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Mesmo com as adversidades 
impostas à força-tarefa, o 
país que surge a partir 
da operação é mais 
exigente e atento 
a regras de 
compliance

O BRASIL
MAIOR
APÓS A 
LAVA JATO



Cada vez que
eu me supero,
eu fico mais longe
das drogas.

Toda vez que você escolhe o caminho da garra, da disciplina,
da superação e do esporte, fica mais longe de se prender no caminho
das drogas. Você nunca será livre se escolher usar drogas.
Acesse cidadania.gov.br/drogasdiganao e saiba mais.

ANTONIO TENORIO, JUDOCA.
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KARIM MISKULIN
DIRETORA

EXECUTIVA DA VOTO

SEM JAMAIS
RETROCEDER

A decisão do Supremo Tri-
bunal Federal de liberar 
presos condenados em 

segunda instância – entre eles, o 
ex-presidente Lula – deixou per-
plexa a sociedade brasileira. Não 
que a medida causasse qualquer 
espanto: muitas das ações re-
centes da corte são questionadas 
por respeitados juristas, que até 
mesmo vêem inconstitucionali-
dade nos atos. Mas esse, em es-
pecial, foi um golpe aos cidadãos 
de bem que acreditavam que o 
Brasil vinha em uma rota de cor-
reção aos anos de corrupção des-
lavada.

O que se seguiu, no entanto, 
foi um sopro de esperança. Ao 
movimento retrógrado do Su-
premo, a sociedade civil e boa 
parte da classe política se mobi-
lizaram. Buscaram alternativas e 
mobilizaram a opinião pública. 
Fizeram isso pois sabem que não 
há como retroceder.

O Grupo VOTO tem lado, e 
o nosso lado é o da ética, da boa 
política e do desenvolvimento. 
Fazemos parte dessas mobiliza-
ções e dedicamos esta edição ao 
país que surge nesse contexto. 
Cinco anos após o início da Lava 
Jato, o legado da operação se 

mostra em uma sociedade mais 
atenta e exigente. O tal “jeitinho 
brasileiro” está dando lugar, cada 
vez mais, a companhias e gover-
nos com rigidez no compliance.

Nesta edição, outra novidade 
é a seção “Carta ao Presidente”. 
Abriremos espaço a líderes em-
presariais darem o seu recado ao 
Chefe do Executivo. A iniciativa 
busca trazer para as nossas pági-
nas algo que está no DNA de nos-
so grupo: aproximar empresá-
rios e políticos em torno de um 
diálogo franco e positivo.

Com o fim de 2019, nosso sal-
do para o ano é excelente. Vimos 
uma economia voltando aos tri-
lhos, crescendo aos poucos em 
torno da confiança renovada dos 
nossos empreendedores. E a po-
lítica seguiu nessa toada. Há uma 
agenda de reformas importan-
tíssima: mudanças que deveriam 
ter sido feitas há tempos e que, 
agora, parecem estar saindo do 
papel. As perspectivas para 2020, 
portanto, são ainda melhores.

E que assim seja! Na VOTO, 
seguiremos torcendo por um 
país que avança. E que, nos mo-
mentos de aparente retrocesso, é 
resiliente e cada vez mais forte.

Boa leitura!

NA VOTO, SEGUIREMOS 

TORCENDO POR UM PAÍS 

QUE AVANÇA. E QUE, NOS 

MOMENTOS DE APARENTE 

RETROCESSO, É RESILIENTE E 

CADA VEZ MAIS FORTE

“

”
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Quero avisar a eles: 
estou de volta.

Decidi, escutando meus 
companheiros, renunciar ao meu 

cargo da presidência.

Tudo passa pela política, não adianta reclamar do 
Parlamento, do presidente da República, do Poder 

Judiciário, tudo aqui é política.

É o primeiro governo em 40 anos que fala em 
descentralizar recursos.

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
ex-presidente da República, em discurso em São Bernardo 

do Campo um dia após ser solto, graças à decisão do STF que 
mudou o entendimento sobre a prisão em segunda instância.

EVO MORALES
ex-presidente da Bolívia, ao deixar o cargo após intensificação 
de protestos contra as fraudes na eleição, que o conduziriam 

para um quarto mandato.

JAIR BOLSONARO
 presidente da República, em discurso no lançamento de seu 

novo partido, Aliança pelo Brasil.

PAULO GUEDES
ministro da Economia, na apresentação de medidas para uma 

reforma radical do Estado brasileiro.
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Uma parte crítica da população que terá que 
aprender a programar. Não há um mundo em 

que todos são programadores, mas uma grande 
parte terá que fazer isso.

Estamos fazendo agora reformas que deveríamos 
ter feito 20 ou 30 anos atrás. Já deveríamos estar 
na terceira ou quarta geração de reformas nesses 

mesmos temas.

Estamos dispostos a discutir tudo, 
incluindo uma reforma da Constituição.

A única coisa que me preocupa é que os 
argentinos deixem de sofrer. Nosso compromisso é 

com cada um dos argentinos e argentinas.

TIM RYAN
 CEO da PwC nos Estados Unidos.

GUSTAVO FRANCO
 ex-presidente do Banco Central.

SEBASTIÁN PIÑERA
 presidente do Chile, após uma série de protestos que 

abalaram o país desde outubro.

ALBERTO FERNÁNDEZ
presidente eleito da Argentina, em seu 

discurso de vitória.
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CAPA | LAVA JATO

M
ARCELLO

 CASAL JR./AG
ÊN

CIA BRASIL

O BRASIL AINDA 
PRECISA DA

LAVA JATO
O ano de 2019 impôs adversidades para a força-tarefa. 

O momento é de cautela para os investigadores. 
Mas o recado das ruas é claro: não serão permitidos 

retrocessos no combate à corrupção.

Lula preso
7 de abril de 2018
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fendia que esses processos permanecessem 
tramitando na Justiça Comum.

Nesse contexto, a soltura de Lula deixa 
a operação numa complexa encruzilhada, 
em que importantes decisões precisam ser 
tomadas. E mais: liga o sinal de alerta para 
as autoridades brasileiras. A Lava Jato está 
mesmo enfraquecendo? 

Ao projetar o futuro, tendo em vista o 
impasse envolvendo a prisão em segunda 
instância, o presidente da Fundação Esco-
la Superior do Ministério Público (FMP), 
Fábio Sbardelotto, acredita que, de algu-
ma forma, a força-tarefa sofrerá prejuízos 
no seu desenvolvimento. O procurador de 
Justiça pondera que ao se retornar para o 
modelo anterior, com a exigência de prisão 
apenas quando esgotados todos os recursos, 
e considerando o sistema recursal brasilei-
ro, o trânsito em julgado será tardio – uma 
vez que infindáveis ações e recursos acabam 
por atrasar o cumprimento da pena.  

“Trata-se de uma constatação objetiva: 
diante da nova exigência, e considerando 
o modelo processual, o trânsito em julgado 
pode ser conduzido por instrumentos jurí-
dicos que acarretam afronta à necessária e 
mínima celeridade”, avalia Sbardelotto, que 
é professor de Direito Penal e Processo Pe-
nal da FMP. 

Amanhã do dia 9 de novembro de 
2019, um sábado, foi semelhante a 
uma quarta-feira de cinzas nos arre-

dores da Superintendência da Polícia Fede-
ral, em Curitiba. Integrantes da vigília “Lula 
Livre” recolhiam materiais, empilhavam 
cadeiras e varriam as ruas. Um dia antes, o 
ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva fora 
solto por decisão do juiz federal Danilo Pe-
reira Jr. Após um ano e sete meses de cár-
cere, o petista saiu da sede da PF em clima 
de festa. Militantes chegaram a formar um 
corredor humano para recepcioná-lo.

Ao discursar, depois de ter sido recebido 
com alegria por uma multidão, Lula dispa-
rou em tom inflamado: “O lado podre da 
Justiça, o lado podre do Ministério Públi-
co, o lado podre da Polícia Federal e o lado 
podre da Receita Federal trabalharam para 
tentar criminalizar a esquerda, criminalizar 
o PT, criminalizar o Lula.” 

A Operação Lava Jato completou meia 
década em 2019. No entanto, o ano foi de 
pouca comemoração para os órgãos e ins-
tituições que compõem a força-tarefa. A 
liberdade do ícone petista ocorreu um dia 
após o Supremo Tribunal Federal (STF) ter 
decidido, por 6 votos a 5, que um conde-
nado só pode ser preso após o trânsito em 
julgado (o fim dos recursos). Isso alterou a 
jurisprudência que, desde 2016, tem per-
mitido a prisão logo após a condenação em 
segunda instância. 

No início do ano, a maior investigação so-
bre corrupção da História do Brasil já sofre-
ra um grande revés: o STF decidiu determi-
nar que cabe à Justiça Eleitoral julgar crimes 
comuns, quando relacionados a questões 
eleitorais. Com o julgamento, a corte impôs 
uma importante derrota à Lava Jato, que de-

Lula solto
8 de novembro de 2019
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A CORRUPÇÃO ESCANCARADA

17/03/2014 14/11/2014 06/03/2015

Nos últimos cinco anos, inúmeros foram os dias em que o Brasil parou para acompanhar 
as novidades da Lava Jato. Operações, prisões, denúncias, delações que abalaram o sistema 
político – e escancararam redes de corrupção. Confira os principais eventos:

Deflagrada a Operação Lava 
Jato, tendo como alvo o doleiro 
Alberto Youssef. São presas 
17 pessoas e apreendidos R$ 5 
milhões, carros de luxo, joias, 
quadros e armas.

