Bolsonaro 
a desfazer a vasectomia.

“Eu gostaria, de modo muito especial, 
de dirigir-me à comunidade surda, 
pessoas com deficiência e a todos 
aqueles que se sentem esquecidos. Vocês 
serão valorizados e terão seus direitos 
respeitados. Tenho esse chamado no 
meu coração e desejo contribuir na 
promoção do ser humano.”

“Agradeço a Deus essa grande 
oportunidade de poder ajudar as 
pessoas que mais precisam. Trabalho de 
ajuda ao próximo que sempre fez parte 
da minha vida e que a partir de agora, 
como primeira-dama, posso ampliar de 
maneira ainda mais significativa.”

AS FRASES QUE 
MARCARAM O DISCURSO
Na cerimônia de posse do presidente Bolsonaro, 
Michelle foi um dos grandes destaques. Veja o 
que ela expressou em libras:

O casamento aconteceu em data 
pensada: na noite de 21 de março 
de 2013, pois coincide com os ani-
versários de Jair e Michelle – 21 e 
22 de março, respectivamente. A 
cerimônia ocorreu no Alto da Boa 
Vista, no Rio de Janeiro, para cerca 
de 150 convidados. Quem condu-
ziu a cerimônia religiosa foi o líder 
da Assembleia de Deus Vitória em 
Cristo, Silas Malafaia. 

Malafaia enfatiza que Michelle 
é simples e não gosta de aparecer 
– o que explica sua postura distan-

te das luzes na campanha eleitoral. 
“Tem mulher que é ‘perua’, descul-
pe a expressão, mas ela não é as-
sim. Tem uma beleza com simpli-
cidade, não é espalhafatosa, nunca 
gostou de aparecer ou colocar a 
cara para fora. Nem de se exibir. 
Ela gosta de trabalhar nos bastido-
res”, relata o pastor.  

Com seu jeito simples e um 
carisma muito particular, a espo-
sa de Bolsonaro tem tudo para 
devolver a relevância à missão de 
primeira-dama. Desde Ruth Car-
doso [ver no box ao lado], o Brasil 
tem um espaço vago nesse senti-
do. Pela cerimônia de posse e pelo 
início do governo, Michelle segui-
rá surpreendendo.

COM SEU JEITO SIMPLES E UM CARISMA MUITO 
PARTICULAR, A ESPOSA DE BOLSONARO TEM 
TUDO PARA DEVOLVER A RELEVÂNCIA À MISSÃO 
DE PRIMEIRA-DAMA

ALAN SANTOS/PALÁCIO DO PLANALTO

“As eleições deram voz a quem não era 
ouvido e a voz das urnas foi clara: o 
cidadão brasileiro quer segurança, paz e 
prosperidade. Um país em que sejamos 
todos respeitados.”

“Estamos todos de um lado só. Juntos 
alcançaremos o Brasil próspero, com 
amor, ordem, progresso, paz, educação e 
liberdade para todos.”

V
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A principal notícia política do último 
ano é, sem dúvida alguma, a escolha 
popular de um verdadeiro outsider 

para o cargo mais importante da nação. Ainda 
mais se não nos esquecermos de que esse elei-
to, ainda em meados do período eleitoral, não 
recebia mais do que o desprezo de poderosos 
da política, da mídia e das finanças. Como um 
descapitalizado e achincalhado cavaleiro soli-
tário superou os grupos que se revezavam no 
poder havia 30 anos? Aliás, como alguém que 
passou esse mesmo período no seio do po-
der conseguiu posicionar-se como outsider? E 
como esse improvável líder fez-se presidente, 
mesmo sem angariar grandes apoios em sua 
empreitada de nadar contra a maré? Enfim, 
por que Jair Bolsonaro venceu?

Embora a disputa presidencial contasse 
com diversos postulantes com chances reais 
de vencer, pode-se dizer que havia apenas duas 
espécies de candidatos. De um lado, o isolado 
militar da reserva. Do outro, todos os demais 
presidenciáveis, que representavam, de uma 
forma ou de outra, a continuidade de um es-
quema político de alianças suspeitas, motivadas 
por interesses escusos e movidas à compra (di-
reta ou indireta) de apoios (não apenas no meio 
político, mas também no empresarial, no mi-
diático, no artístico e até mesmo no intelectual). 
Cargos, emendas e propinas aqui, empréstimos 
facilitados da Caixa e do BNDES ali, verbas de 
publicidade acolá, incentivos fiscais e bolsas de 
estudo por todos os lados.

Porém, para a surpresa de muitos, o lado 
dos poderosos saiu derrotado. Para entender 
como isso aconteceu, é preciso olhar para as 
candidaturas do até então status quo. Falamos 
de alianças que envolveram os maiores e mais 
influentes partidos, capazes de mobilizar uma 
gigantesca base de apoio em todos os muni-
cípios brasileiros e de garantir latifúndios de 
tempo na TV. Falamos de influência garantida 
sobre os maiores colégios eleitorais do país, 
governados por esses partidos há décadas. E 
mais: apoio de todo o mercado financeiro na-

cional, além da assessoria dos mais conceitua-
dos marqueteiros, de estrategistas de primeira 
linha e de agências premiadas.

O resultado dessa inigualável confluência 
de forças, porém, não poderia ser outro: uma 
estrondosa, acachapante e vergonhosa derro-
ta eleitoral. Isso mesmo: tanto poder, no atu-
al contexto brasileiro, não é um trunfo, mas 
um fardo. Os grandes derrotados do recente 
pleito foram o poder e seus donos. E aqui está 
incluído o PT, é claro, mas com uma pequena 
distinção em relação às outras candidaturas da 
política tradicional: o ocaso da esquerda veio 
também na esteira do desprezo do eleitorado 
por populistas e demagogos, que, de dentro de 
luxuosos blindados, cercados por seguranças 
fortemente armados, abrem suas Louis Vuit-
ton para jogar níqueis furados ao populacho.

De qualquer forma, o que restou do último 
pleito presidencial é que, no Brasil atual, osten-
tar poder político talvez seja o primeiro passo 
rumo a uma derrota eleitoral. E a candidatura 
vencedora endossa essa tese: uma campanha 
presidencial simples, mais barata do que a de 
muito deputado estadual, feita praticamen-
te toda via redes sociais, desde uma maca de 
hospital ou de dentro de casa em boa parte do 
período eleitoral. Transmissões toscas, repletas 
de gambiarras, sem roteiro, sem técnica, sem 
pretensão. Um tempo de TV que mal permitia 
falar o nome completo do candidato. Do em-
presariado, num primeiro momento, apenas o 
desprezo. Dos partidos políticos, idem. 

E o resultado dessa incapacidade de Jair Bol-
sonaro de somar forças com os poderosos não 
poderia ser outro: uma vitória histórica. Em 
verdade, logo saberíamos que essa incapacida-
de era uma inegociável disposição do próprio 
candidato para rechaçar todo e qualquer apoio 
político-eleitoral tradicional no seu entorno. 
Desejoso de governar sem amarras, deu as 
costas ao toma-lá-da-cá e apostou alto no res-
peito às reais demandas populares, focadas em 
combate ao crime e à corrupção. Agindo em 
consonância com a revoltada e desesperançosa 

BOLSONARO VENCEU 

PORQUE PERCEBEU QUE 

O GIGANTE ACORDOU, 

ENQUANTO A CLASSE 

POLÍTICA PREFERIU FICAR 

DORMINDO

“

”

ARTIGO | MATEUS COLOMBO MENDES

O PODER
EM BERÇO ESPLÊNDIDO
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população, não apenas obteve uma 
conquista improvável, da qual todo 
o contexto político duvidou e debo-
chou por anos, mas também logrou 
eleger centenas de outros políticos 
que surfaram na sua onda – de go-
vernadores a bancadas inteiras nos le-
gislativos estaduais, passando por um 
Congresso ampla e historicamente 
renovado pela força desse candidato.

Bolsonaro deu de ombros ao po-
der constituído – e o povo percebeu. 
Foi ignorado pelos poderosos de ter-
no e gravata, pelos de microfone nas 
mãos e pelos das malas recheadas. E 
o povo viu isso. E viu também que, ao 
contrário dos populistas de sempre, 
o capitão reformado não diz o que as 
pessoas querem ouvir, mas o que elas 
gostariam de falar. Foi assim que Bol-
sonaro constituiu-se no maior fenô-
meno eleitoral de nossa democracia.

No contexto do poder político e, es-
pecialmente, midiático, praticamente 
ninguém percebeu o que estava acon-
tecendo. Faltou inteligência à intelli-
gentsia. Da mesma forma que a classe 
política deu às costas aos verdadeiros 
anseios populares, a intelectualidade 
e os especialistas da imprensa (quem 
forma e quem informa a população) 
deixou de buscar entender e retratar 
a realidade fidedignamente, dedican-
do-se exclusivamente àquilo que lhes 

ordenou Karl Marx: revolucionar a re-
alidade. O problema (para eles) é que, 
enquanto se imiscuíam militar em vez 
de entender e informar, a realidade se-
guiu o seu rumo. Nela, a população se 
foi cansando do populismo messiâni-
co da esquerda, que promete direitos 
sem-fim a todos.

Cada direito implica em um de-
ver, de modo que, se todos têm di-
reitos e ninguém têm deveres, todos 
acabam ficando sem direito algum. E 
o Brasil é prova disso: num país re-
pleto de minorias barulhentas e exi-
gentes de carinhos estatais, a maioria 
ficou sem os direitos mais triviais, 
incluindo o mais fundamental de 
todos, o direito à vida – do qual ne-
nhum brasileiro tem garantias reais. 
E isso o povo não apenas viu, mas 
sentiu, vivenciou. No caos cotidiano 
de um país entregue à bandidagem 
e à corrupção, o povo se cansou e 
buscou uma alternativa de fora do 
círculo dos poderosos. Foi por isso 
que Bolsonaro venceu. 

Bolsonaro venceu porque estava 
atento aos anseios da população real, 
do Brasil real – não do Brasil lacra-
dor, nem do Brasil militante das sa-
las universitárias e das redações de 
jornal e TV. No Brasil real, o povo se 
cansou de ouvir promessas de gás de 
cozinha baratinho enquanto vê seus 

MARCELO CAMARGO/AGÊNCIA BRASIL

familiares morrendo em assaltos, 
suas casas sendo tomadas pelo trá-
fico e seus empregos sumindo, por 
força de um esquema de corrupção 
sem precedentes, capaz de unir qua-
se toda a classe política. Quase. Bol-
sonaro não se aliou às quadrilhas que 
assaltaram o Brasil por três décadas. 
E o povo viu isso. 

Bolsonaro venceu porque per-
cebeu que o gigante acordou, en-
quanto a classe política preferiu ficar 
dormindo. Aos trancos e barrancos, 
o gigante acordou – mais por ne-
cessidade do que por maturidade, 
diga-se. O povo se viu obrigado a 
despertar de sua letargia, pois o so-
nho populista virou pesadelo. A con-
ta dos direitos e privilégios sem-fim 
chegou e alguém tinha de pagá-la. 
Bolsonaro entendeu isso tudo e, nos 
últimos quatro anos, manteve-se fiel 
a seus princípios enquanto tocava 
uma pré-campanha extraoficial que 
fazia muito barulho por onde passa-
va, ao arrepio do silêncio dos gran-
des veículos de comunicação.

Durante os mesmos quatro anos, 
a população foi às ruas diversas ve-
zes. De forma intermitente, é claro, 
mas com demonstrações inequí-
vocas de total desprezo pela classe 
política e pelos poderosos em geral. 
Estes, por sua vez, entocados nas tor-
res de marfim do poder, preferiram 
viver o sonho dos gabinetes acarpe-
tados onde não há crise, não faltam 
recursos e a segurança é garantida. 
Seguiram dormindo em berço es-
plêndido, ao som das caixas regis-
tradoras e à meia-luz dos recônditos 
noturnos em que tramavam o avan-
ço de suas tropas e quadrilhas. 

O povo viu isso tudo. E o resul-
tado não poderia ser outro. Se dará 
certo, somente o tempo dirá. Até lá, 
torçamos para que os derrotados 
– nas urnas, nas cátedras e nas re-
dações – também despertem e co-
mecem a trabalhar para tirar o Brasil 
do buraco em que eles próprios nos 
meteram.
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O FIM DE UMA

LONGA 
ESPERA?
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Após anos de discussões e definições de 
regras, estão para abrir os primeiros free 
shops no Brasil. É uma boa notícia para o 
desenvolvimento das cidades e a geração 
de empregos

das nesses locais com suspensão 
dos tributos. Os turistas brasileiros 
também poderão adquirir até US$ 
300 mensalmente em produtos 
disponíveis nas lojas francas do 
país.  A compra será vinculada ao 
passaporte do comprador.

Em todo o país, receberam au-
torização da Receita Federal 32 

C inco anos após a sanção da 
lei, as cidades brasileiras de 
fronteira conseguiram, fi-

nalmente, a equiparação às loca-
lidades contíguas no território de 
outros países. Com isso, devem 
começar a funcionar, em breve, os 
primeiros free shops nas chama-
das cidades-gêmeas, após um lon-
go debate sobre regulamentação e 
tecnologia para a implementação.

Em municípios integrados ge-
ograficamente a cidades com lo-
jas francas em países vizinhos, os 
estabelecimentos estimularão o 
consumo de produtos brasileiros 
por turistas estrangeiros. Trata-se 
de um dos principais ganhos da 
novidade, pois a isenção dos tribu-
tos de importação diminui o preço 
praticado. Mercadorias importa-
das também podem ser compra-
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DEFINIÇÃO DAS REGRAS
Desde aquele ano, discussões, 

audiências públicas e ritos de re-
gulamentações se intercalaram 
para definir as regras de funciona-
mento. Em dezembro de 2018, um 
seminário na Assembleia Legisla-
tiva do Rio Grande do Sul reuniu 
prefeitos, vereadores e empresá-
rios de todo o país, do Uruguai e 
da Argentina para debater as mais 
recentes regras de instalação. No 
encontro, foi extraída a Carta de 
Porto Alegre, na qual constam as 
principais recomendações e exi-
gências do setor. 

Coordenada pelo deputado es-
tadual gaúcho Frederico Antunes 
(Progressistas), a reunião da Frente 
Parlamentar em Defesa da Instala-
ção de Free Shops em Cidades de 
Fronteira contou com a colabora-
ção do superintendente da Receita 
Federal no RS, Luiz Fernando Lo-
renzi, para dirimir dúvidas.

 “É preciso fortalecer o convê-
nio de fronteira e permitir maior e 
melhor atendimento à população. 
O que mais queremos desse sis-
tema é segurança de todas as par-
tes”, observou Frederico Antunes, 
destacando a importância da ação 
para o desenvolvimento das cida-
des e para a geração de empregos.

A motivação de todas as partes 
pôde ser sentida pelos corredores 
do Legislativo. O presidente da 
Associação Sul América de Lojas 
Francas (Asutil) e diretor-geral da 
Dufry Brasil e Bolívia, Gustavo 
Fagundes, elogiou o processo de 
construção das regras de abertu-
ra. “Estamos saindo de uma fase 
de planejamento para execução 
com muitos motivos para come-
morar. É um dos projetos mais 

REPRODUÇÃO/RAWPIXEL

municípios, sendo 11 deles no Rio 
Grande do Sul. Eles discutiam a 
abertura desde 2012, quando a lei 
federal foi aprovada. As cidades 
dependiam de legislação munici-
pal adequada, de negociação com 
os sindicatos locais e da homo-
logação do software pela Receita 
Federal. 

EM BREVE, DEVEM COMEÇAR 
A FUNCIONAR OS PRIMEIROS 
FREE SHOPS NAS CHAMADAS 
CIDADES-GÊMEAS
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REQUISITOS PARA O COMERCIANTE 
Para quem deseja abrir um free shop em território nacional, é preciso estar de acordo 
com uma série de normas:

• Ter empresa nacional ou 
nacionalizada.

• Cumprir os requisitos de regularidade 
fiscal perante a Fazenda Nacional.

• Comprovar recolhimento regular 
ao Fundo de Garantia do Tempo de 
Serviço (FGTS).

• Dispor de sistema informatizado 
de controle de entrada, estoque e 
saída de mercadorias e intercâmbio 
de dados com o sistema de controle 
da Receita Federal. O sistema 
deverá identificar separadamente as 
mercadorias de origem estrangeira e 
nacional.

• Possuir sistema de monitoramento 
e vigilância de suas dependências, 
inclusive depósitos, com câmeras que 
permitam captar imagens com nitidez, 
inclusive à noite, nas áreas de venda e 
de armazenagem de mercadorias.

• Ter patrimônio líquido igual ou superior 
a R$ 2 milhões.

• Ter estabelecimento para estoque de 
produtos, preferencialmente, junto à 
loja. Poderá ser autorizada, em caráter 
excepcional, a instalação de depósito 
em outro imóvel, desde que esteja 
localizado no mesmo município da loja 
franca.

 MATTHEW HENRY/PEXELS

ECONOMIA| COMÉRCIO

audaciosos no comércio do país”, 
reconheceu. 

A possibilidade concreta de que, 
finalmente, os free shops brasilei-
ros sairão do papel aumentaram a 
esperança de melhores perspecti-
vas econômicas para as fronteiras. 
Shoppings de 40 mil, 50 mil me-
tros quadrados já estavam em fase 

de conclusão, aguardando apenas 
os pedidos de alvarás. Mais do 
que isso, empresários do setor de 
turismo também festejaram os en-
caminhamentos. A cidade gaúcha 
de Santana do Livramento, por 
exemplo, irá inaugurar o Comple-
xo Termal Amsterland ao lado de 
um hotel. O investimento é da or-
dem de R$ 55 milhões. 

O turismo será incrementado, 
principalmente, com as marcas 
que devem abrir lojas pela fron-
teira do país – como a Dufry, com 
sede na Suíça, e a DFA, dos Estados 
Unidos. As duas grandes represen-
tantes do setor atraem multidões 
de consumidores. São sinais de 
que um grande impulso será dado 
à economia brasileira nos próxi-
mos anos. Que as boas promessas 
se confirmem.

O TURISMO SERÁ 
INCREMENTADO 
COM AS MARCAS 
QUE DEVEM 
ABRIR LOJAS PELA 
FRONTEIRA DO PAÍS

V



Participe da campanha Valores que Ficam. Até 30 de abril, 
quem declara o Imposto de Renda pelo modelo completo 
pode destinar até 3% do valor devido ao Fundo da Criança 
e do Adolescente da sua cidade ou região. E, de maio a 
dezembro, você também pode fazer uma doação diretamente 
na conta do Fundo da Criança e do Adolescente, deduzindo na 
declaração do ano seguinte. Todo valor destinado a Hospitais, 
APAEs, Ligas de Combate ao Câncer e outras entidades 
sociais é fiscalizado por órgãos competentes, e você ainda 
acompanha de perto os resultados.
Saiba mais em www.valoresqueficam.al.rs.gov.br
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Em entrevista para a VOTO, Ivo Wohnrath, sócio da 
Athié Wohnrath, destaca os diferenciais que fizeram o 
escritório de arquitetura ser o maior do Brasil no setor 
corporativo. E revela: com a retomada consistente da 
economia, planeja crescer 10% em 2019

Com receita anual de mais de 
R$ 1 bi e cerca de 750 colabo-
radores, o maior escritório 

de arquitetura, construção e tec-
nologia do país projetou o espaço 
de algumas das principais empre-
sas do Brasil – do Mercado Livre 
e Unilever à WMcCANN e Cacau 
Show. O que explica o sucesso da 
Athié Wohnrath vai muito além do 
design dos projetos: a companhia 
tem na essência o compromisso 
com processos de gestão, tecnolo-
gia e eficiência.

Uma das mentes por trás desses 
valores é Ivo Wohnrath. Ao lado do 
sócio, Sergio Athié, ele construiu 
uma sólida empresa de mais de 
duas décadas de história. Natural 

ECONOMIA | ENTREVISTA

de Pirassununga, interior de São 
Paulo, ele foi para a capital paulista 
aos 18 anos para estudar na Fun-
dação Getulio Vargas. Longe das 
pranchetas dos arquitetos, traba-
lhou no mercado financeiro e em 
vendas. E foi no setor comercial de 
uma empresa de móveis que ele se 
aproximou de Athié.

Em entrevista à Revista VOTO, 
Wohnrath fala sobre a retomada 
da economia brasileira e os planos 
de expansão do escritório para os 
próximos anos.

A Athié Wohnrath atua há mais 
de 20 anos em um mercado ex-
tremamente dinâmico, que exige 
constantes mudanças e aprimora-

mentos. Na sua opinião, o que sus-
tentou – e desenvolveu – a empresa 
ao longo dessas duas décadas?
Isso aconteceu principalmen-
te pelo fato de estarmos sempre 
conectados aos nossos clientes e 
às suas demandas e, ao mesmo 
tempo, às mudanças globais que 
impactam diretamente todas as 
empresas. As novas gerações de-
mandam espaços de trabalhos fle-
xíveis e colaborativos. Interpretar 
corretamente a cultura das empre-
sas é fator determinante para o su-
cesso dos projetos.

No auge da crise financeira, os gran-
des centros econômicos do país 
ficaram sobre-ofertados de escritó-
rios. O Rio de Janeiro, por exemplo, 
atingiu recorde de taxa de vacân-
cia de mais de 40% em imóveis de 
alto padrão. Há sinais de que esse 
momento já passou? Como vocês 
sentem a temperatura do mercado 
imobiliário neste início de ano?
A mudança nesse cenário já come-
çou a ocorrer no segundo semestre 

“NOVAS GERAÇÕES 
DEMANDAM ESPAÇOS 
DE TRABALHOS 
FLEXÍVEIS E 
COLABORATIVOS”
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FOTOS: DIVULGAÇÃO

do ano passado, principalmente 
em São Paulo. De qualquer manei-
ra, até mesmo o Rio de Janeiro co-
meça a dar sinais de recuperação. 
Ela deverá ser mais lenta, porém, 
consistente.

Ao atuar com arquitetura e cons-
trução para grandes empresas, a 
Athié Wohnrath já trabalhou para 
diversos setores da economia. O 
que uma companhia busca quando 
escolhe vocês? O que vocês entre-
gam de diferencial?
As empresas nos procuram por 
diversos fatores. Eles vão desde a 
inovação nos projetos até a própria 
solidez da empresa. Nós temos 
uma visão bastante pragmática na 
arquitetura, no sentido de usar os 
espaços para aumentar a eficácia 
das operações dos clientes. Há um 
compromisso fortíssimo de cum-
primento de budget e prazo. No 
mundo corporativo, essas variá-
veis são muito relevantes. A forma 
estruturada como abordamos os 
processos e a qualidade de nossos 
profissionais também são muito 
importantes para a decisão.

Na relação com o cliente, vocês pre-
zam pelo acompanhamento cons-
tante – oferecendo plataformas de 
controle e processos de gestão. Por 
que a Athié Wohnrath considera a 
transparência tão importante?
Para nós, a transparência sempre 
foi um elemento chave no rela-
cionamento com os clientes. Isso 
acontecia muito antes de se tornar 
obrigatório como hoje. No atual 
contexto do país, ter políticas de 
compliance avançadas como temos 
é algo considerado um importante 
diferencial entre as grandes orga-

“PARA NÓS, A TRANSPARÊNCIA SEMPRE FOI UM 
ELEMENTO CHAVE NO RELACIONAMENTO COM OS 
CLIENTES. ISSO ACONTECIA MUITO ANTES DE SE TORNAR 
OBRIGATÓRIO COMO HOJE.”

Para Ivo Wohnrath, 
interpretar a cultura 

das empresas é 
determinante para o 
sucesso dos projetos
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A certificação é, cada vez mais, um 
elemento que faz a empresa mos-
trar seu compromisso com o meio 
ambiente. E isso tem impacto di-
reto tanto para seus clientes como 
para os próprios colaboradores. 
Mesmo quando o cliente não 
menciona que deseja uma certifi-
cação, sempre trazemos esse tema 
para a mesa. Não podemos dei-
xar de abordar o assunto. Nossos 
profissionais também já geram os 
projetos desde o início adotando 
os conceitos de sustentabilidade, 
mesmo quando o cliente não quer 
certificar o projeto.

Entre os cases que vocês gostam 
de ressaltar, há o exemplo de uma 
fábrica de trens de 18 mil metros 
quadrados construída em apenas 

“COM O NOVO MOMENTO 
POLÍTICO, NÃO DESCARTAMOS 
A HIPÓTESE DE ATUAR TAMBÉM 
NO SETOR PÚBLICO.”

ECONOMIA | ENTREVISTA

nizações. É fundamental o cliente 
ter clareza de todas as etapas do 
projeto e construção, bem como 
acompanhar o fluxo financeiro da 
obra. Nossos sistemas digitais ga-
rantem isso.

A certificação LEED é um selo conce-
dido a projetos que atendem requi-
sitos internacionais de sustentabi-
lidade. E a Athié Wohnrath possui 
dezenas de empreendimentos com 
esse diferencial. O cliente brasileiro 
já está ciente da importância disso? 
Ele pede por isso ou a iniciativa cos-
tuma ser do próprio escritório?

De cima para baixo: escritórios do Mercado Livre, Cacau Show 
e Unilever, todos assinados pela Athié Wohnrath



45

dez meses. Como garantir agilidade 
em um país que ainda possui tantos 
desafios logísticos?
Sem dúvidas, o desafio é enorme. 
Mas quando nos propomos a atin-
gir uma meta de entrega, é porque 
já estudamos profundamente todas 
as variáveis e todos os riscos envol-
vidos. Com isso, podemos garantir 
as datas. A maneira como estrutu-
ramos os processos internamente 
nos permite ter controle total sobre 
o cronograma e todas as atividades 
que lá estão. Outro fator importan-
te é compreender o foco do cliente, 
entendendo claramente sua estra-
tégia no mercado em que atua. Isso 

nos estimula ainda mais a cumprir 
os compromissos assumidos.

Boa parte do portfólio do escritório 
é formado por projetos da iniciativa 
privada. Há exemplos na área públi-
ca? Existe interesse em atuar tam-
bém nessa área?
Já atuamos na área pública, mas 
contratados por uma empresa de 
consultoria. Com o novo momen-
to político, não descartamos a hi-
pótese de atuar também no setor 
público.

Quais são as metas de crescimen-
to da empresa para este ano? E em 

que lugar vocês pretendem estar 
no futuro, daqui a cinco ou dez 
anos? 
Estabelecemos uma meta de cres-
cimento de 10% para 2019. Para 
os próximos anos, pretendemos 
ampliar significativamente nossa 
atuação nos segmentos de saúde 
e educação. O objetivo é conquis-
tarmos a liderança nesses merca-
dos. Também planejamos evoluir 
bastante no segmento de arquite-
tura e construção predial, atuando 
com nossas equipes e com nossa 
parceira internacional, a Arquitec-
tonica, escritório de Miami que 
projeta edificações. V

NOSSAS
FAÇANHAS
NA COZINHA
VÃO VIRAR
TRADIÇÃO EM
CANOAS.

Pa r kS h o p p i n g  C a n o a s   |   B a r r a S h o p p i n g S u l

O Bah ParkShopping é requinte e simplicidade. O sabor gaúcho do interior,
reinventado para surpreender e resgatar boas memórias. Almoço ou jantar
e um bom vinho para acompanhar um orgulho de cozinha. Te esperamos!
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PATINETES ELÉTRICOS

Patinetes elétricos estão entrando com 
tudo como uma nova opção para a 
mobilidade urbana. Nos Estados Uni-

dos, empresas como Lime e Bird já recebe-
ram, cada uma, mais de US$ 400 milhões 
de investidores apostando no negócio. Na 
última rodada de investimentos, a Bird foi 
estimada em cerca de US$ 2 bilhões. E está 
negociando uma nova rodada de investi-
mentos a um valor de mais de US$ 3 bilhões. 

Em uma corrida para ver quem é o “first 
mover”, ou o “primeiro entrante”, no mer-
cado nacional, empresas como a Grow (que 
surgiu da fusão da brasileira Yellow com a 
mexicana Grin) estão inundando cidades 
brasileiras com patinetes elétricos em busca 
de imitar o sucesso das novas gigantes ame-
ricanas. Scoo é outra concorrente que entra 
com um serviço semelhante em São Paulo.

Por mais que alguns analistas estejam 
otimistas com a Lime e a Bird, o modelo 
encontrará muito mais desafios por aqui 
para se viabilizar economicamente. Há di-
ferenças fundamentais entre o Brasil e os 
Estados Unidos que não estão sendo levadas 
em consideração na expansão por aqui. São 
cópias precipitadas que tentam importar 
sucessos de outra realidade.

INFRAESTRUTURA
Entre 2016 e 2018, morei na Bay Area, 

entre São Francisco e o Vale do Silício, 
quando os patinetes elétricos acabavam de 
ser lançados. A Bird nascia mais ao Sul, em 
Santa Monica, e a Lime, em San Francis-
co. Percebi a nova modalidade como um 
aparente sucesso: com calçadas e ruas bem 
pavimentadas em um ambiente urbano re-
lativamente seguro, os patinetes elétricos 

ofereciam uma nova forma de se movimen-
tar rapidamente pela cidade. Praticamente 
qualquer via das áreas urbanas americanas 
onde essas empresas estão operando é ade-
quada para a utilização dos patinetes. 

O mesmo não pode se dizer das cidades 
brasileiras. Pouquíssimas são as vias que 
têm pavimentação adequada para o trânsito 
de um patinete, sendo as vias principais, ge-
ralmente com melhor pavimentação, muito 
rápidas para o transporte seguro desse novo 
serviço. Calçadas, vias inadequadas e inse-
guras por conflitarem com pedestres, têm 
talvez uma pavimentação ainda pior, con-
siderando o descaso brasileiro com a mobi-
lidade a pé. Espaços compartilhados – onde 
veículos dividem o espaço com pedestres, 
bicicletas e patinetes com uma pavimenta-
ção especial – são praticamente inexistentes 
no Brasil.

O patinete também possui uma diferen-
ça física fundamental perante a bicicleta, 
opção concorrente que já vinha crescendo, 
que é o tamanho da sua roda. Ao encontrar 
um pequeno obstáculo no seu caminho, o 
patinete acaba sendo mais instável do que 
uma bicicleta, necessitando de uma infra-
estrutura ainda melhor do que as bicicletas 
possuem hoje.

A “última milha” – ou seja, no trajeto en-
tre a origem ou o destino à parada de ônibus 
ou à estação de metrô – é o foco de atua-
ção no uso do patinete dado o seu uso para 
curtas distâncias. No entanto, é justamente 
na última milha que se passa por vias locais, 
que possuem, via de regra, pavimentação 
pior do que nas ruas principais. Resta andar 
em ciclovias ou ciclofaixas, ainda pouco es-
tabelecidas em cidades brasileiras e, mesmo 

HÁ DIFERENÇAS 

FUNDAMENTAIS 

ENTRE O BRASIL E OS 

ESTADOS UNIDOS 

QUE NÃO ESTÃO 

SENDO LEVADAS EM 

CONSIDERAÇÃO NA 

EXPANSÃO POR AQUI

“

”
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assim, nem sempre adequadas. Alguns 
argumentam que os patinetes são um 
sucesso em São Paulo, onde eles lotam 
as ciclovias da Paulista e da Faria Lima. 
Esses dois trechos de avenida de uma 
única cidade oferecem, no máximo, 
uma visão míope sobre a performance 
desse novo modal, e por si só não jus-
tificam investimentos multimilionários. 