Operação Juízo Final 
abala o país com a 
prisão de presidentes 
e diretores de grandes 
empresas como OAS, 
Camargo Corrêa e UTC.

“Listão do Janot” 
atinge mais de 
40 políticos com 
abertura de 
inquéritos no STF.

A ORIGEM
Com um desenho singular, 

Brasília possui um traçado reple-
to de contornos urbanos. A Capi-
tal Federal foi projetada há mais 
de 40 anos com uma característi-
ca marcante: as asas da cidade de 
concreto, que provocam diferentes 
interpretações. Muitos consideram 
que o Plano Piloto tem o formato 
de avião, pássaro ou até mesmo de 
uma borboleta. 

Na intersecção entre a Asa Sul e 
o Eixo Monumental, avenida situ-
ada no centro do Plano Piloto, en-
contra-se o Posto da Torre. O esta-
belecimento fica a cerca de quatro 
quilômetros do Congresso Nacio-
nal e inspirou o nome da maior in-
vestigação sobre corrupção condu-
zida até hoje no Brasil. A Operação 
Lava Jato, que completou cinco 
anos em 2019, teve como ponto de 
partida um posto de gasolina situa-
do em uma área nobre de Brasília. 

O Posto da Torre, conforme 
apontou as investigações coorde-
nadas pela Polícia Federal e pelo 
Ministério Público, era o cen-

tro de operações de réus da Lava 
Jato que integravam um grupo de 
doleiros. Eles faziam parte de es-
quemas de corrupção de políticos 
e agentes públicos. No local, que 
já foi chamado em um laudo da 
Polícia Federal de “caixa eletrôni-
co da propina”, funcionavam uma 
lanchonete, uma lavanderia e uma 

A SOLTURA DE LULA DEIXA A 

OPERAÇÃO NUMA COMPLEXA 

ENCRUZILHADA, EM QUE 

IMPORTANTES DECISÕES 

PRECISAM SER TOMADAS 
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03/08/2015 23/02/2016 16/03/201625/11/2015 04/03/2016

José Dirceu e seu 
irmão Luiz Eduardo 
são presos na 
Operação Pixuleco. 

Lava Jato prende 
o marqueteiro 
de Lula e Dilma, 
João Santana. 

Sergio Moro levanta o 
sigilo de gravação entre 
Dilma e Lula, que seria 
nomeado chefe da Casa 
Civil, supostamente para 
protegê-lo da Lava Jato.

Senador Delcídio do 
Amaral é preso por 
supostamente tentar 
dificultar a delação de 
Nestor Cerveró.

Lula é alvo 
de condução 
coercitiva na 
Operação Aletheia, 
que investigava os 
casos do tríplex no 
Guarujá e o sítio 
de Atibaia.

JO
SÉ CRU

Z/AG
ÊN

CIA BRASIL

casa de câmbio. De acordo com a 
PF, foram gerenciadas no posto 
contas que movimentaram pelo 
menos R$ 10,8 milhões entre 2007 
e 2014.

A partir da identificação dos 
doleiros, os investigadores segui-
ram de maneira exata a expressão 
“follow the money” (“Siga o di-

nheiro”, em português), populari-
zada nos anos 1970 pelo filme To-
dos os Homens do Presidente. O longa 
narra a investigação do jornal nor-
te-americano The Washington Post 
sobre o Watergate, escândalo po-
lítico que levou o presidente Ri-
chard Nixon à renúncia. Em um 
esquema de corrupção, o dinheiro 
deixa rastros que muitas vezes le-
vam até os altos escalões do poder, 
como indica a frase.

Ao seguir o dinheiro, a apu-
ração abriu uma série de novos 
desdobramentos. As autorida-
des começaram a investigar esse 
grupo de doleiros ligado a Al-
berto Youssef, que movimentou 
bilhões de reais no Brasil e no 
exterior. Youssef tinha negócios 
com um ex-diretor da Petrobras, 
Paulo Roberto Costa, grandes 
empreiteiras e outros fornece-
dores da estatal. 

Denúncias, prisões, operações, cifras. Os números da Operação 
Lava Jato são superlativos e evidenciam o gigantesco trabalho 
desenvolvido no combate à corrupção. Confira os principais:

108

592 1.072204 

114

4 14,7 
devolvidos aos 
cofres públicos

em multas via acordos

operações

prisões temporárias 
e preventivas

denunciadoscondenados

acordos de 
colaboração e leniência

bilhões
bilhões

R$ R$

A LAVA JATO EM NÚMEROS

JOSÉ CRUZ/AGÊNCIA BRASIL
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12/09/2016 22/09/201605/05/2016 14/09/2016 26/09/2016

Plenário da 
Câmara cassa 
o mandato de 
Eduardo Cunha.

Guido Mantega, ex-
ministro da Fazenda, é 
preso temporariamente 
na Operação Arquivo X.

Eduardo Cunha 
é afastado da 
Câmara pelo 
ministro Teori 
Zavascki.

Lula e sua esposa 
Marisa Letícia são 
denunciados pelo MPF 
no caso do tríplex.

Operação Omertà 
leva à prisão de 
Antonio Palocci, 
ex-chefe da Casa 
Civil de Dilma.

AS FACES DA LAVA JATO

ex-governador do Rio de 
Janeiro. Condenado a mais 
de 100 anos de prisão em 
diversos processos. Preso 
em regime fechado.

SÉRGIO 
CABRAL FILHO

FOTOS: DIVULGAÇÃO E AGÊNCIA BRASIL

Entre investigadores, acusados, denunciados, condenados e 
envolvidos de alguma forma no processo, centenas de nomes foram 
para a história da Lava Jato. Conheça os principais:Em função da complexidade 

das investigações, a força-tarefa 
apontou sua lupa para alguns nú-
cleos: políticos, operadores, execu-
tivos e outros coadjuvantes. Depu-
tados e senadores foram acusados 
de apoiar e indicar executivos da 
estatal em troca de dinheiro para 
campanhas eleitorais, garantindo a 
manutenção do esquema de frau-
des nos contratos da empresa com 
as empreiteiras.

Após a identificação de movi-
mentações financeiras ilícitas entre 
os partidos, Petrobras e emprei-
teiras, que eram intermediadas 
por operadores e lobistas, tam-
bém foram descobertas empresas 
de fachada utilizadas na lavagem 
dos recursos públicos desviados. 
Executivos da Petrobras e das em-
preiteiras foram acusados de or-
ganização criminosa, lavagem de 
dinheiro e corrupção. Eles são os 
supostos responsáveis pelas frau-
des nos contratos da estatal e pelos 
desvios de verbas.

Além de Lula (PT), Aécio Neves 
(PSDB), Delcídio Amaral (ex-PT), 
Edison Lobão (MDB), Eduardo 
Cunha (MDB), Fernando Collor 
(PROS), Romero Jucá (MDB), Mi-
chel Temer (MDB) e José Sarney 

Ex-presidente da República, 
condenado por corrupção 
e lavagem de dinheiro. 
Solto após STF mudar 
entendimento sobre prisão 
em segunda instância.

Deputado federal e 
ex-senador, alvo de 
cinco inquéritos em 
andamento.

Ex-presidente da 
República, investigada pelo 
“quadrilhão do PT”.

Ex-deputado federal e 
presidente da Câmara, 
condenado por corrupção 
passiva e solicitação e 
recebimento de vantagem 
indevida. Preso em regime 
fechado.

Ex-presidente da República, 
investigado pela Lava Jato 
e alvo de duas denúncias 
da PGR.

Doleiro e alvo da primeira 
operação da Lava Jato, foi 
condenado por lavagem de 
dinheiro. Preso em regime 
aberto.

Lula

Aécio Neves

Dilma Rousseff

Eduardo Cunha

Michel Temer

Alberto Youssef

OS PRINCIPAIS ALVOS
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17/11/2016 26/01/2017 17/05/201719/01/2017 14/03/2017

O ex-governador 
fluminense Sérgio 
Cabral é preso na 
Operação Calicute.

Empresário Eike Batista 
é preso na Operação 
Eficiência, desdobramento 
da Calicute.

O Globo divulga gravações de 
Joesley Batista que implicariam 
Michel Temer e Aécio Neves. 
No dia seguinte, o tucano é 
alvo da Operação Patmos.

O ministro Teori 
Zavascki morre em 
acidente de avião 
em Paraty (RJ).

 Nova lista de Janot pede 
abertura de inquéritos contra 
83 políticos, resultado da 
“delação do fim do mundo” de 
executivos da Odebrecht.

ex-governador do Rio de 
Janeiro. Condenado a mais 
de 100 anos de prisão em 
diversos processos. Preso 
em regime fechado.

SÉRGIO 
CABRAL FILHO

Ex-diretor de 
abastecimento da 
Petrobras, condenado por 
organização criminosa e 
lavagem de dinheiro. Preso 
em regime domiciliar. 

Ex-senador. Absolvido 
pela Justiça Federal, tem 
de cumprir serviços à 
comunidade pelo acordo 
de delação premiada. 

Ex-diretor da área 
internacional da Petrobras, 
condenado por lavagem 
de dinheiro e corrupção 
passiva. Preso em regime 
semiaberto.

Ex-presidente do Conselho 
de Administração da JBS, é 
alvo de diversos inquéritos. 
Até outubro usava 
tornozeleira eletrônica.

Presidente da Odebrecht. 
Condenado por corrupção 
passiva, lavagem de 
dinheiro e ocultação de 
patrimônio. Preso em 
regime domiciliar.