MODELO DE NEGÓCIO
A rentabilidade da operação de pati-

netes nos Estados Unidos é amplamen-
te divulgada, talvez por isso a cópia do 
modelo no Brasil. O problema é que o 
preço sendo cobrado no Brasil, cerca de 
R$3 para a ativação mais R$0,50 por mi-
nuto de uso, é parecido com o cobrado 
nos Estados Unidos, embora o PIB per 
capita de cidades como São Francisco 
e Santa Mônica seja o triplo de cidades 
como São Paulo e Belo Horizonte, onde 
os patinetes estão disponíveis por aqui. 

Ou seja, é evidente que, apenas no 
quesito preço, o volume de passageiros 
será muito menor no Brasil, e o comen-
tário mais frequente nas redes sociais já 

é de que o serviço é caro para o que ele 
propõe. No lado do custo, é difícil saber 
quanto as empresas pagam para com-
prar os patinetes. Porém, considerando 
os custos de importação e a confirma-
ção das organizações brasileiras de que 
os patinetes são importados, é razoável 
estimar que os patinetes também cus-
tam mais caro que nos Estados Unidos, 
diminuindo as margens operacionais.

Além disso, existem alguns exageros 
nas estimativas de uso. Tive a oportuni-
dade de analisar o modelo de negócio 
de uma startup que pensava em iniciar 
suas operações no Brasil, e uma das 
prerrogativas é de que as corridas de 
patinete seriam de até 10 km de distân-
cia. Para comparação, a distância média 
das corridas de bicicleta em São Paulo 
é de 3,3 km, e em Belo Horizonte 83% 
das corridas são de até 3 km de distân-
cia. Nesses casos, há um grande espíri-
to empreendedor nas empresas de pa-
tinete, mas talvez falte conhecimento 
do comportamento e das condições de 
infraestrutura dos modos de transporte 
no Brasil.

E A BICICLETA?
O Lindy Effect, ou Efeito Lindy, é um 

conceito de que a “expectativa de vida 
futura de objetos não perecíveis como 
tecnologias ou ideias é proporcional a 
sua idade atual, de forma que todo perí-
odo adicional de sobrevivência implica 
em uma expectativa de vida mais longa”. 
Popularizado recentemente por Nassim 
Taleb, um dos exemplos usados é a ca-
deira: existente há muitos séculos, prova-
velmente permanecerá em uso por mais 
muitos séculos. Já algumas inovações 
eletrônicas, como o smartphone, mais 
provavelmente do que a cadeira, serão 
substituídos por outras tecnologias em 
não muito tempo.

A invenção da bicicleta data da me-
tade do século 19, sendo popularizada 
algumas décadas depois, concomitan-
temente à Revolução Industrial. Desde 
então, ela se consolidou como um práti-
co meio de transporte no mundo intei-
ro. Comparadas aos patinetes elétricos, 
bicicletas são mais estáveis, mais baratas 
e não precisam ser carregadas – o que 
também significa maior autonomia. 
Dada a curva de aprendizado para utili-
zar um patinete elétrico e a já consolida-
ção da bicicleta como um aprendizado 
quase universal, o patinete já nasce em 
desvantagem. E para fazer um chute, o 
Efeito Lindy é razoável para prever que, 
entre a bicicleta e o patinete elétrico, a 
bicicleta sobreviverá por mais tempo. 

É surpreendente, assim, a tentativa 
de investir milhões em patinetes elé-
tricos antes mesmo de termos um uso 
regular e em escala razoável da bicicle-
ta em cidades brasileiras. É certo que o 
modelo ainda é bem-vindo como uma 
nova opção de mobilidade que inde-
pende de recursos públicos. No entanto, 
é muito possível que haja tentativas de 
regulamentar e de apoiar publicamente 
essas iniciativas antes mesmo de saber-
mos se é algo que fica em pé sozinho ou 
não. Apesar dos riscos e dos desafios, es-
tou torcendo para o seu sucesso. 

JENNIFER EUGENIE/PIXABAY
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A VOLTA AO
ARTESANAL
Moda, decoração e arquitetura se aproximam da arte 
para a produção de objetos feitos a mão. Essa tendência 
abriu um novo nicho no  mercado, voltado a clientes 
exigentes e que buscam exclusividade

Do comercial para o artesa-
nal, da produção em série 
para o one at a time, do 

produto primário para o upcycle 
e o vintage. Nos últimos anos, o 
mercado vem trazendo um novo 
olhar sobre a produção e a comer-
cialização. Está muito mais atento 
às novas tendências de consumo e 
ao consumidor mais exigente, que 
quer ser tratado como único.

O que antes era feito em larga 
escala passou a ser personalizado. 
As esteiras deram lugar a produ-
ções manuais, e as peças novas 
estão sendo criadas a partir de 
novos conceitos. A sustentabili-
dade já é parcela importante do 
sucesso do negócio, afinal o novo 
cliente é mais engajado na onda 
que passou a ser surfada como 
estratégia inteligente por parte 

dos empreendedores mais pers-
picazes.

O novo nicho é sofisticado. É 
formado por um cliente diferen-
ciado que, mesmo diante de um 
produto com um custo maior, op-
tará pela qualidade e durabilidade. 
Um exemplo é a linha de sapatos 
femininos de luxo produzidos 
com peles exóticas vindas da In-
donésia. Do Atelier Pedro Toigo, 

FOTOS: DIVULGAÇÃO

ECONOMIA| TENDÊNCIAS
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em Porto Alegre, no Rio Grande 
do Sul, saem para várias partes do 
mundo peças exclusivas em couro 
de jacaré, de cobra píton e de pi-
rarucu desenvolvidas a partir de 
projetos aprovados pelo Ibama.

O designer cuida pessoalmen-
te de todas as etapas de produção 
de sapatos, tênis, bolsas e clutchs. 
A operação, que teve início em 
outubro de 2015, hoje tem fila de 
espera. Uma das peças foi projeta-
da para a diva do pop Lady Gaga, 
custando a bagatela de R$ 16 mil, 
com pele de píton da Indonésia e 
crocodilo do Egito.

O usuário dos calçados são ho-
mens de bom gosto, que podem 
estar em várias classes sociais, 
garante. “Nosso cliente pode ser 
tanto aquele que tem no armário 
um Ferragamo [marca italiana de 
luxo], como aquele executivo que 

economiza e investe em poucos, 
mas em bons sapatos. A ideia da 
Louie é produzir ótimos calçados 
a preço justo”, explica. O negócio 
deu tão certo que recentemente 
começaram a ser vendidas peças 
para o público feminino.

Na mesma linha, a paulista Lou-
ie desenvolve sapatos masculinos 
com tratamento diferenciado ao 
cliente – desde o atendimento 
até a embalagem e o pós-venda. 
A fundadora Lívia Ribeiro con-
ta que a ideia ao criar a marca há 
seis anos foi inspirada na tradição 
da família, que produzia calçados 
na cidade de Franca, no interior de 
São Paulo. 

“Resgatei a forma de produção, 
com um toque mais contemporâ-
neo, tendo sempre o maior cuida-
do com o cliente”, explica. Diretora 
criativa das coleções, Lívia expli-
ca que segue o design clássico e 
atemporal, mas com uma releitura 
atual. “Não trabalho para a moda, 
trabalho com moda”, defende, ao 
lembrar que não tem um target es-
pecífico.

O QUE ANTES ERA 
FEITO EM LARGA 
ESCALA PASSOU A SER 
PERSONALIZADO

Lívia Ribeiro criou a 
Louie inspirada na 
tradição da família

O designer Pedro Toigo cuida pessoalmente de todas 
as etapas de produção dos itens de seu atelier
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estabelecer parceria com uma loja 
física de semijoias e bijuterias.

Outra tendência do mercado 
artesanal é o upcycle, um degrau 
além do estilo vintage. Trata-se 
do reaproveitamento de objetos 
antigos, sobretudo com gene-
rosas pitadas de criatividade, ao 
mesmo tempo que poupa o meio 
ambiente. Também conhecido 
como reutilização criativa, tem 
como focos móveis e assessórios 
para a casa.

PARA A CASA
A tradição familiar também foi 

a inspiração da Limão Home, linha 
de produtos manuais e exclusivos 
em tecido. Três irmãs resgataram 
os trabalhos da avó, moradora do 
interior do Rio Grande do Sul, para 
a produção de jogos americanos, 
nécessaires, almofadas, mochilas e 
tecidos para parede, entre outros 
itens. Utilizando matéria-prima 
de qualidade e escolhida a dedo, a 
marca cria estampas personaliza-
das, abrindo a possibilidade de ir 
até a casa do cliente para auxiliá-lo 
quando a demanda for relacionada 
a arquitetura de interiores e decor. 

As estampas podem ser adap-
tadas às escolhas pessoais de cada 
consumidor, conta Cristiane Lin-
demann, que criou a marca há 
seis meses com as irmãs Vanessa e 
Michele. E elas já pensam em ex-
pandir os negócios. Com clientes 
em todo o RS, além de Minas Ge-
rais, Santa Catarina, Paraná e Rio 
de Janeiro, foram convidadas para 

ECONOMIA| TENDÊNCIAS

As irmãs Cristiane, Vanessa e Michele Lindemann resgataram 
os trabalhos da avó na produção de materiais para a casa
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O processo usa de maneira to-
tal ou parcial um objeto para criar 
um novo. A Ignis Industrial, de 
São Paulo, produz móveis a par-
tir de peças antigas, dando-lhes 
uma nova roupagem. São objetos 
exclusivos, a partir de materiais 
que seriam descartados ou que 
se desintegrariam nos aterros. 
“Propondo uma evolução do es-
tilo vintage, a Ignis é especialista 
em recriatividade. Em avançar a 
partir do anacrônico. Em inovar 
a partir do obsoleto”, diz o texto 

institucional da empresa, sediada 
em um bairro de classe A da capi-
tal paulista.

Seja aplicada a móveis, roupas, 
sapatos, seja em objetos de deco-
ração, a evolução dos conceitos 
de reciclagem e artesanato saiu da 
esfera do comércio e partiu para 
uma tendência de comportamen-
to. As peças feitas a mão oferecem 
um estilo único, tornando-as obje-
to de desejo. Afinal, assim como na 
arte, cada peça tem uma história 
para contar. 

OUTRA TENDÊNCIA DO MERCADO 
ARTESANAL É O UPCYCLE, UM DEGRAU 
ALÉM DO ESTILO VINTAGE

Ignis Industrial 
produz móveis a 
partir de peças 
antigas, dando 
nova roupagem

V
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Junto com a discussão de um 
ajuste fiscal no Brasil, apareceu 
o tema dos subsídios e a ne-

cessidade de revê-los como forma 
de promover, mais rapidamente, 
o equilíbrio das contas públicas. 
Também pudera: de acordo com 
dados do Ministério da Fazenda, o 
orçamento de 2019 contempla um 
total previsto de R$ 306 bilhões 
(4,1% do PIB) em subsídios espa-
lhados em mais de uma centena de 
programas, envolvendo diferentes 
setores produtivos e camadas da 
sociedade.  

Dito dessa forma, parece que a 
solução dos nossos problemas se 
resumiria a uma simples revisão 
dessa política que engordaria rapi-
damente os cofres públicos. Porém, 
estamos colocando no mesmo ba-
laio desde temas que envolvem re-
dução de tributos para compra de 

cadeira de rodas até gastos com o 
horário eleitoral gratuito. 

A verdade é que o assunto é mui-
to mais complexo e demanda uma 
visão mais ampla e fundamentada, 
com o objetivo de responder ques-
tões como: (i) A definição utilizada 
para caracterizar subsídio está cor-
reta? (ii) As políticas implementa-
das estão surtindo efeito? (iii) Os 
valores envolvidos são realmente 
elevados? (iv) Quais são as regras de 
entrada e saída dos programas? (v) 
Quem está efetivamente pagando 
essa conta? 

OS PROBLEMAS
Adotada em diversos países, a 

prática de criar uma política públi-
ca conhecida como subsídio tem 
diferentes objetivos. Pode ser usada 
para reduzir os custos de compra 
de um produto, viabilizar negócios 

O ASSUNTO É MUITO MAIS 

COMPLEXO E DEMANDA 

UMA VISÃO MAIS AMPLA E 

FUNDAMENTADA

“

”

COMO O GOVERNO PODE CORRIGIR 
UMA DISTORÇÃO CRIADA 

POR ELE MESMO?

TO
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QUANTO CUSTA | IGOR MORAIS
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SUBSÍDIOS PARA AGRICULTURA
(EM % DO PIB - 2017)
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pouco competitivos ou estratégi-
cos, baratear crédito, reduzir riscos 
em atividades produtivas ou até 
transferir diretamente renda para 
famílias ou pessoas, com foco na 
melhora da distribuição de renda. 

Na verdade, na ânsia de criar 
uma política para reduzir a distor-
ção criada por ele próprio, o gover-
no, acaba, muitas vezes, gerando 
uma nova distorção. O ponto óti-
mo, nesse caso, seria interferir o 
mínimo possível nas relações da so-
ciedade. Porém, algumas imperfei-
ções – como péssima distribuição 
de renda e baixa competitividade 
em um setor – não são perfeita-
mente equacionadas no curto pra-
zo, e os políticos usam os subsídios 
como solução paliativa. 

Uma das práticas mais comuns 
está relacionada ao setor agrícola. 

De acordo com dados da OCDE, 
nos últimos três anos, foram des-
tinados US$ 620 bilhões/ano em 
subsídios para o setor agrícola no 
mundo. Em alguns países, os valo-
res no percentual do PIB não são 
significativos, como no Brasil e no 
Canadá (0,4% do PIB). Contudo, em 
outros ultrapassam a casa do 1%.  A 
maior parte desse subsídio vem no 
formato de transferência direta de 
renda aos produtores, na tentativa 
de mantê-los nessa atividade. E, em 
alguns países desenvolvidos, como 
Japão, Coreia, Suíça, Noruega e Is-
lândia, essa transferência ultrapassa 
os 50% da renda do produtor. 

Nesse ponto, os produtores bra-
sileiros são mais independentes, e 
essas transferências representam 
apenas 3% da renda total. Entretan-
to, há uma outra forma de política 

de subsídio mais perversa para a so-
ciedade, que gera distorção de pre-
ços além-fronteiras e atinge o valor 
de venda de produtos praticado em 
território nacional. Nesse modelo, 
com a interferência do governo, 
os consumidores locais pagam um 
preço muito maior do que o prati-
cado no mercado internacional. 

Para os noruegueses, por exem-
plo, alguns itens agrícolas custam, 
em média, 84% a mais do que o 
praticado no mercado externo. Na 
Suíça essa distorção chega a 62%, no 
Japão 73%, e o campeão é a Islândia 
que consegue fazer a população 
pagar mais do que o dobro do que 
um produto similar no exterior. 
No Brasil essa política praticamen-
te não existe, e estamos dentro do 
grupo dos países que menos dis-
torce preços internos, juntamen-
te com Austrália, Nova Zelândia 
e Chile. Sendo assim, temos dois 
exemplos de formas de subsidio 
em que o Brasil se destaca de forma 
positiva em relação a outros países. 

No entanto, segundo dados do 
Ministério da Fazenda, em 2019, 
serão alocados R$ 33 bilhões em 
subsídios na forma de “gastos tri-
butários” para o setor. Pode parecer 
muito, mas desse total R$ 18 bi-
lhões estão relacionados à desone-
ração de tributos como PIS/PASEP, 
COFINS e IPI  na cesta básica. Pela 
definição usada, qualquer redução 
de tributo passa a ser classificada 
como subsídio. 

Se seguirmos nessa linha, o cam-
peão nacional de subsídio seria o 
Simples Nacional, criado em 2006. 
O programa determinou a unifica-
ção de oito tributos (seis federais, 
um estadual e um municipal) a 
serem pagos em uma única guia e 
destinados a micro e pequenas em-
presas. A previsão é que, em 2019, 
esse programa represente um “sub-
sídio” de R$ 87 bilhões. Em tese, 
estaria beneficiando cada um dos 
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SUBSÍDIOS POR REGIÃO
(VALOR 2019 – PIB 2016)

Norte

Nordeste

Centro-Oeste

Sudeste

Sul

34,639

41,827

34,340

150,635

44,955

10,27%

4,66%

5,43%

4,52%

4,21%

R$ milhões

TOTAL 306,396 4,89%

% do PIB

11 milhões de empreendedores que 
abriram seu negócio nesse período 
e milhões de outras famílias. 

Há outros programas que atin-
gem diretamente a renda das pes-
soas. Se você deduz do Imposto de 
Renda gastos com saúde e educa-
ção, por exemplo, está recebendo 
subsídio, e a estimativa do governo 
é que esses valores fiquem em R$ 
15,5 bilhões e R$ 4,5 bilhões respec-
tivamente em 2019. Se vai receber 
uma indenização por rescisão de 
contrato de trabalho, então você 
está na lista dos subsidiados com 
estimativa de R$ 8,4 bilhões para 
esse ano. Tem recursos investidos 
na caderneta de poupança? Então, 
não vai pagar IR, o que lhe classifica 
como alguém que recebeu um sub-
sídio, que deve ser da ordem de R$ 
8,2 bilhões. Vai pegar crédito para 
comprar uma casa? Não paga IOF. 
Tem imóvel em propriedade de re-
forma agrária? Não paga ITR. Tem 
empresa que vende água mineral? 
Então, não paga PIS/COFINS. É 
classificada como dona de casa? 
Então, contribui com menos para o 
INSS. E a lista segue... 

Se assumimos que isso é válido, 
a redução do imposto de impor-
tação entraria como “gasto tribu-
tário”, criando a sensação de que 
seria uma política ruim abrir a eco-
nomia, enquanto que, na verdade, 
é o inverso. A população brasileira 
paga muito mais caro por diversos 
produtos do que os americanos ou 
europeus. Ao ver o governo afirmar 
que vai cortar subsídios para ar-
recadar mais, fica a dúvida: a qual 
desses programas está se referindo?

A bem da verdade, diversos des-
ses subsídios impulsionam o cres-
cimento da sociedade, enquanto 

outros servem para nos “proteger” 
da mão pesada do Estado. Espero, 
dentre outras desonerações nefas-
tas, ver o fim de programas de anis-
tia tributária que isentam deter-
minados segmentos da sociedade 
de pagar juros, multas e encargos 
sobre o imposto devido. Apenas 
em 2017 e 2018, o Governo Federal 
aprovou programas que resultarão 
em anistia de R$ 83 bilhões ao lon-
go dos próximos anos. Isso, sim, 
cria a sensação de impunidade para 
quem paga tributos em dia.

POSSÍVEIS SOLUÇÕES
O Brasil não está sozinho no uso 

de políticas de subsídios, mas, cer-
tamente, é um dos que têm a lista 
mais extensa. Os EUA, por exem-
plo, promovem diversos subsídios 
para seus cidadãos. Destaque para 
programas como Medicare, que 
atinge mais de 55 milhões de pesso-
as idosas ou com deficiência, pro-
grama de seguro saúde para crian-

ças e para famílias de baixa renda 
(Earned Income Tax Credit), que 
beneficia outros 73 milhões de pes-
soas. Há ainda o programa de redu-
ção do pagamento de juros de hi-
potecas. Mas lá, como em diversos 
outros países desenvolvidos, antes 
de implementar esses programas, 
há uma extensa discussão sobre 
seus benefícios. Também são cria-
das regras de monitoramento para 
ver a eficácia desse instrumento 
após um certo período de tempo. 

É essa a discussão que falta no 
Brasil. Tamanha profusão de políti-
cas de incentivo, sem adequada afe-
rição e sem o devido controle, pode 
não estar incentivando nada. Cor-
remos o risco de estar criando uma 
relação de dependência entre os 
agentes privados e o Estado, dentro 
de um ciclo vicioso de toma-lá-da-
-cá. Assim, os grupos mais organiza-
dos acabam ganhando. Nesse caso, a 
melhor forma de resolver isso seria 
reduzir o tamanho do Estado.
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Fortalecemos marcas, empresas, pessoas 
e instituições para gerar e manter uma 

opinião pública positiva.

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO
• Otimização de pautas positivas
• Articulação de visitas e contatos com 
veículos de imprensa
• Redação de press releases e sugestões 
de pauta
• Consultoria política e de imagem

GERAÇÃO DE CONTEÚDO
• Definição de conceito e 
posicionamento de comunicação
• Artigos
• Apresentações
• Textos institucionais
• Discursos
• Projetos editoriais

GESTÃO DE CRISE
• Plano para blindagem de reputação
• Organização de informações
• Alinhamento de discurso
• Suporte para entrevistas e coletivas

CAPACITAÇÃO
• Preparação de líderes
• Formação de porta-vozes
• In companies
• Workshops

51 3392.9008               Av. Praia de Belas, 2124/603 | Porto Alegre/RS

criterioresultado.com.br

contato@criterioresultado.com.br

criterioresultado
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ACONTECE 
GIRO ECONÔMICO

TECNOLOGIA

DATA IS THE NEW OIL

TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

DO PASSADO
AO FUTURO

O recurso mais valioso deixou de ser o petróleo. Já se tornou con-
senso entre as empresas mais inovadoras do mundo: os dados são hoje 
o elemento decisivo, e todos estão em busca de soluções para que eles 
potencializem seus negócios. 

Para o data scientist Wagner Cambruzzi, a transformação digital em 
curso traz um “novo recurso natural”. “Temos uma infinidade de dados 
registrados a cada segundo e que, se bem trabalhados, transformam-se 
em tesouro para as organizações”, afirma o head de Data Intelligence da 
BriviaDez, agência com mais de 50 clientes em sua carteira fixa.

Se antes os executivos se debru-
çavam em análises de relatórios com 
o desempenho passado, a nova era 
exige um olhar para o que está acon-
tecendo no exato momento. E, assim, 
consegue-se projetar o que virá lá na 
frente. É um reforço e tanto para a 
tomada de decisões assertivas. 

“As empresas estão conscientes 
da importância dos dados, mas não 
sabem como desenvolver a cultura 
analítica. O desafio é transformar os 
dados em informação e, depois, em 
conhecimento – o que efetivamente 
se aplica ao dia a dia”, explica. 

Segundo Cambruzzi, as empresas 
que mais se destacam nesse cená-
rio são as que já nascem com o DNA 
digital, como as startups brasileiras 
que atingiram valor de mercado aci-
ma de US$ 1 bilhão em 2018. Para 
2019, as grandes promessas devem 
ser fintechs, agritechs, logitechs e 
foodtechs. 

1º

CHRISTINA MORILLO/PEXELS  

KEVIN KU/PEXELS

OS 4 
ESTÁGIOS 
DA 
ANÁLISE 
DE DADOS 

Dados são usados para 
mapear a situação atual

2º

3º 4º
Esclarecem os motivos 

dessa condição

Auxiliam na escolha da 
melhor solução

Preveem próximo 
evento, a partir da 

identificação de padrões
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BIODIESEL

INVESTIMENTOS DE 
R$ 22 BILHÕES

CARREFOUR

AVANÇO NO 
COMÉRCIO ONLINE

O Brasil se consolida cada vez mais 
como o segundo maior produtor de 
biocombustíveis do mundo – só perde 
para os Estados Unidos. Com a apro-
vação do Conselho Nacional de Política 
Energética (CNPE), até 2023 a mistura 
do biodiesel ao diesel passará de 10% 
para 15%.

Com isso, a produção brasileira 
deve passar de 5,4 para mais de 10 
bilhões de litros anuais – um aumen-
to de 85%. “Se a Política Nacional de 
Biocombustíveis for cumprida até 
2030, só na nossa cadeia produtiva 
estamos falando de investimentos de 
R$ 22 bilhões. O Brasil tem a grande 
oportunidade de ser o líder na Améri-

A rede francesa iniciou 2019 lançando um ousado projeto. Com o Carrefour 
eBusiness Brasil, pretende acelerar seu processo de transformação. A nova uni-
dade de negócios será comandada pela executiva Paula Cardoso, que esteve à 
frente da Carrefour Soluções Financeiras por seis anos. Iniciativas disruptivas serão 
implementadas em parceria com startups. 

“Acelerar nossa jornada digital é peça fundamental do plano de transformação 
do grupo. E, nessa linha, o Carrefour Brasil estabeleceu a meta de assumir a lide-
rança no e-commerce de alimentos no Brasil no médio prazo”, afirmou Noël Prioux, 
CEO do Carrefour Brasil.
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APENAS

DAS COMPRAS DE ALIMENTOS NO BRASIL 

É FEITA PELA INTERNET.

NA CHINA, O ÍNDICE JÁ CHEGA A 

RANKING
AS MAIS PODEROSAS 

DE 2018
Publicada anualmente, a lista das Mulheres 

Mais Poderosas da Revista Forbes se baseia em 
quatro critérios: dinheiro, presença de mídia, 
esferas de influência e impacto. As integrantes 
do ranking de 2018 representam a liderança 
feminina em seis categorias: líderes empresa-
riais, empreendedoras, investidoras, cientistas, 
filantropas e CEOs. 

Juntas, elas exercem influência sobre mais 
de um bilhão de pessoas em todo o mundo e 
têm poder sobre quase US$ 2 trilhões. Confira 
quem são as mulheres do top 10:

1ª

2ª

3ª
4ª

5ª

6ª

7ª

8ª

9ª

10ª

Angela Merkel
Chanceler da Alemanha

Thereza May
Primeira-Ministra do Reino Unido

Christine Lagarde
Diretora do FMI

Mary Barra
Presidente e CEO da General 
Motors

Abigail Johnson
Presidente e CEO da Fidelity 
Investments

Melinda Gates
Copresidente da Fundação Bill & 
Melinda Gates

Susan Wojcicki
CEO do YouTube

Ana Botin
Presidente do Banco Santander

Marillyn Hewson
CEO da Lockheed Martin

Ginni Rometty
CEO da IBM

DIVULGAÇÃO

ca do Sul do chamado Oriente Médio 
Verde”, aponta Erasmo Battistella, 
presidente da BSBios e também do 
Conselho de Administração da Asso-
ciação dos Produtores de Biodiesel do 
Brasil (Aprobio).
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HISTÓRIA | GUNTER AXT

GUNTER AXT
HISTORIADOR

gunter@terra.com.br

Nos tempos em que o pessoal anda-
va armado, as cidades viviam em 
sobressalto com a possibilidade de 

tiroteios irromperem a qualquer momento. 
Questões ligadas à política, então feita com 
a bílis, ou à honra estavam em geral no cer-
ne desses entreveros. 

A história gaúcha está coalhada de exem-
plos, como a tropelia do Clube Júlio de Cas-
tilhos, em Santa Maria, em setembro de 
1907, ou o motim de junho de 1917, em La-
goa Vermelha, ou, ainda, a chacina do Clu-
be Pinheiro Machado, em Livramento. No 
dia 29 de setembro de 1910, uma discussão 
estalada nesse clube republicano, espécie 
de sede de uma sublegenda partidária, em 
época de ânimos exaltados, degenerou em 
tiroteio, quando foram disparados mais de 
30 balázios e caíram varados dois irmãos do 
até havia pouco todo-poderoso João Fran-
cisco Pereira de Souza, comandante do re-
gimento do Cati, além dos companheiros 
Serafim Garcia e Lauro Bicca. 

Os assassinos – Dr. Mello Guimarães, juiz 
da comarca, Aminthas Maciel, subintenden-
te e delegado de polícia, e Salustiano Ma-
ciel, editor-chefe de A Fronteira, jornal de 
propriedade da família Flores da Cunha – 
homiziaram-se no Uruguai. Dali seguiram 
para Porto Alegre, sendo brindados com a 
impunidade, graças à mediação de José An-
tônio Flores da Cunha, então deputado na 
Assembleia, junto ao presidente Antônio 
Augusto Borges de Medeiros. Consta que 
o Partido Nacional (blanco) colocou à dis-
posição de João Francisco cerca de 10 mil 
homens armados para invadir Livramento 
e vingar a morte dos irmãos. Mas o antigo 
braço forte de Júlio de Castilhos na frontei-
ra, odiado pelos federalistas, pelos dissiden-
tes de 1907 e agora pelos borgistas, recusou 
a aventura revolucionária e retirou-se tem-

porariamente do Estado, provavelmente 
aconselhado pelo amigo Pinheiro Machado

Na turbulenta Santana do Livramento, 
em 24 de julho do ano seguinte, mais de 
cem tiros foram disparados em plena Praça 
General Osório, afora os duelos com armas 
brancas que se davam em paralelo. Entre 
mortos e feridos na peleja estava o subin-
tendente Manuel Antônio Pires, sujeito con-
siderado irascível, responsável pelo comando 
da polícia municipal. 

Engana-se quem pensa que tais barra-
cos não alcançavam a refinada capital, or-
gulhosa de seus cafés, confeitarias chiques 
e comércio elegante com vitrines em estilo 
francês. Em 1923, o ministro da Guerra, ma-
rechal Setembrino de Carvalho, veio a Porto 
Alegre com a espinhosa missão de pacificar 
o Rio Grande do Sul, sacudido desde o ano 
anterior por mais uma revolução, detonada 
pela oposição ao presidente Borges de Me-
deiros, tão logo a todos ficara patente que 
a reeleição do eterno presidente fora al-
cançada por meio de alquimia processada 
pela Comissão Eleitoral da Assembleia dos 
Representantes, que então contabilizava o 
resultado dos votos, presidida por ninguém 
menos do que o jovem deputado Getúlio 
Vargas. A oposição, liderada por Assis Brasil, 
vinha sustentando escaramuças no interior 
justamente com o objetivo de suscitar uma 
intervenção federal no irridente estado me-
ridional, hegemonizado pelo Partido Repu-
blicano desde fins do século XIX. Constou, 
todavia, que esse enviado de escol se en-
trevistara com lideranças oposicionistas ao 
cruzar a divisa com Santa Catarina, na Ser-
ra, o que teria agastado o circunspecto Bor-
ges. Por esse motivo, calorosa foi a recepção 
que os assisistas promoveram ao ministro, 
conhecido então pelo jocoso apelido Chan-
tilly de Mistinguette (a alusão às botas de 

ENGANA-SE QUEM 

PENSA QUE TAIS 

BARRACOS NÃO 

ALCANÇAVAM A 

REFINADA CAPITAL, 

ORGULHOSA DE SEUS 

CAFÉS, CONFEITARIAS 

CHIQUES E COMÉRCIO 

ELEGANTE COM 

VITRINES EM ESTILO 

FRANCÊS

“

”

QUE TIRO
FOI ESSE?
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montaria estilo Chantilly que ele calçava 
está clara, mas é um mistério como a fa-
mosa cantora francesa Mistinguet entrou 
na brincadeira...). 

Naqueles tempos, nove entre dez 
estrelas se hospedavam no glamoroso 
Grande Hotel, sito na Praça da Alfânde-
ga, na esquina da Rua da Praia com a Rua 
Caldas Júnior. Era uma espécie de sede 
não oficial de todos os políticos impor-
tantes que passavam pelo Rio Grande 
do Sul. Ficaram famosas as reuniões e os 
almoços que reuniram Osvaldo Aranha, 
Maurício Cardoso, João Neves da Fon-
toura e Flores da Cunha antes do estouro 
da Revolução de 3 de outubro de 1930: 
dizem que boa parte dela foi tramada 
ali. Em seus apartamentos hospedaram-
-se também o general norte-americano 
Mark Clark e o marechal Cândido Ron-
don. Getulio Vargas lá morou com a fa-
mília, assim como Flores da Cunha, que 
fez de uma suíte sua residência durante 
o tempo em que governou o Estado, nos 
anos 1930. O famoso hotel foi desativa-
do em 1957, e o belo prédio incendiou-se 

dez anos depois, sendo demolido, para 
dar lugar a um tenebroso espigão. 