Ex-ministro da Fazenda 
e ex-chefe da Casa Civil. 
Condenado por lavagem 
de dinheiro e corrupção 
passiva. Preso em regime 
domiciliar. 

Ex-chefe da Casa Civil, 
condenado por corrupção 
passiva, lavagem de dinheiro 
e recebimento de vantagem 
indevida. Solto após o STF 
mudar entendimento sobre 
prisão em segunda instância.

Ex-governador do Rio de 
Janeiro. Condenado a mais 
de 100 anos de prisão em 
diversos processos. Preso 
em regime fechado.

Paulo Roberto Costa

Delcídio do Amaral

Nestor Cerveró

Joesley Batista

Marcelo Odebrecht Antonio Palocci

José Dirceu Sérgio Cabral
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Câmara arquiva denúncia da 
PGR contra o presidente Michel 
Temer. Em outubro, outra 
denúncia seria arquivada.

Lula é preso após 
se entregar à Polícia 
Federal, em São 
Bernardo do Campo.

Sergio Moro condena 
Lula a nove anos e 
meio de prisão no caso 
do tríplex. Decisão que 
seria confirmada em 
janeiro.

Presidente do Comitê 
Olímpico do Brasil, Carlos 
Arthur Nuzman é preso em 
investigação sobre compra 
de votos para o Rio sediar as 
Olimpíadas de 2016.

(MDB) são algumas das figuras po-
líticas conhecidas de todos os bra-
sileiros que foram investigadas na 
história da Lava Jato. 

SOCIEDADE SE MANIFESTA
A decisão STF de derrubar as 

prisões em segunda instância sa-
cudiu o país e retomou as discus-
sões sobre o futuro da Lava Jato. E 
isso, claro, causou indignação na 
opinião pública. Além de libertar 
o ex-presidente Lula, encarcerado 
em Curitiba desde abril de 2018, a 
medida pode ser o salvo-conduto 

para cerca de 4,9 mil detentos em 
situação semelhante. O julgamen-
to mobilizou atores políticos e 
anônimos da sociedade que lutam 
por mais segurança jurídica e paz 
no Brasil. Dezenas de protestos co-
loriram o país de verde e amarelo 
horas após a soltura de Lula. São 
Paulo, Rio de Janeiro, Recife, Belo 
Horizonte, Porto Alegre, Curitiba e 
Salvador foram algumas das capi-
tais que registram atos.

Mas as ações não ficaram restri-
tas às ruas. Entre as iniciativas, ga-
nhou destaque na Capital Federal 

um coletivo de mulheres – entre 
juristas, cientistas políticas e em-
preendedoras – que fizeram uma 
romaria para pressionar parla-
mentares pela aprovação definitiva 
de Proposta de Emenda à Consti-
tuição (PEC) sobre o tema.

A missão teve o apoio do Grupo 
VOTO, representado pela direto-
ra-executiva Karim Miskulin. Na 
avaliação da cientista política, a 
impunidade não pode abrir prece-
dentes. Por isso, a votação do STF 
representa um perigo para o país. 
“Não importa o partido, mas sim o 

Até 2018, foi responsável 
por julgar as ações da 
Lava Jato na Justiça 
Federal em Curitiba. Hoje 
é Ministro da Justiça.

Procurador do Ministério 
Público Federal e líder da 
força-tarefa da Lava Jato.

Relator da Lava Jato no 
Supremo Tribunal Federal, 
faleceu em 2017 em um 
acidente de helicóptero.

Com a morte de Teori, 
assumiu a relatoria da 
operação.

Procurador-Geral da 
República até 2017, quando 
foi substituído por Raquel 
Dodge

Sergio Moro Deltan Dallagnol Teori Zavascki Edson Fachin Rodrigo Janot

NÚCLEO JUDICIAL
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O ex-presidente 
Michel Temer é 
preso na Operação 
Descontaminação.

Após o STF considerar 
inconstitucional a prisão 
em segunda instância, Lula 
é solto em Curitiba.

Moro aceita o 
convite para 
ser ministro 
da Justiça de 
Bolsonaro.

Site The Intercept 
Brasil começa a 
divulgar conversas 
vazadas de 
membros da força-
tarefa da Lava Jato.

A DERRUBADA DAS PRISÕES EM 

SEGUNDA INSTÂNCIA MOBILIZOU 

ATORES POLÍTICOS E ANÔNIMOS DA 

SOCIEDADE QUE LUTAM POR MAIS 

SEGURANÇA JURÍDICA E PAZ NO BRASIL

compromisso. Estamos otimistas 
com a reversão dessa decisão. O 
Congresso está sintonizado com os 
desejos da nação”, disse. 

O presidente da Câmara dos 
Deputados, Rodrigo Maia (DEM), 
afirmou que o assunto deve ser 
resolvido na Casa até o início de 
2020. E as perspectivas são positi-
vas: o líder do Congresso sinaliza 
que o resultado deve ser favorável 

para a derrubada da decisão profe-
rida pelo Supremo. “Nos primei-
ros meses do ano que vem , nós 
teremos uma solução clara para o 
fim desse tema, que gera na socie-
dade uma visão muito forte de im-
punidade no Judiciário brasileiro”, 
criticou.

Nesse sentido, ainda em de-
zembro, foi criada a Frente Par-
lamentar Mista em Defesa da Pri-

Grupo de mulheres realizou diversas visitas em Brasília para pressionar parlamentares pela 
aprovação de PEC contra soltura de presos condenados em segunda instância
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são em Segunda Instância. Para os 
parlamentares que a integram, a 
condenação em segunda instância 
deve ser suficiente para determi-
nar o cumprimento imediato da 
pena. O senador Alvaro Dias (Po-
demos-PR) foi eleito presidente 
da frente. Para vice-presidente, foi 

eleito o deputado Marcel van Hat-
tem (NOVO-RS). Composta por 33 
senadores e 179 deputados, a fren-
te parlamentar deve traçar estraté-
gias para a aprovação de propostas 
que permitam o cumprimento 
imediato da pena por condenados 
em segunda instância

Na avaliação da advogada Ve-
rônica Althaus, a decisão do STF 
gera insegurança na população 
brasileira, que assiste a “um movi-
mento retrógrado e inverso ao que 
ocorreu em outros países nos quais 
deveríamos nos espelhar”. “A deci-
são foi tomada por bases políticas, 
e talvez econômicas, e não por va-
lidação de norma constitucional”, 
avaliou a sócia do escritório Scal-
zilli Althaus. Segundo ela, a decisão 
deve impactar rapidamente toda a 
estrutura prisional brasileira.

MANIFESTO PELA PEC
Apartidário e independente, o 

coletivo se reuniu com diversos 
outros líderes políticos, como o  
presidente do Senado, Davi Al-
columbre (DEM) e os deputados 
federais Daniel Coelho (Cidada-
nia-PE) e Carlos Sampaio (PSDB-
-SP), além do senador Álvaro Dias. 
Na avaliação do deputado Marcel 
van Hattem, que também recebeu 
o grupo, a resposta do Congresso 
será condizente com o desejo da 
sociedade. “Os condenados de-
vem voltar para onde nunca deve-
riam ter saído: a cadeia”, respon-
deu.

Em audiência com o ministro 
da Justiça, Sergio Moro, as parti-
cipantes também entregaram um 
manifesto pela aprovação da PEC 
e pediram que os órgãos compe-

Nenhum tipo de recurso aos 
tribunais superiores sobre decisões 
de primeiro grau permite a liberdade 
provisória. Ou seja, enquanto 
recorre, o réu aguarda preso. 

A execução da pena é imediata, 
após a primeira sentença. Não 
é preciso aguardar o trânsito 
em julgado. Há exceções para 
grávidas ou mães com bebês. 

A pena de prisão é automaticamente 
executada após a sentença de primeira 
instância. A fiança é uma exceção 
possível em alguns casos e o réu deve 
preencher requisitos rígidos para 
conseguir aguardar o julgamento do 
recurso em liberdade.

A prisão ocorre após a sentença 
de primeiro grau. É permitida 
a suspensão da pena ou que o 
preso aguarde o julgamento em 
liberdade, mediante o pagamento 
de fiança, em casos específicos. 

Os réus condenados em primeiro grau 
aguardam em liberdade, enquanto não se 
esgotarem os recursos. 

Alemanha

Argentina

Canadá

Estados Unidos

Portugal

EM DESACORDO 
COM O MUNDO
Decisão do Supremo Tribunal Federal 
está em desacordo com a legislação 
usual em outros países. Confira:

Presidente do STF, DIas Toffoli, e ministro Marco Aurélio Mello, relator, 
foram artífices do julgamento sobre validade da prisão em segunda 
instância

ESPECIALISTAS INDICAM QUE DECISÃO FOI 

TOMADA POR BASES POLÍTICAS, E NÃO POR 

VALIDAÇÃO DE NORMA CONSTITUCIONAL

CAPA | LAVA JATO
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tentes levem a Lava Jato até o fim, 
com seriedade e sem perdão. 

Essa é a primeira ação de um 
grupo de lideranças femininas que 
tem o intuito de discutir e propor 
ações que ajudem o Brasil a supe-
rar a crise e voltar aos trilhos. Entre 
as ativistas estão Gabriela Manssur, 
promotora de São Paulo; Sandra 
Comodaro, reconhecida advoga-
da curitibana; Comandante Nádia, 
vereadora de Porto Alegre; Rosa 
Richter e Iza Mansur, represen-
tantes da sociedade civil; além de 
Fernanda Barth, cientista política 
do Rio Grande do Sul.