Quando o marechal Setembrino de 
Carvalho assomou à altiva varanda do 
Grande Hotel, no dia 1º de novembro, 
cercado de políticos da situação, pairava 
nervosa tensão sobre a Praça da Alfânde-
ga, então coração social e comercial da 
cidade. De fronte se ajuntava compacta 
multidão. O quadro estava armado quan-
do um exaltado agitou um lenço verme-
lho, símbolo da oposição maragata, ato 
contínuo ouvindo-se um estampido. Era 
conhecido o estratagema de dispersar 
multidões desse modo. Getúlio Vargas, 
quando estudante, em 1907, teria feito 
o mesmo, para dissolver um comício da 
oposição na Praça da Matriz, em frente 
à janela do presidente Borges de Medei-
ros, no Palácio Provisório, onde hoje está 
o Memorial do Ministério Público. 

Assim, ao ouvir o disparo que inter-
rompia a saudação do ministro da Guer-
ra, o povo correu em desabalada. Um pi-
quete da Brigada Militar, que se postava 
num terreno baldio onde hoje se ergue 

o prédio do jornal Correio do Povo, in-
terveio, ampliando o pânico. Mais es-
tampidos, balas varando o ar. Caíram 
mortalmente alvejados uma jovem de 14 
anos e o diretor da Fazenda da Intendên-
cia (equivalente ao secretário municipal), 
que nada tinham a ver com o pato. No 
meio da praça, ajoelhado, um conhecido 
barbeiro descarregava o revólver sobre 
as forças. Na sacada do Grande Hotel, o 
deputado Ariosto Pinto, fleumaticamen-
te trajando fraque, limpava-se com um 
lenço, depois de quase atingido na cabe-
ça por uma bala que lhe raspou o om-
bro, estilhaçando o reboco. Atiradores 
improvisaram trincheiras por trás dos 
montes de paralelepípedos emprega-
dos no novo calçamento da rua da Praia. 
Mais um, revólver em riste, tombou no 
meio da praça. 

Em pleno combate, encostou na por-
ta giratória do hotel o automóvel oficial 
do austero Borges de Medeiros, que foi 
cumprir rápida visita protocolar – coisa 
rara, já que normalmente todos tinham 
de se deslocar até ele, em palácio. Cessou 
o tiroteio, e uma expectativa a todos. À 
saída, um princípio de vaia foi logo aba-
fado com um aceno discreto, contido 
pelo olhar penetrante de azul mortiço 
de peixe recém-pescado do velho líder 
chimango. Borges escorregou para o ve-
ículo, que se retirou calmamente, como 
se nada na rotina da Capital estivesse em 
perturbação. Tão logo o carro desapa-
receu na esquina, reavivou o tiroteio. O 
saldo final foi de cinco mortos e 32 fe-
ridos. Durante anos, as marcas de bala 
podiam ser identificadas nas fachadas 
dos prédios do Grande Hotel e da Cai-
xa Econômica Federal, na face oposta. A 
revolução de 1923 terminou poucos dias 
depois, com a assinatura de um tratado 
no castelo de Pedras Altas, residência 
de campo de Joaquim Francisco de As-
sis Brasil, garantindo a permanência de 
Borges no poder por mais um mandato, 
mas abolindo o famigerado instituto da 
reeleição, que permitira o longo consu-
lado de Borges de Medeiros.

PXHERE
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Realizado pela Revista VOTO e pelo Financial Times, o 
Seminário de Abertura do Ano de 2019 reuniu em Brasília 
a cúpula do governo Bolsonaro e alguns dos principais 
empresários do país. Os participantes entraram num 
consenso: é hora de avançar a agenda de reformas, 
abertura econômica e desburocratização

VOTO | SEMINÁRIO DE ABERTURA DO ANO

CONVERGÊNCIA
SOBRE O FUTURO 
DO BRASIL

de mudança de toda a sociedade 
brasileira. O principal desafio, se-
gundo ele, é “romper o círculo de 
imobilismo, seja econômico, po-
lítico ou de valores”. “Nós vamos 
buscar a solução dos problemas 
que afligem o país. Reduzir os gar-
galos e a regulamentação, dar mais 
liberdade para empreender, ofere-
cer um ambiente de negócios es-
tável para que investimentos che-
guem ao nosso país”, pontuou. O 
vice enfatizou que o apoio do Con-
gresso às reformas encaminhadas 
pelo Planalto será uma forma de o 
Legislativo “recuperar a credibili-
dade perante a população”.

FOTOS: FILIPE CARDOSO E WENDEL LOPES

lizado em parceria com o Financial 
Times. Mais de 20 personalidades 
– entre gestores, parlamentares, 
ministros e executivos – palestra-
ram e debateram ao longo da pro-
gramação. 

Na abertura do encontro, o vice-
-presidente da República, general 
Hamilton Mourão, ressaltou que o 
novo governo reflete o sentimento 

Reunindo alguns dos princi-
pais líderes políticos e em-
presariais do Brasil, a Revista 

VOTO promoveu em Brasília, no 
dia 13 de fevereiro, o Seminário 
de Abertura do Ano de 2019. Com 
o objetivo de debater propostas e 
mobilizar protagonistas da socie-
dade em torno de uma agenda de 
ações e reformas, o evento foi rea-
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PRIORIDADE PARA A 
REFORMA DA PREVIDÊNCIA

Para avaliar as perspectivas so-
bre a agenda da Câmara dos De-
putados e do Senado Federal para 
este ano, o primeiro painel do en-
contro trouxe representantes do 
Executivo, do Legislativo e do se-

Salim Mattar, 
Secretário-

geral  de 
Desestatização 

do Governo 
Federal

Vice-presidente da 
República, general 
Hamilton Mourão, 

realizou a abertura 
do evento

Secretário 
especial de 

Comércio 
Exterior e 
Assuntos 

Internacionais 
do Ministério 
da Economia, 

Marcos Troyjo

Vice-presidente 
da CNI, Paulo 

Afonso Ferreira, e 
deputado federal 

Kim Kataguiri 
(DEM-SP)

“NÓS VAMOS REDUZIR 
OS GARGALOS E A 
REGULAMENTAÇÃO, DAR 
MAIS LIBERDADE PARA 
EMPREENDER E OFERECER 
UM AMBIENTE DE 
NEGÓCIOS ESTÁVEL.”

GENERAL HAMILTON MOURÃO
VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA

tor privado. O ministro da Cidada-
nia, Osmar Terra, frisou a urgência 
de se tratar uma das principais 
chagas vividas pela população: a 
insegurança. “Precisamos prevenir 
a violência. E isso passa pela cul-
tura e pelo esporte”, salientou. Ele 
adiantou que o Governo Federal 
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deve iniciar o maior processo de 
formalização da história do Bolsa 
Família, criando uma porta de saí-
da adequada para dar independên-
cia aos beneficiários.

Deputado federal em primeiro 
mandato, Kim Kataguiri (DEM-
-SP) afirmou estar alinhado com 
a pauta mais premente do gover-
no na agenda legislativa: a refor-
ma previdenciária. “Essa é a nossa 
prioridade. Sou o ‘chato da Previ-
dência’”, brincou o integrante do 
Movimento Brasil Livre (MBL), 
acrescentando que as mudanças 
devem desburocratizar todo o 
sistema. A relação saudável entre 
empresários e políticos foi apoiada 
pelo vice-presidente Executivo da 
Confederação Nacional da Indús-
tria (CNI), Paulo Afonso Ferreira. 
“Ser lobista não pode ser crime. 
Ele é necessário para a melhoria 
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Líderes empresariais e políticos compareceram ao evento; ao centro, 
Maria Helena Johannpeter, Jorge Gerdau e Carlos Gerdau Johannpeter

Eduardo Marchiori, da Mercer Brasil

Osmar Terra, ministro da Cidadania

do Brasil.” Ele também condenou a 
“criminalização” do setor privado. 
“É quem empreende que salva o 
Brasil. É preciso ampliar o orgulho 
de empreender”, destacou.

PARCERIAS E 
DESBUROCRATIZAÇÃO

As privatizações foram a tônica 
do segundo painel do dia. Secretá-
rio-geral da Secretaria de Desesta-
tização, Salim Mattar expôs alguns 
dos planos do Governo sobre o 
tema. “Estatais deficitárias custam 
R$ 15 bilhões por ano e têm 70 mil 
funcionários. Com esse dinheiro, é 
possível construir creches e com-
prar viaturas para polícia. Que es-
colha você faria?”, questionou. Ele 
ainda confirmou a meta de vender 
US$ 20 bilhões em estatais já em 
2019. Embora Caixa e Banco do 
Brasil não estejam nessa lista, Mat-

“HÁ UM DESDÉM AO EMPRESÁRIO. E 
DENTRO DESSE CLIMA, COMO SONHAR 
COM UM MERCADO ABERTO?”

FRANCISCO TURRA
PRESIDENTE DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE 
PROTEÍNA ANIMAL (ABPA)

Francisco Turra, presidente da Associação 
Brasileira de Proteína Animal (ABPA)
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FOCO PARA O GOVERNO
Em um país com tantas deman-

das, escolher a prioridade é tarefa 
fundamental. O seminário con-
vidou quatro líderes para debater 
quais ações devem ser consensuais 
neste novo momento político. Di-
retora de Relações Institucionais 
e Sustentabilidade da Associação 
Brasileira da Indústria Química 
(Abiquim), Marina Mattar citou a 
redução do Custo Brasil como uma 
dessas iniciativas urgentes. “Preci-
samos diminuir a burocracia para 
atrair investimentos.” Para Rafael 
Toríbio Nunes, diretor de Tributos 
da América Latina da Sanofi, a se-
gurança jurídica é decisiva no dia a 
dia das empresas. “Não tem como 
trazer investidores sem falar disso. 
Como está, o país é um repelente 
para atrair investimentos”, susten-
tou, em debate mediado por An-
dres Schipani, editor do Financial 
Times no Brasil.

Na percepção de Adriano Pires, 
diretor do Centro Brasileiro de 
Infraestrutura (CBIE), o governo 
precisa focar em microeconomia 
e descentralização. “Faltam polí-
ticas econômicas regionalizadas. 
A gente precisa de mais Brasil e 
de menos Brasília”, assinalou. Ci-
tando mais de 500 mil vagas não 
preenchidas no Brasil por falta de 

Affonso Nina, 
da Sonda Brasil

Maurício Harger, da CMPC Celulose

Noël Prioux, do Carrefour Brasil

tar revelou que os bancos ficarão 
“mais magrinhos”.

A solução das Parcerias Públi-
co-Privadas (PPPs) foi defendida 
por Augusto dal Pozzo, presidente 
do Instituto Brasileiro de Estudos 
Jurídicos da Infraestrutura (Ibeji). 
“Precisamos de mais eficiência e 
colaboração com a iniciativa pri-
vada”, pontuou. Comentando as 
privatizações das rodovias em Mi-
nas Gerais, o secretário estadual 
de Transportes e Obras Públicas, 
Marco Aurélio de Barcelos, adian-
tou que pretende “lançar um pro-
grama disruptivo” de concessões. 
“O Estado não pode esconder as 
suas ineficiências. Não há serviço 
público de graça.”

Para o presidente da Dana, Raul 
Germany, “falta visão estratégica 
de longo prazo para o Brasil”. O 
empresário criticou o que chamou 
de “arcabouço burocrático do ser-
viço público”. “Espero do Executi-
vo e do Legislativo que ajudem a 
desburocratizar um país emper-
rado.” Os dois primeiros painéis 
foram mediados pela jornalista 
Soraia Hanna, sócia-diretora da 
Critério e coordenadora editorial 
da VOTO. “A população brasileira 
deu o seu recado: quer mudanças, 
ideias novas e, principalmente, so-
luções diferentes”, analisou Soraia.

Washington Cinel, da Gocil
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capacitação tecnológica, o presi-
dente da Cisco no país, Laércio Al-
buquerque, alertou que é preciso 
reverter essa lógica. “As empresas 
querem investir em talentos, em 
novos modelos de negócio, mas o 
Estado precisa simplificar para ge-
rar essa oportunidade.”

ABERTURA DOS MERCADOS
Como modernizar o Estado e 

abrir a economia brasileira? Essa 
pergunta esteve no centro do 
quarto painel do seminário. O se-
cretário de Tecnologias Aplicadas 
do Ministério de Ciência, Tecno-
logia, Inovações e Comunicações, 
brigadeiro Maurício Pazini Bran-
dão, defendeu que “inovação dis-
ruptiva não consulta o mercado, é 
maluca mesmo”. E citou o econo-
mista Roberto Campos: “Riqueza 
nova brota da natureza, da imagi-
nação ou de inovação”. Para o CEO 
da Cosan, Marcos Lutz, a abertura 
de mercados requer “uma agen-
da estruturada e de longo prazo”. 
“Precisamos de um plano de país 
que há muito tempo não temos”, 
propôs o empresário.

Também representando o Go-
verno, o secretário especial de 
Comércio Exterior e Assuntos In-
ternacionais do Ministério da Eco-
nomia, Marcos Troyjo, adiantou 
que há três elementos no projeto 
internacional do Planalto: abertu-
ra, conjuntura e estrutura. Citando 

Andres Schipani, do Financial Times; Marina Mattar, da ABIQUIM; 
Rafael Toríbio Nunes, da Sanofi; Adriano Pires, do Centro Brasileiro de 
Infraestrutura; e Laércio Albuquerque, da Cisco do Brasil

Marcos Lutz, CEO da Cosan

Secretário de Tecnologias Aplicadas do Ministério 
de Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, 
brigadeiro Maurício Pazini Brandão

tratativas avançadas com Estados 
Unidos, União Europeia e Mer-
cosul, provocou: “O grande acor-
do comercial do Brasil é com ele 
mesmo”. “O Estado tem de sair da 
frente. O Brasil precisa parar de 
atrapalhar o Brasil”, disse o ex-co-
lunista da Revista VOTO.

Presidente da Associação Bra-
sileira de Proteína Animal (ABPA), 
Francisco Turra mostrou o pon-
to de vista do agronegócio para o 
comércio exterior. Segundo o ex-
-ministro da Agricultura, o Brasil 
já abriu 160 mercados no mundo 
para carne de frango. O desafio, 
no entanto, é “manter a reputação 
de que produzimos bem e com 
qualidade”. Sobre a relação com a 
China, Turra comentou que o gi-
gante asiático “é parceiro, e não 
concorrente”. Ressaltou ainda que 
é necessário “criar uma cultura de 
valorização ao empreendedor”. 
“Há um desdém ao empresário. E 
dentro desse clima, como sonhar 
com um mercado aberto?”, ques-
tionou.

APOIO ÀS DIRETRIZES DO GOVERNO
Cinco importantes executivos 

subiram ao palco do seminário 
para expor suas expectativas e de-
sejos para o ano que se inicia, em 
painel mediado pelo editor de 
Mercados Emergentes do Finan-
cial Times, Jonathan Wheatley. 
CEO da Sonda Brasil, Affonso 
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Augusto dal Pozzo, presidente do Ibeji, e Secretário 
estadual de Transportes e Obras Públicas de Minas 
Gerais, Marco Aurélio de Barcelos

Raul Germany, Presidente da Dana
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Nina chamou atenção para o com-
pliance: “É preciso ética e integri-
dade em todas as relações, tanto 
na política como nas empresas”. 
Para Nina, “há coerência no novo 
governo, o que foi prometido na 
campanha está sendo feito agora”.

CEO da CMPC Celulose, Maurí-
cio Harger sublinhou que, quando 
há prosperidade, o empresário tra-
balha com segurança jurídica e es-
tabilidade. “A mudança de governo 
do país, sob essa conduta com-
bativa à corrupção, nos favorece 
internacionalmente”, reconheceu 
Harger. Na visão do presidente do 
Carrefour Brasil, Noël Prioux, há 
um “potencial espetacular” no país, 
e a sociedade “precisa ter confiança 
no futuro”. Os novos ventos que es-
tão soprando na política, segundo 
Prioux, auxiliam nesse aumento 
do otimismo. “A eleição devolveu 
expectativas ao Brasil para uma 
nova história.”