LEGADO E FUTURO
As diferenças entre tempo cro-

nológico e tempo histórico são 
fundamentais para a correta com-

preensão da memória política so-
bre os principais fatos das últimas 
décadas no Brasil. Em perspectiva, 
é inegável a relevância da Lava Jato 
no cenário político-econômico do 
país. O presidente da FMP, Fábio 
Sbardelotto, analisa que, em um 
período curto, a Lava Jato já trouxe 
resultados expressivos para o am-
biente jurídico. 

“Considerando o volume de 
fatos e de envolvidos, a complexi-
dade das investigações e dos pro-
cessos, pode-se afirmar que houve 
uma resposta célere. Se houvesse 
morosidade, certamente boa parte 
da prova teria se esvaído, grande 
parte das apurações teria sido pre-
judicada, e o ambiente social e até 
jurídico de consciência em torno 
do necessário combate à corrup- V

ção não teria se formado”, afirma o 
professor.

Sbardelotto ainda destaca que 
a operação produziu uma nova 
cultura de intolerância em relação 
à corrupção no Brasil. Para ele, o 
legado é claro no sentido de que o 
país já não tolerava mais tamanho 
descaso para com a malversação 
de recursos públicos. “As ações 
desenvolvidas foram saudadas de 
Norte a Sul, dando a impressão de 
um novo momento no que con-
cerne ao enfrentamento da crimi-
nalidade graduada”, pontua. 

O tema do combate à corrup-
ção pautou o processo eleitoral de 
2018 e deve seguir na agenda po-
lítica brasileira. A manutenção do 
ambiente de intolerância para com 
o mau uso de dinheiro público se 
faz necessária em um futuro bre-
ve. Quantas fases ainda teremos 
da Lava Jato? Difícil apontar. Mas 
o Brasil que surge após a operação 
é um país mais maduro e uma so-
ciedade mais atenta aos males cau-
sados pela corrupção.

Senadores e deputados criaram 
uma frente mista para tentar 

anular os efeitos da decisão do STF

PARA REVERTER A DECISÃO
Há mais de 20 projetos tramitando na 
Câmara dos Deputados e no Senado que 
tentam de alguma forma anular os efeitos 
da recente decisão do STF e restabelecer a 
prisão em segunda instância. Uma frente 
parlamentar foi criada para discutir o tema. 
Confira algumas das possibilidades:

Mudança na presunção 
de inocência Fim dos recursos Mudança no 

Código Penal

Três PECs tramitam em conjunto 
na Câmara para tentar mudar a 
redação do inciso 55 do artigo 5º da 
Constituição. É ali que está defendido 
o princípio da presunção da inocência. 
O trecho diz que “ninguém será 
considerado culpado até o trânsito 
em julgado de sentença penal 
condenatória”.

A proposta do ex-deputado e 
atual ministro da Casa Civil Onyx 
Lorenzoni (DEM-RS) prevê substituir 
esse trecho da Constituição para 
“ninguém será considerado culpado 
até a confirmação de sentença penal 
condenatória em grau de recurso”.

Outra PEC indica que, em 
vez de alterar o artigo sobre 
presunção de inocência, 
seja mais adequado 
mudar o funcionamento 
dos recursos. De acordo 
com a proposta, as ações 
penais se encerrariam já na 
segunda instância.

A possibilidade de 
reverter a pena no STJ e no 
STF continuaria existindo, 
mas o condenado precisaria 
entrar com uma nova ação 
– independente da primeira 
– nos órgãos superiores

Uma terceira 
via é a alteração 
do Código de 
Processo Penal, que 
estabelece as regras 
para prisão na lei. 

Os projetos que 
tramitam na Câmara 
e no Senado miram 
principalmente o 
artigo 283, que 
estabelece que 
o réu só pode 
ser preso depois 
que sua sentença 
transita em julgado.
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OUTRO OLHAR | CLEBER BENVEGNÚ

FOI ANTIPETISMO.

CLEBER BENVEGNÚ 
JORNALISTA E ADVOGADO, 

SÓCIO-DIRETOR DA CRITÉRIO – 
RESULTADO EM OPINIÃO PÚBLICA. 

ESPECIALISTA EM COMUNICAÇÃO 
POLÍTICA E CORPORATIVA. 

FOI CHEFE DA CASA CIVIL E 
SECRETÁRIO DE COMUNICAÇÃO/RS.

cleber@criterio.com.br

MAS NÃO SÓ ISSO
A eleição de Bolsonaro precisa ser 

analisada sob a inspiração de Só-
crates: “só sei que nada sei”. Ain-

da levaremos anos de observação para 
entender todo o fenômeno que culmi-
nou na vitória de uma figura tão singu-
lar para a Presidência da República. Até 
porque tal mudança começou com a 
formação de uma base intelectual sólida 
de direita, algo que surgiu muito antes 
da eleição propriamente dita. A parte vi-
sível desse processo social, cheia de es-
tridências e estereotipias, conduz a uma 
análise meramente eleitoral – e superfi-
cial. Vejamos.

A constatação mais simples é a de que 
Bolsonaro vem a ser mero resultado do 
próprio PT. Causa e efeito: um produ-
to de radicalização invertida ao projeto 
hegemônico que o petismo tentava im-
plantar no Brasil. Claro que isso é verda-
de – todavia, não é toda a verdade. Eis 
a questão. O antipetismo existia, mas 
os bolsonaristas foram competentes ao 
transformá-lo em votos – algo que os 
demais partidos, do centro à direita, não 
tiveram envergadura para fazer. Logo, 
não é só acaso do destino; tem virtude 
de narrativa e posicionamento por trás 
disso. 

O PSDB, por exemplo, foi um adver-
sário eleitoral ao PT, mas jamais denun-
ciou o plano de poder que se impunha 
na América Latina. Fernando Henrique 
Cardoso, de muitos méritos, quase que 
preparou o terreno para a glorificação 
de Lula. Algo que só Freud explica (ou 

suas preferências ideológicas): FHC foi 
o político que mais apanhou do PT, só 
superado pelo próprio Bolsonaro, mas 
vive querendo uma redenção no altar 
petista. Numa entrevista recente, pro-
pôs conciliação e diálogo com Lula. 
Ora, isso só mostra quão distante está 
do sentimento de quem, um dia, já vo-
tou nele. Esse eleitor pode não estar tão 
contente com o atual governo, mas não 
quer saber do PT – simples assim. 

Vamos a outros pontos. O Brasil vi-
veu, nas últimas décadas, um assusta-
dor aumento dos índices de crimina-
lidade – em todas as camadas sociais, 
especialmente contra pobres e negros. 
Os policiais estavam acuados. Nenhum 
partido apresentou uma narrativa con-
sistente para responder a essa dor da 
população, a esse medo. Os políticos fo-
ram omissos, mornos, teóricos. Veio um 
candidato, a quem chamavam de louco, 
e disse em alto e bom som: “Mocinho 
é mocinho, bandido é bandido”. Bin-
go, era o que o povo queria ouvir! Se-
ria demasiado dizer que Bolsonaro teve 
“sensibilidade social”, enquanto a turma 
do centrão se refestelava em brigas por 
espaço e poder? 

Outro ponto que o nome da direita 
detectou foi o civismo, valor que estava 
apenas adormecido – mas não morto 
– na alma do brasileiro mais profun-
do. Desde 2013, as pessoas se vestiram 
de verde e amarelo para ir às ruas, por 
iniciativa própria. Não teria sido aquele 
um retumbante sinal de amor à pátria? 

AINDA HÁ TEMPO DE 

ABRIR OS OLHOS E, 

QUIÇÁ, CONSTRUIR 

UMA RECONEXÃO. 

MAS É PRECISO LER A 

REALIDADE COM MAIS 

PROFUNDIDADE

“

”
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Só que por medo do demodê, do 
viés militarista, do clichê nacio-
nalista, os políticos brasileiros 
desprezaram esse sentimento. E o 
bolsonarismo se valeu dele. Acer-
tou a mão. 

Adiante. Na educação, a qua-
lidade do ensino público caía, 
apesar de os investimentos só au-
mentarem. Os pais se mostravam 
preocupados com os paradigmas 

JOSÉ CRUZ/AGÊNCIA BRASIL

de Paulo Freire. Seus filhos iam à 
escola, avançavam de série, mas 
não sabiam ler, escrever e fazer 
contas. Era um sentimento latente 
nas famílias – a tal maioria silen-
ciosa dos tiozões de WhatsApp. 
Nas redes sociais, as provas de ide-
ologização do ensino pululavam. 
Petistas haviam tomado sindica-
tos de professores, faculdades de 
pedagogia e até as linguagens da 

arte de ensinar. Como os políticos 
reagiam a isso? Simplesmente não 
reagiam, estavam amorfos. Pois 
bem: veio Bolsonaro e colocou o 
dedo na ferida. Não estou dizen-
do que já tenha acertado o remé-
dio, mas é fato que, nessa parte do 
diagnóstico, ele ficou falando sozi-
nho aos ouvidos dos pais durante 
a eleição. 

E um último exemplo. Na eco-
nomia, muitos defendiam um 
plano de viés liberal para o Brasil. 
Agora, lembre: quem, de verdade, 
apresentou propostas e pessoas 
capazes de implementá-lo? Bol-
sonaro trouxe Paulo Guedes, uma 
referência da Escola de Chicago. 
Liberal raiz! Disse, já na campa-
nha, que ele seria seu ministro – 
e que teria carta branca. Foi uma 
mensagem ao mercado, gesto que 
angariou apoios de outros pesos-
-pesados do setor produtivo. Esse 
foi um fator decisivo na ampliação 
de confiança da classe empresarial. 

Trago esses recortes à tona para 
tirar da zona de conforto os mui-
tos que leem Bolsonaro apenas 
como acidente do destino. Como 
se tivesse chegado à Presidência 
sem leitura política, sem gestos or-
gânicos, sem ter encontrado uma 
narrativa que dialogasse com a 
população. Portanto, não é sobre 
Bolsonaro, mas sobre entender o 
que realmente mobilizou os bra-
sileiros. A redução da vitória ao 
antipetismo significa falta de au-
tocrítica dos derrotados, que, não 
sem motivo, perderam quase que 
por completo a conexão com a so-
ciedade. Ainda há tempo de abrir 
os olhos e, quiçá, construir uma 
reconexão. Mas é preciso ler a rea-
lidade com mais profundidade – e 
com mais humildade. 
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A Declaração dos Direitos da 
Liberdade Econômica no 
Rio Grande do Sul torna 

nosso estado o primeiro no Brasil 
a ter uma legislação baseada na Lei 
de Liberdade Econômica, sancio-
nada pelo governo Jair Bolsona-
ro. As propostas estadual e federal 
simplificam diversos processos 
para quem deseja abrir uma em-
presa — e por isso constituem uma 
tremenda revolução na maneira 
com que o Estado relaciona-se com 
o indivíduo.

Ao longo da história do Brasil, a 
máquina estatal foi inflada de ma-
neira desordenada. O resultado do 
descontrole foi o surgimento de 
um aparato burocrático que parali-
sa a iniciativa do cidadão, aumen-
ta o Custo Brasil e desencoraja o 
investidor. Para transformar esse 
cenário, o governo federal tem 
apresentado à sociedade uma sé-
rie de reformas liberais cujo norte 
é transferir o poder aglutinado em 
Brasília para o cidadão.    

Programas de concessões e pri-
vatizações, abertura de merca-
dos, revisão do Pacto Federativo, 
controle rigoroso da inflação são 
algumas das ações que atestam o 
compromisso do governo com a 
estabilidade econômica, com o de-
sinchaço da administração pública 
e com a valorização do indivíduo. 
A outra medida é a sanção da Lei de 
Liberdade Econômica, que agora 
replicamos na esfera estadual. 

O regramento foi concebido a 
partir de três princípios: liberdade 
para exercer atividades econômi-
cas; presunção de boa-fé do em-

preendedor; e interferência míni-
ma e excepcional do Estado sobre 
a prática de atividades econômicas. 
Uma mudança significativa nas rea-
lidades brasileira e gaúcha.         

Até hoje, empreendedores de 
todos os portes eram vistos com 
ressalvas pelo poder público. Para 
abrir uma empresa, era necessário 
percorrer um caminho tortuoso. As 
dificuldades impostas aumentavam 
o custo inicial do negócio e, por ve-
zes, criavam obstáculos intranspo-
níveis para viabilizar a operação.

No Rio Grande do Sul, a situação 
é ainda pior. Além de reconhecido 
pelas dificuldades para abrir uma 
empresa, nosso estado enfrenta 
uma severa crise fiscal que redu-
ziu a capacidade de investimento a 
quase zero e obrigou o poder Exe-
cutivo a atrasar e a parcelar os salá-
rios dos servidores — realidade que 
se repete há mais de quatro anos. 
Essa combinação é mais do que su-
ficiente para frear qualquer plano 
de investimento, seja ele interno ou 
externo.

Dessa forma, é nossa respon-
sabilidade utilizar o contexto de 
abertura nacional para reformar e 
desburocratizar o estado. Ao per-
mitir que o empreendedor atue 
sem amarras, o Brasil e o Rio Gran-
de do Sul avançam para criar um 
ambiente favorável ao surgimento 
de novos negócios e ao crescimento 
das empresas já estabelecidas aqui. 
Esse é o caminho para abrirmos 
novos postos de trabalho para aco-
lher os 13 milhões de desemprega-
dos do nosso país - 500 mil deles 
vivendo aqui no nosso estado.

ARTIGO | RODRIGO LORENZONI

RODRIGO LORENZONI
DEPUTADO ESTADUAL 

DO RIO GRANDE DO SUL (DEM)

AO PERMITIR QUE O 

EMPREENDEDOR ATUE SEM 

AMARRAS, CRIAMOS UM 

AMBIENTE FAVORÁVEL AO 

SURGIMENTO DE NOVOS 

NEGÓCIOS E AO CRESCIMENTO 

DAS EMPRESAS JÁ ESTABELECIDAS 

“

”

LIBERDADE ECONÔMICA
PARA O DESENVOLVIMENTO
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SUA CASA
ON DEMAND.
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ARTIGO | CLÁUDIO CARVALHO

O BRASIL

CLÁUDIO CARVALHO
EMPRESÁRIO E MEMBRO 

DE CONSELHOS DE 
ADMINISTRAÇÃO 

ESTÁ MUDO
Há tempos que não me manifes-

to sobre política. Tenho dedi-
cado atenção exclusiva à vida 

empresarial e aos projetos sociais de 
que participo ativamente, com imen-
so prazer e satisfação. Porém, vendo os 
movimentos recentes, alguns pontos 
têm me incomodado muito. A comu-
nicação se tornou muito rápida, de-
sordenada e confusa. São milhões de 
conteúdos gerados a todo tempo. Para 
piorar, dentre o universo de informa-
ção a que somos submetidos, há muito 
conteúdo falso ou distorcido.

Também, muitos são os que ten-
tam, de todas as formas, desqualificar 
o atual governo. Gostem ou não, o pre-
sidente Bolsonaro foi eleito democra-
ticamente. E está recém iniciando seu 
trabalho. Não estou aqui para defendê-
-lo, mas é preciso dizer a verdade. Em 
pouco mais de dez meses de trabalho, 
a despeito de sérios problemas de co-
municação, já provou contar com uma 
equipe qualificada e que está tentando 
colocar ordem na casa. Sérgio Moro, 
Paulo Guedes, Tarcisio Freitas, Paulo 
Uebel, Salim Mattar e muitos outros 
têm obtido bons resultados. E isso 
apesar de ser apenas o começo, apesar 
de ser somente uma retomada inicial, 
após uma longa e profunda destruição.

Não podemos nos esquecer dos 
últimos 16 anos de desastres econô-
micos. De gigantescos escândalos de 
corrupção. De bilhões e mais bilhões 

desviados e roubados por dirigentes 
públicos em conchavos com empresá-
rios que faziam parte do esquema. Di-
nheiro este que deveria ser usado para 
combater a fome e a pobreza, para 
melhorar a educação, a saúde e o sane-
amento. Recursos que deveriam servir 
especialmente aos quase 50 milhões 
de pobres do país, mas também a toda 
a população, carente de soluções nas 
mais diversas áreas.

Aonde quero chegar?
Tudo é muito recente. As feridas 

abertas pela turma que estava lá ain-
da fazem a nação sangrar. Porém. sur-
preendentemente, há poucos dias a 
revista Veja estampou em sua capa o 
então presidiário Lula como a grande 
esperança da esquerda para as eleições 
de 2022. Ou seja, aquela que já foi a 
revista mais importante e influente do 
Brasil, deu o caminho para aquele que 
foi preso com dezenas de companhei-
ros e comparsas: “preso e inelegível, 
mas apostando numa virada no STF”. 
Assim, Lula seria o grande nome para 
enfrentar o favorito Bolsonaro, con-
forme pesquisa exclusiva da própria 
Veja.

É inevitável, portanto, fazer duas 
perguntas. Por quê? Para quê? Gosta-
ria de saber quais são as motivações 
para se lançar esse tipo de confusão no 
cenário neste momento. Faltam ainda 
três anos para a próxima eleição presi-
dencial. A atual gestão sequer comple-

TUDO É MUITO RECENTE. 

AS FERIDAS ABERTAS 

PELA TURMA QUE 

ESTAVA LÁ AINDA FAZEM 

A NAÇÃO SANGRAR

“

”
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TONINHO TAVARES/AGÊNCIA BRASÍLIA

tou 1/4 de seu caminho. Trata-se 
de uma tumultuação no mínimo 
despropositada. Se considerar-
mos que, na sequência, o Supre-
mo Tribunal Federal mudou o 
posicionamento quanto à prisão 
em segunda instância, temos um 
contexto explosivo, ante o qual 

não é permitido manter a passi-
vidade.

Nós, brasileiros de bem, não 
podemos mais aceitar essa ba-
gunça. Queremos trabalhar, pro-
duzir, gerar empregos e ajudar 
as pessoas que tanto precisam. O 
maior problema é que o Brasil se 

silenciou, está mudo. Onde está 
a multidão de verde e amarelo, 
tomando as ruas dos país? Onde 
estão aqueles que, de forma de-
mocrática, fizeram as mudanças 
ocorrerem? 

Moçada de bem, onde vocês 
estão?
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Marco para a sociedade, a Lava Jato transformou o Brasil. Mas as 
consequências não ficaram restritas ao setor público. No ambiente 
privado, movimentos de autorregulação e fortalecimento dos programas 
de compliance foram algumas das – positivas – consequências.