O fundador da Gocil, Washing-
ton Cinel, elogiou a equipe econô-

mica de Jair Bolsonaro e as ideias 
liberais que dão norte a suas ações. 
“Esse governo defende a empresa 
forte, porque sabe que a receita 
depende de quem trabalha”, opi-
nou. “O que o governo pode es-
perar de nós [investidores]? Tudo! 
Se até agora estamos aqui, pro-
duzindo emprego e renda, quem 
dirá com o Estado do nosso lado?”, 
perguntou, sob aplausos. Eduardo 
Marchiori, CEO da Mercer Brasil, 
também postulou que o empresa-
riado precisa colocar-se à disposi-
ção para ajudar o governo. “É uma 
produção coletiva de aproximação 
e de resultados”, concluiu.

MOMENTO DE APROXIMAÇÃO
O encerramento do Seminário 

de Abertura do Ano de 2019 foi rea-
lizado pelo ministro-chefe da Casa 
Civil, Onyx Lorenzoni. Fazendo 
um resgate desde a campanha elei-
toral, o político gaúcho creditou a 
vitória ao perfil de Bolsonaro. “Ele 
se apresentou na contramão da-

quilo que a sociedade estava acos-
tumada. Tocou na alma do brasi-
leiro”, avaliou, acrescentando que 
o candidato acabou com “uma prá-
tica política de 30 anos”. Para ele, 
a postura diferente continua sendo 
observada no exercício da gestão 
“É um governo que reduz níveis 
hierárquicos e que vai terminar o 
mandato 100% digital. Aquele que 
era [acusado de ser] contra o Bol-
sa Família, mas nos primeiros cem 
dias garantiu o 13º do benefício”, 
frisou Lorenzoni, salientando que 
“os ministérios foram montados 
sem nenhuma barganha política”. 
Também se colocou firmemente a  
favor redução do Estado: “Não te-
mos medo de dizer que o Governo 
hoje tem 119 mil funções e vai aca-
bar com 20 mil.”

Para o ministro da Casa Civil, a 
nova gestão está quebrando uma 
série de paradigmas. “Adotamos 
um modelo de governança pública 
com metas concretas para os pri-
meiros cem dias, com revisões de 
alcance”, expôs. Ao comentar sobre 
o pacote proposto pelo ministro da 
Justiça, sublinhou o pioneirismo: 
“O Brasil será o primeiro país com 
alto controle anticorrupção, com 
um departamento dentro dos mi-
nistérios que cuida dessa relação. É 
preciso mudar a cultura”. 

Diretora executiva da Revista 
VOTO, Karim Miskulin realçou 
que o seminário foi “um impor-
tante momento de aproximação” 
do novo governo com alguns dos 
principais grupos empresariais 
com atuação no Brasil. “É através 
de eventos como este que cons-
truímos uma nova política e uma 
nova cultura empresarial para o 
país”, defendeu.

Ministro-chefe 
da Casa Civil, 
Onyx Lorenzoni 
encerrou o 
Seminário

“NÃO TEMOS MEDO DE DIZER QUE O GOVERNO HOJE TEM 
119 MIL FUNÇÕES E VAI ACABAR COM 20 MIL.”

ONYX LORENZONI 
MINISTRO-CHEFE DA CASA CIVIL



VOTO - política, cultura e negócios - Edição 14266

VOTO | A MUDANÇA DO PAPEL DO ESTADO

FO
TO

S:
 D

IV
U

LG
AÇ

ÃO
/F

EC
O

M
ER

CI
O

SP

Francisco De La Tôrre, vice-presidente da FecomercioSP; Thomas Trebat, diretor do Columbia Global Centers do Rio de Janeiro; 
Karim Miskulin, publisher da Revista VOTO; Jan Svejnar, diretor do Centro de Governança Econômica Global da Universidade de Columbia
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Fórum A Mudança do Papel do Estado, realizado em São 
Paulo e no Rio de Janeiro, reuniu líderes corporativos e 
públicos. Encontro promovido pela VOTO com entidades 
nacionais e internacionais discutiu os rumos do país no 
cenário pós-eleição

AJUSTE FISCAL: O 
DESAFIO DO BRASIL

A busca de soluções para os 
desafios da economia bra-
sileira uniu grandes líderes 

empresariais e políticos do país 
em São Paulo e no Rio de Janeiro. 
O terceiro fórum “A Mudança do 
Papel do Estado” foi promovido 
pela Revista VOTO em conjunto 
com entidades nacionais e inter-
nacionais. As rodadas de discussão 
na Fecomércio (SP) e na Casa das 
Garças (RJ) debateram a neces-
sidade de reformas econômicas 
para o Brasil parar de patinar. 

Fernando Henrique Cardoso 
foi um dos painelistas do encon-
tro. Segundo o ex-presidente, o 
atual quadro de déficit fiscal é um 
obstáculo tão grande a ser enfren-
tado quanto o da inflação em 1994. 
“Em cada momento, o país tem de 
escolher o que é mais desafiador 
para combater”, enfatizou. “A difi-
culdade de hoje é enorme e está 

enraizada em interesses não só 
econômicos, mas também políti-
cos”, completou.

Para enfrentar o problema, 
FHC salientou que o Executivo 
precisa pautar o Legislativo, so-
bretudo na equalização das contas 
públicas. “O Congresso só funcio-
na na medida em que a agenda é 
dada pelo Executivo. O Legislati-
vo não tem agenda, nunca teve. Se 
não for imposta, o Congresso fica 
no toma-lá-dá-cá”, criticou o pre-
sidente de honra do PSDB.

O secretário do Tesouro Nacio-
nal, Mansueto Almeida, ressaltou 
que a economia nacional está em 
fase de recuperação. Entretanto, 
alertou que, se o ajuste fiscal não 
for feito, a recessão pode retornar 
em um período de cinco anos.

Para ele, há duas formas de 
corrigir o desequilíbrio: aumen-
tando a arrecadação ou reduzindo 
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“PRECISAMOS COLOCAR OS 
DADOS NA MESA. SE NÃO 
FIZERMOS ISSO, LÁ NA FRENTE 
TEREMOS DE ELEVAR A CARGA 
TRIBUTÁRIA OU CONVIVER 
COM MAIS INFLAÇÃO”, 
PONTUOU GUSTAVO FRANCO

VOTO | A MUDANÇA DO PAPEL DO ESTADO

despesas. “Precisamos colocar os 
dados na mesa. Se não fizermos 
isso, lá na frente teremos de elevar 
a carga tributária ou conviver com 
mais inflação”, clareou. Gustavo 
Franco, ex-presidente do Banco 
Central, também enfatizou a im-
portância do ajuste fiscal, sob a 
ótica de novas e das velhas abor-
dagens.  

A ALGEMA DOS ESTADOS
A ex-secretária da Fazenda de 

Goiás e market leader da Oliver 
Wyman, Ana Carla Abrão, des-
tacou que o drama das finanças 
públicas não é exclusivo da União. 
Para ela, o caso dos estados é ain-
da mais dramático em virtude dos 
valores impagáveis de custeio. 

“O modelo de máquina públi-
ca gera o que temos hoje. Mes-
mo que o gestor público não faça 
nada, a folha salarial cresce 5% ao 
ano — em alguns casos, até 7%. Há 
progressões salariais automáticas 
e desvinculadas de produtividade 
que geram o aumento vegetativo 
da despesa”, explicou. 

Vice-presidente da Fecomércio 
paulista, Fernando De La Tôrre 
reforçou a necessidade de equili-
brar as contas para que os gover-
nos tenham fôlego para investir. 
“Não há mais tempo para mano-
bras desajustadas que insistem em 
manter o Brasil fora dos mecanis-

Ex-presidente do Banco Central, Gustavo Franco

Professor da Faculdade de Relações Públicas e Internacionais 
da Universidade de Columbia, Takatoshi Ito

Secretária de Desenvolvimento Econômico 
do Estado de São Paulo, Patrícia Ellen
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mos econômicos praticados pelos 
países desenvolvidos”, sinalizou 
durante o encontro. 

DEBATE DE NOVOS CAMINHOS
Para a diretora da Revista 

VOTO, Karim Miskulin, o Brasil 
precisa debater os novos cami-
nhos da sociedade diante de um 
ambiente político renovado de 
esperança. “Vivemos um ano de 
transformação. O povo quis mu-
dança e provocou a mudança. 
Agora, é preciso extrair experiên-
cias exitosas do setor privado para 
qualificar ainda mais os governos”, 
avaliou a cientista política.

Também participaram do de-
bate Maria Silvia Bastos Mar-

ques, CEO da Goldman Sachs 
Brasil, que compartilhou visões 
do mundo corporativo que po-
dem ser incorporadas à vida pú-
blica; e Patricia Ellen, secretária 
de Desenvolvimento Econômico 
do Estado de São Paulo. “Enfren-
taremos grandes desafios para 
retomar o crescimento. E isso 
precisa ser feito com um com-
promisso inegociável com ética, 

transparência, inovação e gestão 
eficiente.”

O debate foi aquecido com 
visões de economistas experi-
mentados como Pedro Malan, 
ex-ministro da Fazenda; Armínio 
Fraga, ex-presidente do Banco 
Central; e Marcos Troyjo, secre-
tário de Relações Internacionais 
e Comércio Exterior do governo 
Bolsonaro. 

Ex-presidente Fernando Henrique Cardoso foi um dos painelistas do evento

“EM CADA MOMENTO, O PAÍS TEM DE 
ESCOLHER O QUE É MAIS DESAFIADOR 

PARA COMBATER”, DISSE O EX-PRESIDENTE
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Em encontro na sede da VOTO, o governador do Rio Grande 
do Sul apresentou os caminhos que trilhará para acelerar a 
economia do Estado. Eduardo Leite aposta no estímulo ao 
empreendedorismo e no diálogo com a classe política

O governador do Rio Gran-
de do Sul, Eduardo Leite 
(PSDB), esteve na sede da 

Revista VOTO no dia 23 de janeiro, 
em um café da manhã para con-
vidados. No encontro, reafirmou 
premissas de sua gestão, como a 
reestruturação do Estado e a con-
solidação de uma agenda de desen-
volvimento, alicerçada na competi-
tividade e no empreendedorismo.

Diante de um grupo formado es-
sencialmente por empresários, Lei-
te destacou suas impressões iniciais 
à frente do Executivo estadual. “Há 
muito trabalho a ser feito. A come-
çar pelo estímulo às boas práticas, 
dando espaço para quem quer em-
preender. Os gaúchos são empre-

endedores, inovadores, gostam de 
trabalhar. Precisamos justamente 
resolver os problemas da adminis-
tração estadual para não deixá-los 
contaminar essa força”, apontou. 

 Após apresentar números que 
exemplificam a situação financeira 
do Estado, o governador externou 
sua visão sobre o elo com a As-
sembleia Legislativa. “Queremos 
construir uma relação de respeito 
e, sobretudo, de responsabilidade 
com o parlamento. Assim como eu 
fui eleito, os 55 deputados também 
têm a legitimidade dada pela popu-
lação. Por isso, estou conversando 
com cada um, de forma individual, 
para construir essa relação de par-
ceria”, explicou. 

A ROTA DE SAÍDA DA

VOTO | EDUARDO LEITE

OTIMISMO COM O NOVO MOMENTO
Leite elencou três entraves que 

precisam ser atacados com prio-
ridade para permitir o desenvol-
vimento do Rio Grande do Sul: 
burocracia, custo logístico e custo 
tributário. “Diminuir, melhorar e 
aprimorar essas três questões é fun-
damental. A educação e a segurança 
são outras chaves essenciais para 
melhorarmos nossa competitivi-
dade.” No entanto, disse-se “otimis-
ta com um novo clima, um novo 
ambiente”. “Não vamos nos focar 
apenas na crise e nos problemas. 
Temos de olhar para as soluções e 
os projetos que nos tirem dessa si-
tuação”, concluiu. 

Entre os convidados, Jorge Ger-
dau se manifestou sobre a respon-
sabilidade da Assembleia na supe-
ração dos problemas do Estado. 
O empresário também sugeriu ao 
governador a aceleração dos pro-
cessos de concessões. “O ônus é de 
toda a sociedade, não apenas de um 
governo. Todos precisam contri-
buir e ter o compromisso de ven-
cer esse momento. As concessões, 
logísticas e em outras áreas, são um 
caminho para melhorar os serviços 
e injetar recursos na economia”, in-
dicou. 

Publisher da VOTO, Karim 
Miskulin destacou a importância 
do diálogo entre o poder público e a 
iniciativa privada. “A classe empre-
sarial quer ajudar, quer fazer parte 
desse novo Brasil. O governo terá 
todo o apoio de que precisar, mas 
também precisa efetivar sua agenda 
de modernização e maior eficiência 
do Estado. Temos a expectativa de 
que dará certo”, avaliou. 

CRISE GAÚCHA

ITAMAR AGUIAR/PALÁCIO PIRATINI

Leite (centro) 
reuniu-se 
com grupo de 
empresários
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O segmento evangélico é, de 
fato, o grupo religioso que 
mais cresce no país. En-

globando desde as posições mais 
conservadoras às mais flexíveis, 
o número de cristãos evangélicos 
cresceu 61% em 10 anos. No ano 
2000, de acordo com o Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatís-
tica (IBGE), o total de evangélicos 
no Brasil era de 26,2 milhões. Em 
2010, data do último censo oficial, 
subiu para 42,3 milhões – o equi-
valente a 22,2% da população.

 Essa expansão resultou numa 
organização política disciplinada 
e eleitoralmente habilidosa. A le-
gislatura 1987-1991, considerada o 
marco inicial em termos de visibi-
lidade, teve 32 constituintes evan-
gélicos entre as 487 cadeiras da 
Câmara dos Deputados. Em 2010, 
dos 513 assentos, o movimento 
elegeu 73 representantes. Quatro 
anos depois foram 75 e, para a le-
gislatura recentemente inaugura-
da, serão no mínimo 84 deputados 
federais e sete senadores vincula-
dos à crença, nove dos quais cam-
peões de votos em seus estados na 
eleição de outubro passado.

 Em termos partidários, o par-
tido com maior número de inte-
grantes na bancada evangélica é o 
PRB. Na eleição de 2014, a legenda 
havia conquistado 15 cadeiras. Em 
2018 foram eleitos 19 parlamenta-
res para a Câmara dos Deputados. 
Os demais partidos que atingiram 
representação foram PSL, com 8; 
PR com 7; DEM, PP, PSDB e PSD, 
cada um com 5; PSC e PSB, com 
4 cada; Podemos e MDB, com 3 

cada; PDT, PT, SD e Novo, com 2 
cada e, por fim, Avante, Patriotas, 
PHS, PMN, PROS, PRP, PTB e 
PTC, com 1 cada. 

 No PSL, Eduardo Bolsonaro, 
filho do presidente Jair Bolsona-
ro e membro da Igreja Batista, 
foi reeleito por São Paulo. Passou 
dos 82.224 votos obtidos em 2014 
para 1.843.735 em outubro de 2018, 
sendo o deputado federal com a 
maior votação nominal do País e 
superando inclusive a marca his-
tórica do ex-deputado Enéas Car-
neiro (1938-2007), que havia con-
quistado 1.573.642 votos na eleição 
de 2002.

Embora crescente e contando 
com nomes de realce, a bancada 
atua de forma fragmentada. O con-
senso entre os membros da Frente 
Parlamentar Evangélica do Con-
gresso Nacional é obtido, basica-
mente, nas propostas relacionadas 
à liberdade de crença e em temas 
pontuais, ao passo que o aborto fre-
quentemente divide a atuação de 
seus deputados e senadores.

 Acerca da sua estratégia de 
trabalho, importantes estudos e 
levantamentos informam que os 
argumentos religiosos da frente 
não estão mais assentados exclusi-
vamente na Bíblia. Há uma organi-
zação interna através do monitora-
mento de projetos, elaboração de 
pareceres e discursos combinada à 
formação jurídica e social de par-
lamentares e assessores. Fora de 
dúvida, trata-se de um segmento 
respeitável e influente, cuja atua-
ção não pode mais ser desprezada 
das análises políticas do país.