DEPOIS DA LAVA JATO,

ECONOMIA | COMPLIANCE NA ERA PÓS-LAVA JATO

COMPLIANCE
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O FAMOSO “JEITINHO BRASILEIRO” CEDEU E 

COMEÇOU A DAR LUGAR À LISURA, À ÉTICA, À 

TRANSPARÊNCIA, À INTEGRIDADE

Odescortinamento do 
maior esquema de cor-
rupção do Brasil, que 
envolveu políticos e em-

presas públicas e privadas dos mais 
variados ramos, deixou um legado 
transformador para o ambiente 
empresarial. Pode-se dizer que o 
país vive, hoje, a era pós-Lava Jato. 
A maior operação contra a corrup-
ção desencadeada em território na-
cional – e possivelmente no mun-
do – foi o gatilho para a mudança 
definitiva e irreversível de compor-
tamento por parte de pequenas, 
médias e, sobretudo, grandes com-
panhias.

Embora não fosse novidade, o 
compliance entrou de vez no visor 
do empresariado brasileiro, pas-
sando a pautar as relações entre o 
mercado e o poder público. A Lei 

Anticorrupção, editada em 2013, 
colocou o peso do Estado sobre ne-
gócios escusos e previu penas mais 
rígidas às empresas que praticarem 
atos lesivos contra a administração 
pública. Esse novo cenário provo-
cou um movimento de autorregu-
lação e de fortalecimento de con-
troles administrativos, jurídicos e 
operacionais nas corporações.

Dois dos principais alvos da Lava 
Jato, a Odebrecht e a Petrobras vi-
ram suas reputações se esvaírem 
com notícias diárias envolvendo 
seus diretores em atos de corrup-
ção. Para tentar reconstruir suas 
imagens, assumiram compromis-
sos públicos de abandono de práti-

cas ilícitas e passaram a investir em 
planos anticorrupção.

As receitas de ambas as gigantes 
para saírem da crise de reputação 
e se reposicionarem são pareci-
das: afastaram altos executivos do 
comando da empresa e reavalia-
ram as listas de fornecedores. Da 
mesma forma, investiram em com-
pliance, revisaram normas e proce-
dimentos internos, implantaram 
canais de denúncia e criaram comi-
tês independentes para apuração 
de casos de desvio de conduta.

Isso se refletiu, na Petrobras, 
em um fortalecimento do setor de 
governança e conformidade – ga-
nhou status de diretoria em 2015 
e, dois anos depois, passou a contar 
com 300 profissionais. A Odebre-
cht, por sua vez, entrou em recupe-
ração judicial e viu seu faturamento 

e seu quadro funcional despenca-
rem. Mesmo assim, há dois anos, 
fortaleceu o departamento de inte-
gridade e mais que triplicou o valor 
destinado à área – tudo para tentar 
se recompor no mercado e poder 
firmar novos contratos.

Para o sócio-diretor da Medei-
ros, Santos e Caprara Advogados, 
João Adalberto Medeiros Fernandes 
Júnior, a Lava Jato e a consequente 
Lei Anticorrupção representaram 
efetivos ganhos para a sociedade. 
Para o especialista, o legado está na 
transformação da cultura. “Não só 
a transparência é prestigiada, mas 
também um espírito de idoneidade 
geral no trato com a coisa pública. 
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Sede da Odebrecht, em 
São Paulo: empresa 

mais que triplicou 
o valor destinado a 

compliance
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ECONOMIA | COMPLIANCE NA ERA PÓS-LAVA JATO

O estímulo a condutas éticas nas 
relações empresariais é um legado 
que se deve comemorar”, enaltece.

O famoso “jeitinho brasilei-
ro” cedeu e começou a dar lugar 
à lisura, à ética, à transparência, à 
integridade. E essa mudança se re-
flete no dia a dia dos colaborado-
res. Estudos e pesquisas acadêmi-
cas apontam que um ambiente de 
trabalho organizado, estruturado, 
harmônico e com diretrizes claras 
e objetivas proporcionam um nível 
mais elevado de satisfação aos pro-
fissionais. 

Estruturas de integridade e com-
pliance, de acordo com Medeiros, 
transmitem uma mensagem de se-
riedade, comprometimento social 
e imparcialidade. “As organizações 
que adotam programas desta natu-
reza não necessariamente possuem 
os ambientes de maior satisfação 
entre trabalhadores, mas a aplica-
ção de políticas dessa natureza po-
dem refletir direta e indiretamente 
nos índices de satisfação dos em-
pregados, salienta.

A opinião de Medeiros vai ao 
encontro do CEO do Grupo Verde 
Ghaia, Deivison Pedroza. “Traba-
lhar em uma empresa ética, hones-

O QUE É COMPLIANCE?
A expressão compliance entrou no 
vocabulário dos brasileiros com mais 
intensidade após a Lava Jato e a partir da 
Lei Anticorrupção. Deriva do inglês: “to 
comply” significa “estar de acordo com 
uma regra”. Estar em compliance, portanto, 
é estar em conformidade com as leis e 
regulamentos externos e internos.

ta e íntegra, com bons programas 
de integridade e de compliance traz 
inúmeros benefícios para os seus 
colaboradores e para a própria or-
ganização”, disse [leia a entrevista 
completa com Pedroza no box das pró-
ximas páginas].

E um dos caminhos para a cria-
ção e o desenvolvimento de pro-
gramas de compliance nas empresas 
está na construção de uma política 
sólida de integridade e transparên-
cia. Para especialistas, o investimen-
to em consultorias especializadas e 
o aperfeiçoamento permanente de 
pessoal são alguns dos elementos 
fundamentais para o fortalecimento 
das divisões de compliance das em-
presas. A criação e manutenção de 
comitês e departamentos internos 
que estabeleçam e cultivem políti-
cas de transparência, imparcialida-
de e probidade administrativas, de 
gestão e de pessoal também fazem 
parte dessas iniciativas.

TAMBÉM PARA AS PEQUENAS
Compliance, no imaginário de 

grande parte da população, pode 
remeter apenas a grandes com-
panhias e setores altamente sofis-
ticados. Entretanto, a realidade é 

outra. A integridade passou a fa-
zer parte do cotidiano de todas as 
empresas – das micro às gigantes. 
“Mesmo as pequenas, que não pos-
suem recursos para investimentos 
em setores estruturados de com-
pliance, podem e devem adotar 
medidas elementares em suas ges-
tões, implementando uma cultura 
empresarial positiva, ao encontro 
da lisura e da ética profissional”, 
explica Medeiros.

Em outras palavras: não é im-
prescindível a uma companhia 
a implantação de uma estrutura, 
como departamento ou divisão, de 
integridade. No entanto, a ela cabe 
estar acordo com o ordenamento 
jurídico e ter a atenção devida às 
normas e preceitos que norteiam 
as relações entre empresas, com o 
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ESTRUTURAS DE INTEGRIDADE E COMPLIANCE 

TRANSMITEM UMA MENSAGEM DE SERIEDADE, 

COMPROMETIMENTO SOCIAL E IMPARCIALIDADE

mercado e, principalmente, com o 
poder público. Um bom guia está 
na elaboração de manuais de con-
dutas e boas práticas – aplicável e 
ao alcance dos micro e pequenos 
negócios.

EXEMPLO A SER SEGUIDO
Mesmo antes dos desdobra-

mentos da Operação Lava Jato, 
empresas de diversos segmentos já 
possuíam códigos de conduta con-
solidados e setores voltados à inte-
gridade e à transparência. Multi-
nacionais, instituições financeiras e 

grandes companhias, por exemplo, 
utilizavam essas ferramentas no dia 
a dia das suas corporações. Outras, 
no entanto, passaram a implantar 
programas de compliance como con-
sequência da Lei Anticorrupção.

Um dos bons exemplos vem da 
indústria fumageira. Maior compa-
nhia de tabaco do país, a Souza Cruz 
já possuía manuais de conduta es-
truturados antes mesmo da edição 
da legislação de combate à corrup-
ção. Mas foi a partir de 2016 que a 
área ganhou robustez com a criação 
de um programa de integridade.

“A companhia já possuía um 
código de conduta. Pode-se dizer 
que a criação do Programa de In-
tegridade não foi uma mudança 
na cultura organizacional, mas um 
reforço dos valores vinculados à 
ética e das ações de mitigação dos 
riscos relacionados ao compliance, 
como suborno e corrupção. Busca-
mos atender à legislação brasileira 
e internacional aplicável aos nos-
sos negócios”, explica a gerente de 
Compliance da Souza Cruz, Vivian-
ne O’Connor.

Em 2018, a área ganhou auto-
nomia com a implantação do setor 
Compliance & Gerenciamento de 
Riscos. A medida consolidou a cul-
tura de integridade na empresa e 
sua cadeia produtiva. “As melhorias 
de processos têm como objetivo 

Bom exemplo no setor 
fumageiro, a Souza Cruz 

já possuía manuais de 
conduta antes da legislação 

de combate à corrupção
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O Grupo Verde Ghaia é conside-
rado, há três anos, uma das com-
panhias que mais crescem no país. 
Composto por quatro empresas, 
presta, entre outros serviços, as-
sessoria em gestão e atua com 
auditorias na área de compliance. 
CEO da organização, o empre-
sário Deivison Pedroza conver-
sou com a VOTO e falou sobre 
os reflexos da Lava Jato e da Lei 
Anticorrupção e a importância da 
implantação de programas de in-
tegridade para as companhias.

O que mudou para o país a partir 
da Lei Anticorrupção? Quais os 
reflexos que esta nova legislação 
trouxe para as empresas brasilei-
ras e de que forma vem contribuin-
do com a transparência e lisura 
dos negócios?
A Lei Anticorrupção entra em um 
momento em que a população 
brasileira e os mercado interna-
cional e nacional clamam por uma 
mudança de comportamento em 
relação à corrupção, à desones-
tidade e à falta de compromisso. 
Notícias como os escândalos de 
desvio de dinheiro da Petrobras 
estavam se tornando cada vez 
mais comuns no cotidiano bra-

sileiro. E isso, naturalmente, foi 
diminuindo a credibilidade das 
empresas brasileiras. A legislação 
dispõe sobre a responsabilização 
objetiva administrativa e civil de 
pessoas jurídicas pela prática de 
atos contra a administração pú-
blica, nacional ou estrangeira. 
Trouxe sanções mais severas, de-
terminações de políticas anticor-
rupção e incentivo à integridade, 
com o intuito de mudar a cultura 
do “jeitinho brasileiro” e valorizar 
novamente a imagem das empre-
sas nacionais com esta mudança 
comportamental.
 
Hoje, muitos negócios possuem se-
tores estruturados de compliance. 
Em sua opinião, que medidas as 
empresas devem adotar para for-
talecer essa área?
A alta direção é ponto chave na 
implementação da cultura de 
transparência e integridade das 
empresas, pois serve de exemplo 
para os demais colaboradores. 
Quando sócios e diretores apoiam 
o compliance, fica mais fácil tam-
bém implementar na empresa 
as diversas condutas associadas. 
Além do respaldo pela alta dire-
ção, é necessário criar e aplicar có-

“É NECESSÁRIO 
CRIAR E APLICAR 

CÓDIGOS DE 
CONDUTAS E BOAS 

PRÁTICAS”

conferir mais transparência e ga-
rantir a lisura em nossos negócios e 
na relação com a sociedade”, frisou 
Vivianne. Os procedimentos de au-
ditoria de fornecedores foram revi-
sados e, consequentemente, forta-
lecidos. “Rever os processos de due 
diligence é uma forma de mitigar o 
risco de suborno e corrupção, bem 
como de lavagem de dinheiro”, sa-
lienta.

Entre os benefícios diagnostica-
dos pela empresa desde o fortale-
cimento do compliance está a maior 
produtividade dos funcionários. 
“Notamos que todos os colabo-
radores, independentemente do 
nível hierárquico, confiam no pro-
grama de integridade e têm ciência 
dos valores éticos da Souza Cruz. É 
natural entender que isso se reflete 
no grau de satisfação de cada um e 
na entrega de resultados”, aponta.

Para a manutenção da integrida-
de e do fortalecimento da imagem 
empresarial, segundo a executiva, 
é necessário monitorar constan-
temente os riscos relacionados ao 
compliance e as melhores práticas 
adotadas pelo mercado. A tendên-
cia se intensificou nos últimos anos, 
sobretudo a partir da edição de 
normas mais rigorosas de combate 
à corrupção no país. 

“É notório que o ambiente de 
negócios no Brasil, assim como 
em vários outros países, está em 
transformação. Há um conjunto 
de fatores que favorecem a ética e 
a transparência. E isso é muito po-
sitivo. A Souza Cruz apoia todas as 
iniciativas de combate à corrupção, 
e tem trabalhado para contribuir 
com esse momento de transforma-
ção a partir da execução de um pro-
grama de integridade cada vez mais 
robusto”, conclui Vivianne. V
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digos de condutas e boas práticas, 
bem como treinar todos os cola-
boradores da empresa, proceder 
com auditorias periódicas e apli-
car sanções quando necessário.
 
E com relação aos pequenos ne-
gócios, que muitas vezes não pos-
suem condições de implantarem 
departamentos específicos de com-
pliance, qual o melhor caminho?
Compliance significa estar de 
acordo com o ordenamento jurí-
dico. Podemos dizer que uma em-
presa está em compliance quando 
possui uma cultura onde todos os 

colaboradores, inclusive a alta di-
reção, agem com honestidade res-
peitando as regras e regulamen-
tos. Dessa forma, deve agir com 
honestidade e integridade, apli-
cando devidamente as normas. 
 
Há estudos que apontam que o 
grau de satisfação de trabalhado-
res é maior em companhias com 
um ambiente organizacional es-
truturado. A criação do programas 
de integridade e de setores de 
compliance trazem, de fato, esses 
benefícios?
Sem dúvidas. Trabalhar em uma 

empresa ética, honesta e íntegra, 
com bons programas de integri-
dade e de compliance, traz inú-
meros benefícios para os seus 
colaboradores e para a própria 
organização. A produtividade dos 
colaboradores aumenta, assim 
como a integração entre eles, sem 
contar a credibilidade e confian-
ça. Os benefícios se estendem aos 
fornecedores de serviços, acionis-
tas e aos consumidores. 
 
O Brasil testemunhou, nos últi-
mos anos, uma série de escândalos 
de corrupção envolvendo o setor 
público e empresas de diversos 
ramos, como empreiteiras e insti-
tuições financeiras. A Lava Jato foi 
um divisor de águas nesse sentido. 
Que lições esta operação trouxe 
para as empresas, em sua opinião?
A Lava Jato foi um divisor de águas 
na sociedade porque conseguiu, 
por meio de um grupo de procu-
radores e de um juiz de primeira 
instância bastante técnico, pren-
der pessoas influentes que até en-
tão jamais seriam presas no Brasil, 
como donos de empreiteiras, po-
líticos e outros. É como se a Lava 
Jato tivesse acendido um “sinal de 
alerta” em toda a sociedade. Com 
isso, a integridade, a retidão, a éti-
ca, a gestão de riscos e o compliance 
ganham cada vez mais força. Tor-
nam-se, assim, condição sine qua 
non para uma empresa bem quista 
no mercado, por seus colaborado-
res, investidores, prestadores de 
serviços e consumidores.

CEO do Grupo Verde 
Ghaia, Deivison Pedroza 
analisa as consequências 
da Lava Jato para a cultura 
do compliance no Brasil
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COMPLIANCE | DEIVISON PEDROZA

PARA QUEM AINDA NÃO ACREDITA NA 

DEIVISON PEDROZA
CEO DO GRUPO VERDE GHAIA. 

ENGENHEIRO MECÂNICO E 
ADVOGADO, É REFERÊNCIA 

NACIONAL NAS ÁREAS DE 
QUALIDADE, RESPONSABILIDADE 

SOCIAL MEIO AMBIENTE, 
SEGURANÇA E SAÚDE. 

IMPORTÂNCIA DO 
COMPLIANCE AMBIENTAL

Estabelecer relacionamentos 
de confiança – seja em rela-
ção aos colaboradores, clien-

tes, fornecedores, investidores ou 
prestadores de serviços – é a chave 
para a criação de uma cultura éti-
ca organizacional. Hoje, mais do 
que nunca, depois de tantos casos 
de corrupção, principalmente no 
âmbito da Lava Jato, tornou-se ne-
cessário criar um ambiente íntegro 
e livre de quaisquer suspeitas nas 
empresas. Somente assim é possí-
vel passar uma imagem de credi-
bilidade.

Por exemplo, em relação à con-
fiança dos colaboradores, apenas 
com uma cultura ética forte e en-
raizada que eles acreditarão nas 
regras e nos valores da organiza-
ção. E ainda: na importância de 
seu cumprimento. É como se os 
colaboradores passassem a admi-
rar o local de trabalho, a vestir de 
fato a camisa da organização, com 
um compromisso compartilhado 
de serem corretos, de fazer o que 
é certo, agir com empatia, visando 
sempre o compliance. Os colabora-
dores passam a enxergar, assim, de 
forma menos egoísta, a importân-
cia de suas ações, e como elas atin-
gem a organização.

Obviamente que, para isso, a 
organização precisa de um líder 
(e aqui estamos falando de “líder”, 

e não de um “chefe”) que faça e 
propague o que é certo, juntamen-
te com a alta gestão. Isso porque 
são eles os responsáveis por dar o 
exemplo. É o que chamamos de 
“tone at the top”, tratado pela Con-
troladoria-Geral da União (CGU) 
como um dos cinco pilares de um 
programa de integridade. 

O “comprometimento e apoio 
da alta direção” é um tema com-
plexo que envolve não apenas a 
participação da diretoria da enti-
dade, mas também sua continui-
dade e efetividade. Como trata-
mos em nosso artigo “Lucrando 
muito mais através do compliance 
ambiental”, a Lei Anticorrupção – 
sancionada em 2013 e regulamen-
tada pelo Decreto n° 8.420/2015 
– é um instrumento de incentivo 
a uma conduta empresarial ética 
e de combate à corrupção. Sua fi-
nalidade é reforçar a confiança dos 
investidores no âmbito nacional e 
internacional, trazendo benefícios 
a toda a sociedade brasileira.

Assim, responsabiliza objeti-
vamente, no âmbito civil e admi-
nistrativo, com substância penal, 
as empresas que praticam atos 
lesivos contra a administração 
pública nacional ou estrangeira. 
Como todas as empresas brasi-
leiras mantêm de alguma forma 
relações com a administração pú-

HÁ ALGUM TEMPO, 

O COMPLIANCE ERA 

UM DIFERENCIAL DO 

MERCADO. HOJE, SEM 

ELE, A ESTRUTURA 

ORGANIZACIONAL TENDE 

A RUIR

“

”
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blica – como, por exemplo, cum-
prir suas responsabilidades fiscais, 
obter licenças ou contratar servi-
ços públicos –, essa lei se aplica a 
todas as organizações do país, sem 
exceção.