DIREITO ELEITORAL | ANTÔNIO AUGUSTO MAYER DOS SANTOS

ANTÔNIO AUGUSTO 
MAYER DOS SANTOS

ADVOGADO
aamsadv@gmail.com

TRATA-SE DE UM SEGMENTO 

RESPEITÁVEL E INFLUENTE, 

CUJA ATUAÇÃO NÃO PODE 

MAIS SER DESPREZADA DAS 

ANÁLISES POLÍTICAS DO PAÍS

“
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A BANCADA 
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VIVA AO VIVO
COM A MAIOR ADMINISTRADORA
DE CASAS DE ESPETÁCULO
DO BRASIL

SÃO PAULORIO DE JANEIRO

Acesse e fique por dentro da nossa agenda!
opuspromocoes.com.br

VIVA AO VIVO
COM A MAIOR ADMINISTRADORA
DE CASAS DE ESPETÁCULO
DO BRASIL

SÃO PAULORIO DE JANEIRO

Acesse e fique por dentro da nossa agenda!
opuspromocoes.com.br

VIVA AO VIVO
COM A MAIOR ADMINISTRADORA
DE CASAS DE ESPETÁCULO
DO BRASIL

SÃO PAULORIO DE JANEIRO

Acesse e fique por dentro da nossa agenda!
opuspromocoes.com.br



Consulte classificação etária de cada evento
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

opuspromocoes.com.br
� /opuspromocoes
� /opuspromocoes

PORTO ALEGRE
Bilheteria do Teatro do Bourbon Country

NOVO HAMBURGO
Bilheteria do Teatro Feevale

INGRESSOS:

A VIDA É MUITO CURTA
PARA NÃO IR A TODOS OS SHOWS
QUE A GENTE QUER

ESTREIA
14MAI

DISNEY ON ICE GIGANTINHO

8
MAR

MONJA COEN ROSHI
AUDITÓRIO
ARAÚJO VIANNA

20
MAR

PALESTRA COM DR. DOMINGOS 
MANTELLI E DRA. ERICA MANTELLI

TEATRO DO
BOURBON COUNTRY

16
MAR

ZÉ RAMALHO
AUDITÓRIO
ARAÚJO VIANNA

19
MAR

THE JACKSONS
AUDITÓRIO
ARAÚJO VIANNA

30
MAR

SIMONE ENCONTRA IVAN LINS
AUDITÓRIO
ARAÚJO VIANNA

7
ABR

ANAVITORIA TEATRO FEEVALE

26 E 27
ABR

TITÃS
26 ABR - TEATRO FEEVALE
27 ABR - TEATRO DO BOURBON COUNTRY
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A equipe de reportagem da Revista VOTO fez uma 
seleção com os dez spas mais charmosos, exóticos 
e sofisticados do mundo – alguns ficam até no 
Brasil. Impossível é não querer estar lá

CULTURA E LAZER | MALAS PRONTAS

PARAÍSOS
NA TERRA
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I r a um spa é exercitar o amor 
próprio. Alivia dores e renova a 
alma. Desacelera o ritmo apres-

sado do dia a dia e permite con-
templar a vida sem ruídos. Atenua 
a exaustão acumulada e o caos. Nas 
melhores experiências, é como sair 
desta dimensão para ter um encon-
tro com o extraordinário.

Pelo mundo, existem as mais sin-
gulares ofertas: no coração de uma 
floresta em Bali, suspenso no mar 
de Bora Bora ou no meio das videi-
ras que crescem livremente aos pés 
da Cordilheira dos Andes. Há luga-

FOTOS: DIVULGAÇÃO

res tão remotos que o acesso se dá 
apenas a nado ou caiaque. Existem 
também centros de ciência em que 
receitas milagrosas prometem pau-
sar o envelhecimento com biologia 
celular. 

Do inóspito Deserto do Atacama 
ao profundo poço de 300 metros, de 
onde a água é matéria-prima para 
banhos de purificação. Das conver-
sas frente a frente com monges bu-
distas à vibração de taças tibetanas 
para ativar os chakras. Confira nesta 
reportagem onde estão os spas mais 
especiais e procurados da Terra.

ROYAL MANSOUR
MARROCOS

A arquitetura faz qualquer um sentir-se no 
enredo do Aladim. A simetria seduz os olhos. 
O spa oferece um banho turco em mármore, 
massagem com pedras e fragrâncias da 
região de Marrakech. O ritual ainda envolve 
a lavagem dos cabelos com essências 
aromáticas. A piscina gelada ativa a circulação.

FOUR SEASONS 
RESORT BALI 

Fica dentro do melhor hotel do mundo, 
segundo eleição de 2018 pela revista 

Travel + Leisure. Além da carta de 
tratamentos terapêuticos e estéticos, a 

imersão inclui diálogos filosóficos com Ibu 
Fera, ex-monge budista, ou sacerdotisas 

de Bali. A conversa espiritual conclui a 
cerimônia de purificação, após uma série 

de terapias integradas bem no meio da 
floresta tropical de Ubud.

INDONÉSIA

Ponta dos Ganchos 
Exclusive Resort, 

em Governador 
Celso Ramos/SC, 

tem vista para 
o mar da Costa 

Esmeralda
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CULTURA E LAZER | MALAS PRONTAS

SUÍÇA

GOLDENEYE I JAMAICA

ALTO ATACAMA I CHILE CASA DE UCO I ARGENTINA

Pessoas do mundo todo procuram 
Genebra para desvendar as técnicas 
medicinais que norteiam o trabalho 
científico desse spa. Os tratamentos 
antienvelhecimento são formulados 

pelo bioquímico Jacques Prousut. 
Além da ciência de ponta aplicada no 
campo da biologia celular, o espaço é 
inspirador e sofisticado. Terapeutas, 
médicos especialistas e treinadores 
integram a equipe multidisciplinar. 

Integrado à natureza, é acessado 
pelos hóspedes a nado ou caiaque. 

A massagem purificadora com 
capim-limão é perfeita para quem 

deseja desintoxicar o corpo. A técnica 
Warming Pimento & Ginger é o carro-
chefe do spa e combina terapia herbal 

feita com sacos de arroz aquecido, 
usando óleo de gengibre, coco e 

pimenta para relaxar a musculatura e 
a ativar o sistema circulatório. E que 

tal a terapia vibracional? São 14 taças 
tibetanas que prometem ativar os 

chakras para aliviar o sistema nervoso.

Não é uma miragem no meio do 
Deserto do Atacama. É considerado 
um dos melhores spas do mundo. 
Os tratamentos são divididos por 

elementos: fogo – segundo a tradição 
andina, aumenta a circulação 

sanguínea, alivia dores e permite 
estado máximo de relaxamento; e 
água – aumenta a fluidez física e a 

energia vital. A massagem feita com 
sacos de sementes quentes e ervas 

aromáticas e medicinais andinas 
relaxa contraturas e está entre as mais 
pedidas. Também faz sucesso a terapia 
aquática que combina movimentos e 
sutis pressões em pontos de shiatsu.

Na província de Mendonza, a uva e 
o vinho são protagonistas de uma 
experiência muito própria. Outro 
destaque vem da hidroterapia, 

técnica que combina propriedades 
antioxidantes da água subterrânea, 

extraída a 300 metros de 
profundidade, rica em minerais e 

oligoelementos. Essa fonte de vida 
sai do mais fundo manancial ao pé da 
Cordilheira dos Andes, prometendo 
renovar a circulação. O spa possui 

uma sauna de cedro, banho aromático 
a vapor e imersões em salas de 

tratamento que mais parecem um 
quadro pintado por Deus a mão.

NESCENS SPA 

FIELD SPA 

PURI SPA UCO SPA

NESCENS SPA 

FIELD SPA

PURI SPA 

UCO SPA
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ALICANTE I ESPANHA

TAITI

GOVERNADOR CELSO RAMOS I SC 

CAMPOS DO JORDÃO I SP 

Na costa da espanhola, esse spa 
médico tem pacotes para até 21 

dias. Depois de fazer uma consulta 
completa e passar por uma bateria 

de exames, é recomendada uma das 
três opções de dieta macrobiótica, 

além de tratamentos de rosto e 
corpo – de massagem manual 
ao uso de aparelhos de última 

geração. O espaço de arquitetura 
contemporânea banhado por águas 

artificiais une inovação médica, 
terapias naturais e nutrição saudável. 

Pessoas do mundo todo procuram 
no recanto tecnológico as receitas de 

rejuvenescimento

Só o visual da Ilha de Bora Bora seria 
uma terapia e tanto para se desligar 
do agito do mundo moderno, mas 
o spa tropical oferece muito mais: 

os produtos e tratamentos têm 
como matéria-prima as plantas e 

frutos que vêm da fartura da mata. 
O menu foi projetado para resgatar 

tradições de massagens e rituais 
de cura consagrados pelo tempo. 
As esfoliações, movimentos com 

pressão da Polinésia e pedras quentes 
harmonizadas com chás frescos são 

pura sedução. Tudo isso dentro de um 
bangalô suspenso no meio do oceano. 

Assinado pela luxuosa Sisley Paris, é 
um oásis em meio a natureza. Com 

vista para o mar da Costa Esmeralda, 
alia rituais de massagem com os 

poderes da aromaterapia, de forma 
serena e com profissionalismo. Os 
sons da floresta invadem o cenário 

e se conectam com quem busca 
serenar o coração. A terapia Ponta 

dos Ganchos combina óleo de canela 
quente com massagem manual e 

pindas de ervas aquecidas

É referência nacional não apenas pela arquitetura 
que se conecta ao ecossistema, mas pelo serviço 

orquestrado de relaxamento e estética. Tem chuva 
da Mata Atlântica, banho isotônico e produtos 

criados com matérias-primas e aromas nacionais. 
Os tratamentos são inspirados em rituais 

africanos e aldeias indígenas brasileiras. É o lugar 
perfeito para relaxar, especialmente pela piscina 

de borda infinita com vista para a Serra e pela 
horta que abastece o restaurante do hotel.

SHA WELLNESS

PEARL BEACH 
RESORT & SPA

PONTA DOS 
GANCHOS

 EXCLUSIVE RESORT 

BOTANIQUE HOTEL & SPA 

PEARL BEACH 

BOTANIQUE HOTEL

SHA WELLNESS

PONTA DOS GANCHOS
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RICARDO D’ANGELO

noite – eram disponibilizadas no 
material. Ajudando nas viagens, 
esperava contribuir com o au-
mento na venda de carros e, con-
sequentemente, de pneus.

Vinte anos mais tarde, a publi-
cação passou a contemplar ho-
téis em Paris e restaurantes. Na 
sequência, começou a conceder 
até três estrelas aos locais que se 
destacavam. Tudo com base em 
cinco fatores: qualidade dos pro-
dutos, domínio do sabor e técni-
cas culinárias, personalidade do 
chef na sua cozinha, relação qua-
lidade/preço e consistência entre 
visitas.

Apesar dos critérios de avalia-
ção serem reconhecidos publica-

mente, existe um grande mistério 
no processo de julgamento dos 
restaurantes: os avaliadores são 
anônimos. Ninguém sabe quem 
são. Para evitar qualquer trata-
mento especial, eles não se identi-
ficam e pagam suas próprias refei-
ções. Atualmente, são analisados a 
cada ano mais de 30 mil estabele-
cimentos em cerca de 30 territó-
rios em três continentes.

Mesmo não havendo uma mé-
trica oficial, a Association Française 
des Maîtres Restaurateurs – asso-
ciação que congrega os principais 
restaurantes da França – estima 
que o faturamento mensal de um 
estabelecimento estrelado aumen-
te de 30% a 40% em média.

Quando criaram o Guia Mi-
chelin, os irmãos franceses 
André e Édouard não ima-

ginavam a relevância que essa se-
leção teria no futuro para hotéis e, 
especialmente, restaurantes. Re-
ceber uma estrela nessa disputada 
lista significa estar entre os melho-
res. Segundo o próprio anuário, 
ganhar uma, duas ou três estrelas 
muda o destino de um estabeleci-
mento. 

Gerado em 1900 pelos funda-
dores da empresa homônima, o 
guia tinha um simples objetivo: 
encorajar mais motoristas a pe-
gar a estrada. Informações úteis 
– como trocar um pneu, mapas 
e lugares para comer ou passar a 

Já não é mais preciso 
carimbar o passaporte 
para degustar os melhores 
pratos do mundo. Quem 
atesta é a principal 
referência no assunto: o 
Guia Michelin. Conheça 
todos os restaurantes 
estrelados que estão em 
território nacional

ALTA 
GASTRONOMIA

O BRASIL NA

CULTURA E LAZER | GARFO & FACA

Alex Atala é chef 
do restaurante 
D.O.M., que tem 
duas estrelas no 
Guia Michelin
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DESTAQUES NACIONAIS
Mesmo que a França seja reco-

nhecida como o berço mundial da 
alta gastronomia, o Brasil tem re-
velado grandes destaques na área a 
cada edição do guia. O reconheci-
mento contribui para a valorização 
dos restaurantes locais.

O primeiro Guia Michelin foi 
publicado no Brasil em 2015, ava-
liando restaurantes dos estados 
do Rio de Janeiro e São Paulo. O 
D.O.M., do renomado chef Alex 
Atala, foi o primeiro do país a re-
ceber duas estrelas, e as manteve 
com exclusividade por três edi-
ções. Em maio de 2018, outros 
dois restaurantes alcançaram a 
marca, o Oro e o Tuju.

Ingredientes especiais e pratos 
que levam assinaturas únicas são al-
gumas das principais características 
entre os selecionados. Grande de-
fensor de elementos que fomentem 
a cultura nacional, Atala ressalta 
que o foco de trabalho não mudou 

RYO GASTRONOMIA
São Paulo
Cozinha japonesa

ESTRELA 
MICHELIN
O guia explica o que cada etapa 
da distinção significa. Confira:

COZINHA REQUINTADA. VALE CONHECER! 
Produtos de primeira qualidade, execução 
claramente refinada, sabores marcantes, 

regularidade na realização dos pratos.

COZINHA EXCELENTE. VALE O DESVIO! 
Os melhores produtos valorizados pela 
experiência de um chef talentoso, que as-
sina, com sua equipe, pratos sutis e sur-

preendentes, às vezes muito originais.

COZINHA EXCEPCIONAL. VALE A VIAGEM! 
A assinatura de um grande chef! Produ-
tos excepcionais, pureza e potência dos 
sabores, composições equilibradas: esta 
cozinha alcança o nível de obra de arte! Os 
pratos, executados com perfeição, muitas 

vezes se tornam clássicos.

e não mudará, independentemente 
do número de estrelas. “Continua-
mos com o objetivo de fazer uma 
cozinha brasileira criativa, usando 
os ingredientes maravilhosos que 
nosso país nos dá”, disse à Revis-
ta VOTO o chef, que também co-
manda o restaurante paulista Dalva 
e Dito, que já acumula uma estrela.

Segundo Atala, é impossível 
entrar no mundo da gastronomia 
e não ter contato com o Guia Mi-
chelin. “É um dos senão o guia 
gastronômico mais respeitado do 
planeta. Estar no guia é motivo 
de muito orgulho, mas, acima de 
tudo, é ótimo ver restaurantes e 
chefs brasileiros incríveis sendo 
reconhecidos”, destaca o nome à 
frente do D.O.M, atualmente o 9° 
melhor restaurante do mundo, de 
acordo com o S. Pellegrino World´s 
50 Best Restaurants.

Conheça quais são os restauran-
tes estrelados no Brasil e programe 
seu próximo roteiro: 

PICCHI 
São Paulo
Cozinha italiana

TANGARÁ JEAN-GEORGES 
São Paulo
Cozinha moderna“CONTINUAMOS COM O 

OBJETIVO DE FAZER UMA 
COZINHA BRASILEIRA CRIATIVA, 
USANDO OS INGREDIENTES 
MARAVILHOSOS QUE NOSSO 
PAÍS NOS DÁ”, DIZ ALEX ATALA
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CULTURA E LAZER | GARFO & FACA

Se busca uma experiência gastro-
nômica de verdade, sem dúvida você 
deve conhecê-lo. A perfeita parce-
ria do chef Felipe Bronze com sua 
esposa, a sommelier argentina Cecilia 
Aldaz, transformará sua visita em um 
momento digno de recordação. O 
que encontrará? Um espaço íntimo 
e moderno, com detalhes de design, 
onde será proposta uma cozinha 
brasileira contemporânea de finís-
simas texturas e sabores delicados, 
apresentada normalmente por meio 
de pequenas porções ou lanches.

ORO 
Rio de Janeiro
Cozinha criativa

LASAI 
Rio de Janeiro
Cozinha moderna

DALVA E DITO 
São Paulo
Cozinha brasileira

ESQUINA MOCOTÓ
São Paulo
Cozinha brasileira

MEE 
Rio de Janeiro
Cozinha asiática

OLYMPE
Rio de Janeiro
Cozinha francesa

FASANO
São Paulo
Cozinha italiana

HUTO 
São Paulo
Cozinha japonesa
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Matérias-primas nativas selecio-
nadas entre pequenos produtores, 
um constante processo de pesquisa, 
um surpreendente jogo de equilíbrios 
entre sabores, aromas, texturas... 
Ivan Ralston, o jovem e talentoso 
chef, representa uma das cozinhas 
mais interessantes de toda a cidade, 
concebida a partir do domínio técnico 
e da reflexão, mas também com 
uma necessidade de contar histórias 
diferentes em cada prato. Sem dúvi-
da, visita obrigatória para qualquer 
amante da gastronomia!

TUJU
São Paulo
Cozinha criativa

KINOSHITA
São Paulo
Cozinha japonesa

JUN SAKAMOTO
São Paulo
Cozinha japonesa

KAN SUKE 
São Paulo
Cozinha japonesa

KOSUSHI 
São Paulo
Cozinha japonesa

D.O.M. é Alex Atala e Alex Atala é 
o mais expressivo representante da 
chamada nova gastronomia brasi-
leira. Apresentando ingredientes 
regionais, antes desprezados ou des-
conhecidos dos grandes cozinheiros, 
como a priprioca, o arroz preto ou 
o palmito de pupunha, sua cozinha 
surpreende e maravilha, oferecendo 
uma verdadeira viagem por sabores, 
texturas e produtos do Brasil. Paixão 
e técnica impecável fazem desta cozi-
nha sazonal, criativa e de autor, uma 
referência no país. 

D.O.M
São Paulo
Cozinha criativa

MANÍ
São Paulo
Cozinha criativa
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lhe reservar. É notória nele a influ-
ência de Michel de Montaigne, pai 
do gênero ensaístico: da leveza do 
texto, avesso a academicismos, às 
digressões históricas e literárias.

Mas a carreira de Taleb não se 
limitou – e sequer iniciou – nas le-
tras. Com MBA em Wharton e PhD 
em Ciências pela Universidade de 
Paris, ele alçou postos de destaque 
ainda jovem no mercado financei-
ro. Foi, por exemplo, diretor admi-
nistrativo no Credit Suisse e trader 
proprietário no BNP Paribas. En-
riqueceu aos 27 anos na crise de 
1987, também sendo bem-sucedi-
do no estouro da bolha pontocom, 
no início dos anos 2000. Como na 
metáfora popular, enquanto tantos 
choravam, ele vendia lenços.

Nassim Nicholas Taleb conquistou uma legião 
de fãs – e muitos inimigos – falando sobre a 
importância de encarar a imprevisibilidade e usá-la 
a seu favor. Box recém-lançado no Brasil reúne as 
duas principais obras do escritor

PREPARADO

CULTURA E LAZER | ENTRE PÁGINAS
FOTO:DIVULGAÇÃO

E le está na cabeceira de gurus 
do mercado financeiro e em 
palestras concorridas ao redor 

do mundo. Também aparece no 
topo das listas de melhores e mais 
vendidos livros da última década. 
É replicado por centenas de cele-
bridades e curtido por milhares de 
anônimos todos os dias em suas 
redes sociais – que chegam a quase 
350 mil no Twitter e outras 100 mil 
no Medium, plataforma em que 

publica textos mais longos. Com 
sua personalidade incendiária, Nas-
sim Nicholas Taleb vem alimentan-
do debates e destruindo pedestais 
até há pouco inabaláveis.

Escritor, matemático, estatísti-
co e pensador, o libanês define-se 
como um flâneur. O termo francês 
descreve um homem que caminha 
pelas ruas sem objetivo definido, 
vagando pela cidade e observando 
o entorno em busca do que o acaso 

PARA O RISCO
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Mas o que a plumagem da ave 
tem a ver com esse tipo de acon-
tecimento? Em seu livro, Taleb 
relembra que, antes da descoberta 
da Austrália, as pessoas do Antigo 
Mundo estavam convencidas de 
que todos os cisnes eram brancos. 
No novo continente, ficou claro que 
cisnes negros também existiam. Ou 

seja: não era possível prevê-los an-
tes de serem vistos pela primeira 
vez. O mesmo vale para uma guer-
ra mundial, um atentado terrorista 
como o de 11 de setembro e um 
crash da bolsa.

Publicado nos Estados Unidos 
em 2007, A Lógica do Cisne Negro 
tornou-se logo um best-seller glo-
bal por, de certa forma, antecipar a 
grave crise financeira que ocorre-
ria no ano seguinte. Mas nem todo 
cisne negro é catastrófico: há casos 
positivos, como o da descoberta da 
penicilina. Ou não seria o fungo 
penicillium, encontrado por Alexan-
der Fleming enquanto limpava seu 
laboratório, um minúsculo exem-
plar desse raro animal? Graças às 
propriedades do antibiótico, a me-
dicina evoluiu exponencialmente e 
muitos de nós estamos vivos hoje.

FRAGILIDADE REVERSA
O que nos mostram os cisnes 

negros é que estamos todos expos-
tos à fragilidade. Eis o centro do se-
gundo livro no box: em Antifrágil, 
Nassim Taleb Nicholas sustenta que 
“a sensibilidade aos danos causados 
pela volatilidade é remediável, mais 
ainda do que a predição do evento 
que poderia causar o dano”. Portan- V

O MUNDO DE TALEB
Estatístico de renome, Nassim Nicholas Taleb popularizou-se com 
livros e ensaios – e até tweets – que falam sobre riscos e oportunidades. 
Confira os principais conceitos difundidos pelo libanês:

Cisne negro:
Evento imprevisível que causa grande impacto em toda a 
sociedade, como um atentado terrorista ou uma crise econômica. 

Antifragilidade:
Conceito oposto à fragilidade e à resiliência. Um indivíduo antifrágil 
tem consciência de que o imprevisível acontece, estando preparado 
para se fortalecer diante dele.

Pele em jogo:
Característica de quem “coloca a cara a tapa”, assume e aceita os 
riscos de suas decisões.

Nassim 
Nicholas Taleb - 
Caixa Exclusiva
(A Lógica do 
Cisne Negro e 
Antifrágil)

1128 páginas
1ª edição
Best Seller

to, o contrário de frágil não é ser 
resiliente – ou seja, passar por esses 
eventos de forma indiferente ou 
neutra, como uma pedra que fica 
imóvel e apenas sai ilesa de uma 
tempestade. O ponto de “fragilida-
de reversa” é, justamente, a “anti-
fragilidade”, neologismo inventado 
pelo escritor.

O antifrágil tem consciência da 
incerteza causada por cisnes ne-
gros. E mais: deseja que eles ocor-
ram. Afinal, todo evento dessa 
magnitude é uma oportunidade de 
fortalecimento e vantagem indivi-
dual. E, para atenuar a fragilidade, 
só há um caminho: ter “a pele em 
jogo”, que significa possuir a cora-
gem para aceitar e assumir riscos, 
sem esconder-se em redomas – tão 
utilizadas por elites políticas e eco-
nômicas que não sofrem as conse-
quências de suas escolhas e ideias. 
Não à toa, seguidores da Escola 
Austríaca admiram tanto o traba-
lho de Taleb, voz forte na luta con-
tra governos ditatoriais, estatistas, 
burocratas e demais adoradores do 
planejamento central. O tema foi 
explorado com mais profundidade 
em um livro recente do autor: Ar-
riscando a Própria Pele. 

Traduzido para 35 idiomas em 
mais de uma centena de países, 
Nassim Nicholas Taleb é um suces-
so pela simplicidade de seus con-
ceitos – que apenas aparentam ser 
complexos. Tal qual Montaigne no 
século 16, o autor contemporâneo 
vagueia pelos assuntos como um 
homem normal, ensaiando ideias e 
percepções do mundo. Com isso, 
torna a complexidade do mundo 
moderno mais compreensível ao 
homem comum. E, assim, ajuda 
a mudá-lo – indivíduo por indi-
víduo.

TAL QUAL MONTAIGNE NO SÉCULO 
16, O AUTOR CONTEMPORÂNEO 
VAGUEIA PELOS ASSUNTOS COMO 
UM HOMEM NORMAL, ENSAIANDO 
IDEIAS E PERCEPÇÕES DO MUNDO

Essas façanhas são explicadas 
pelo cerne do pensamento desen-
volvido no livro A Lógica do Cisne 
Negro. Ao lado de Antifrágil, a obra 
ganhou uma reedição em box no 
Brasil pelo selo Best Seller, da Edi-
tora Record. Para o autor, grande 
parte da população é vulnerável aos 
chamados “cisnes negros” — even-
tos raros, irregulares, imprevisíveis 
e que causam um impacto em larga 
escala na sociedade.
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 O clássico dos clássicos. Um 
repórter começa a pesquisar 
a vida de Charles Foster Kane, 
o magnata dono de jornais. 
É baseado na vida de William 
Randolph Hearst. Figura em dez 
das dez listas de melhores filmes 
de todos os tempos.

Kirk Douglas vive um repórter 
em busca de um escândalo. 
Quando fica sabendo de um 
caçador de tesouros preso em 
uma mina, arma um verdadeiro 
circo para se promover 
nacionalmente.

O colunista social J.J. 
Hunsacker (Burt Lancaster) 
consegue convencer um 
ambicioso assessor de 
imprensa (Tony Curtis) a 
romper o namoro de sua irmã 
com um músico de jazz.

CIDADÃO KANE 
(1941)
Direção: Orson Welles 

A MONTANHA 
DOS  SETE 
ABUTRES (1951)
Direção: Billy Wilder

A EMBRIAGUEZ DO 
SUCESSO (1957)
Direção: Alexander 
Mackendrickr

MARCO ANTÔNIO CAMPOS
ADVOGADO E SÓCIO DA CAMPOS 

ESCRITÓRIOS ASSOCIADOS
campos@terra.com.br

O filme A História Verdadeira, de Rupert Goold, conta a 
história real do jornalista Michael Finkel, ex-New York Times 
que teve seu nome usado por um assassino que matou a 
família no Estado do Oregon. O longa-metragem me motivou 
a escrever sobre os grandes filmes com jornalistas.

SÉTIMA ARTE | MARCO ANTÔNIO CAMPOS 

JORNALISMO E CINEMA:

RECEITA PARA ÓTIMOS FILMES
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As matérias investigativas de uma 
jornalista a partir do vazamento de 
informações de um promotor de 
justiça levam ao suicídio de uma 
mulher fragilizada. Paul Newman e 
Sally Field despontam nesse filme 
premiado no Festival de Berlim.

O caso real do assassinato de um 
jornalista em frente às câmeras 
na Nicarágua, durante a ditadura 
Somoza. Considerado o melhor filme 
sobre fotojornalismo.

Vencedor de três Oscars, dois 
BAFTAs e um Globo de Ouro. Narra 
a história real do jornalista que 
ganhou o Prêmio Pulitzer por suas 
matérias sobre a tomada de Phnom 
Penh, capital do Camboja, e sua 
amizade com um intérprete local.

AUSÊNCIA DE 
MALÍCIA (1981)
Direção: Sydney Pollack 

SOB FOGO 
CERRADO (1983)
Direção: 
Roger Spottiswoode

OS GRITOS DO 
SILÊNCIO (1984)
Direção: Roland Joffé

 O editor de um tabloide 
tenta convencer seu 
melhor jornalista a não 
aposentar-se, dando-lhe 
a missão de investigar o 
caso de um condenado 
à morte. Jack Lemmon 
e Walter Matthau estão 
notáveis nesse filme 
vencedor do Prêmio David 
di Donatello e indicado a 
três Globos de Ouro.

Obra-prima em que uma 
jovem governanta tem 
sua vida desgraçada 
pelas matérias 
sensacionalistas de 
um tabloide de fofocas 
sobre seu namorado, 
um assaltante de banco. 
A paranoia do Estado 
policialesco se junta com 
o jornalismo marrom.

Poderosa parábola 
sobre a busca de 
audiência a qualquer 
custo em uma rede de 
televisão. Faye Dunaway 
e William Holden estão 
excepcionais, mas o 
trabalho de Peter Finch 
como Howard Beale 
lhe rendeu um Oscar 
póstumo e entrou para a 
história do cinema.

 O caso Watergate, que 
forçou a renúncia do 
presidente Richard Nixon, 
contado pela ótica dos 
jornalistas do Washington 
Post Carl Bernstein (Dustin 
Hoffman) e Bob Woodward 
(Robert Redford). Indicado 
a oito Oscars, ganhou 
quatro,inclusive o de 
melhor ator coadjuvante 
para Jason Robards, que 
vive o lendário editor Ben 
Bradlee.

A PRIMEIRA 
PÁGINA (1974)
Direção: Billy Wilder

A HONRA 
PERDIDA DE 
KATHARINA 
BLUM (1975)
Direção: 
Volker Schlöndorff 

NETWORK (1976)
Direção: Sidney Lumet

TODOS OS 
HOMENS DO 
PRESIDENTE 
(1976)
Direção: Alan J. Pakula
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Três anos depois de sua renúncia, 
o ex-presidente Richard Nixon 
convoca um jornalista inglês para dar 
entrevista exclusiva sobre Watergate. 
O filme mostra que no jornalismo se 
sabe como uma entrevista inicia, mas 
não como termina.

Vencedor do Oscar de melhor filme. 
Narra a história real das denúncias de 
pedofilia na Arquidiocese de Boston 
feitas pelos jornalistas investigativos 
do Boston Globe.

O Washington Post recebe 
documentos secretos sobre uma 
operação do governo e resolve 
publicar. A dona Kay Graham (Meryl 
Streep) e o editor Ben Bradlee (Tom 
Hanks) enfrentam uma batalha para 
fazer valer o direito à informação.

FROST/NIXON 
(2008)
Direção: Ron Howard

SPOTLIGHT 
– SEGREDOS 
REVELADOS (2015)
Direção: Thomas McCarthy

THE POST (2017)
Direção: Steven Spielberg

O programa 60 Minutos, 
da CBS, nunca mais foi 
o mesmo depois que 
a matéria do produtor 
Lowell Bergman com 
denúncias contra um alto 
executivo da indústria de 
tabaco foi censurada pela 
direção da emissora com a 
concordância do lendário 
jornalista Mike Wallace. 
Al Pacino e Russell Crowe 
antológicos. Indicado para 
sete Oscars.

Um dos melhores 
trabalhos de Cate 
Blanchett. Ela interpreta 
a jornalista Veronica 
Guerin em sua combativa 
cobertura do tráfico de 
drogas em Dublin, capital 
da Irlanda.

 A cobertura sobre os 
crimes de um serial killer 
em São Francisco leva 
dois jornalistas a uma 
obsessão sem limites. 
Robert Downey Jr. e Jack 
Gyllenhaal protagonizam 
esse cult movie.

 As brigas do âncora de TV 
Edward R. Murrow com o 
senador Joseph McCarthy 
rendem um ótimo filme 
sobre a liberdade de 
expressão.

O INFORMANTE 
(1999)
Direção: 
Michael Mann

O CUSTO DA 
CORAGEM (2003)
Direção: Joel 
Schumacher 

ZODÍACO (2007)
Direção: David Fincher

BOA NOITE, BOA 
SORTE (2005)
Direção: 
George Clooney 
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