Desde então, o compliance vem 
ganhando força no Brasil, pois a 
multa administrativa da Lei Anti-
corrupção, segundo a (CGU), pode 
chegar até a 20% do faturamen-

to bruto anual da empresa, ou até 
60 milhões de reais, quando não 
for possível calcular o faturamen-
to bruto. Na esfera judicial, pode 
ser aplicada inclusive a dissolução 
compulsória da pessoa jurídica. 
Mas o texto acena também com 
uma redução da pena para a em-
presa infratora que colaborar com 
o poder público e comprovar ter 
mecanismos para inibir fraudes.

Entretanto, é pertinente ressal-
tar que tais mecanismos devem ser 
efetivos, não bastando programas 
de fachada de compliance. E assim, 
cada vez mais, temos a ciência 
da importância do compliance no 
mundo atual. Há algum tempo, o 
compliance era um diferencial do 
mercado. Hoje, dada a sua indis-
pensabilidade, em todas as áreas 
da organização, não é apenas um 
“diferencial”; sem ele, a estrutura 
organizacional tende a ruir.

Inclusive, nessa mesma linha 
de raciocínio, recentemente, foi 
publicada em jornais de grande 
circulação a notícia de que a juíza 
federal substituta Diana Wander-
lei, da 5ª Vara Federal do Distrito 
Federal, bloqueou as negociações 
da compra da mineradora Ferrous 
pela mineradora Vale, até que esta 
apresente um plano de compliance 
ambiental. Deverá ser aprovado 
pela União, com o comando da 
AGU – podendo, a seu critério, 
contar com a colaboração e parti-
cipação interdisciplinar de vários 
órgãos de atuação ou de outros en-
tes políticos. 

Em tal oportunidade, a magis-
trada determinou que se em 30 
dias a Vale não apresentar ao juízo 
documentos que demonstrem que 
está organizando a implantação do 
compliance ambiental, nos moldes 
internacionais, ou está contratando 
empresa para tal finalidade, a aqui-
sição será de fato anulada. A mine-
radora deverá realizar tratativas di-
retamente com a União, através da 
AGU, para fins de cumprir a decisão.

A decisão da juíza é “só” mais 
um exemplo da importância e 
tendência do compliance ambiental 
para as organizações. Assim, para 
quem ainda não acredita nisso, 
está na hora de rever os seus con-
ceitos.
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Empreendedora e corajosa, Sandra Comodaro tem uma 
convicção: há espaço para as mulheres estarem em postos 

de comando. Servindo de inspiração para brasileiras, a 
líder paranaense compartilha com a VOTO sua visão sobre 

o turbulento cenário político nacional, o valor da ética e a 
capacidade feminina de mudar o mundo. 

Uma das advogadas mais 
respeitadas do Brasil, San-
dra Comodaro é executiva 

da Nelson Willians. Considerada 
a maior empresa jurídica do país, 
a banca full service possui 29 fi-
liais próprias em todo o Brasil. E 
a influente advogada paranaense  
tem o desafio de dirigir boa par-
te das mais importantes carteiras 
da empresa. Ela concedeu uma 
entrevista exclusiva à VOTO, des-
tacando alguns de seus princípios 
profissionais e o papel da mulher 
na política.

A sua trajetória foi inclinada ao Di-
reito por circunstância do acaso ou 
é oriunda de alguma inspiração?
Aos 16 anos, consegui meu primei-
ro emprego na linha de produção 
de uma fábrica de tecelagem. Em 
menos de 15 dias, já tinha sido pro-
movida, sem experiência, para ser 
secretária executiva do presidente 
da companhia. Enquanto trabalha-
va, fiz Administração com ênfase 
em Comércio Exterior e via muito 

ELA TEM LUZ, VOZ

E DECISÃO

NELSON WILIANS/DIVULGAÇÃO

MULHERES DE PODER |  SANDRA COMODARO 

o Direito Internacional. Assumi o 
departamento de comércio exte-
rior da empresa. Importávamos e 
exportávamos muito para China, 
Panamá e outros países. Passei a 
analisar contratos internacionais. 
Então, percebi que precisava cur-
sar Direito. 

Fiz o curso e dediquei-me em 
passar na prova da OAB. Mas não 
conseguiria se continuasse traba-
lhando no ritmo em que estava. 
Trabalhar incansavelmente é um 
pouco da minha natureza. Queria 
sair da empresa, mas não queriam 
me deixar. Eu crio raízes por onde 
passo. Mas conseguimos negociar 
e, seis meses depois, passei na OAB. 

Quais são os principais desafios ju-
rídicos do empreendedor atual? 
São muitos, desde lidar com a alta 
carga tributária brasileira à gestão 
e retenção de pessoas, que são o 
maior ativo que uma empresa pode 
ter. Também há toda a gestão finan-
ceira e a burocracia, desde a jurídica, 
societária e de regulações em geral. 

Destaco ainda inovação, marketing 
e vendas, além de ter uma equipe 
boa, engajada e criativa. 

Como a prática do Direito com res-
ponsabilidade e ética pode contri-
buir para o avanço do país?
A ética vai muito além do Direito. 
No Direito, é obrigação ser ético. 
Afinal de contas, durante a sua tra-
jetória, o advogado vai se deparar 
com várias situações que, muito 
mais do que capacidade técnica, 
exigirão dele formação moral ca-
paz de orientá-lo a ser o mais justo 
possível. O Brasil vive uma séria 
crise ética em meio a tanta notícia 
sobre corrupção nos últimos tem-
pos. É o momento mais que propí-
cio para se discutir o tema.

Com a Lava Jato, as pessoas e 
empresas estão mudando a for-
ma de agir. O jeitinho brasileiro 
não cabe mais nas corporações.
Caso contrário, o tempo de vida 
dela será curto. E isso só deixará 
de existir quando retomarmos os 
valores da coletividade, deixando 
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de lado atitudes egoístas. Sem essa 
inversão dos valores atuais, o país 
não sairá desse descalabro em que 
o homem se vê cada dia mais iso-
lado no seu mundo de interesses 
próprios. 

E como superar essa crise ética?
Não bastam apelos, mas uma 
transformação da sociedade num 
todo. Hoje uma empresa não ga-
nha uma grande licitação pública 
ou privada nem atrai investidores 

se não conseguir provar a ilicitude 
da demanda, governança corpora-
tiva e regras rígidas de compliance.

Para ser breve: tudo deve co-
meçar na família. Criar caráter nos 
filhos, formá-los na busca do bem 
e da verdade e evitar, sistematica-
mente, o jeitinho. Um princípio 
básico é o de tratar sempre huma-
namente o outro. Tomar absoluta-
mente sério a lei Áurea: “não faça 
ao outro o que não quer que te fa-
çam a ti.” Siga o princípio de Kant: 

O princípio que te leva fazer o 
bem ser válido para também para 
os outros. Oriente-se pelos dez 
mandamentos, que são universais. 
Traduzidos para hoje. O “não ma-
tar” significa venerar a vida, culti-
var uma cultura da não violência. 
O “não roubar”, agir com justiça e 
correção e lutar por uma ordem 
econômica justa. O “não cometer 
adultério”, amar-se e respeitar-se, 
obrigando-se a uma cultura da 
igualdade e da pareceria entre o 
homem e a mulher.

Isso é o mínimo que podemos 
fazer para arejar a atmosfera ética 
e retomar o crescimento do país. 
Repetindo Aristóteles: ”não refleti-
mos para saber o que seja a ética, 
mas para tornarmo-nos pessoas 
éticas.”

  
Como é formatado o modelo de ne-
gócios da Nelson Wilians Advoga-
dos? Hoje, qual a sua responsabili-
dade como diretora?

A Nelson Wilians possui 29 fi-
liais próprias no Brasil com atua-
ção full service. Somos considerado 
o maior escritório do país, com 
mais de dois mil advogados e 17 
empresas sendo assessoradas di-
retamente pela nossa equipe. Faço 
parte do Conselho de Administra-
ção do escritório. Respondo inte-
gralmente, desde a sua fundação, 
pelo estado do Paraná, que hoje  
conta com 1.238 empresas e 70 
advogados. Em São Paulo, dirijo 
importantes carteiras pessoalmen-
te, e também administro com um 
time brilhante a área de M&A/fu-
sões e aquisições

Há como se descolar do trabalho? 
Como concilia a vida no eixo São 
Paulo e Curitiba?
Não descolo do trabalho (risos). 
Primeiro, porque amo o que faço;.
Segundo, porque na medida que 
você é dono, é inerente ter de 
conciliar bem a vida pessoal com 
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a profissional. Planejo muito, es-
colho bem quem eu posso delegar, 
elejo prioridades a todo instante. E 
isso tem dado certo. 

A mulher, ainda mais do que o 
homem, precisa se planejar bem. 
Eis um dos principais desafios da 
vida moderna. Somos mães, fun-
cionárias, líderes, esposas, namo-
radas, donas de casa e mais uma 
infinidade de possibilidades. No 
entanto, para uma vida saudável 
física e mentalmente, é preciso 
equilibrar tudo isso e não se tornar 
escrava da profissão, ou sentir cul-
pa por momentos merecidos de 
lazer e zelo com sua vida pessoal. 

O Brasil vive um período de recons-
trução. Como você avalia a traves-

sia do Governo Bolsonaro neste 
período de mudanças estruturais e 
reformas necessárias?
Sou e sempre serei muito otimista. 
E reconheço que as reformas es-
truturais são extremamente neces-
sárias. A trabalhista reduziu signi-
ficativamente o passivo trabalhista 
– na grande maioria injusto – das 
empresas. Foi um belo passo para 
o crescimento do país.

O presidente Jair Bolsonaro 
afirma que “está quase tudo pron-
to” para a Reforma Administrativa 
que o governo pretende apresentar 
ao Congresso. Significará cortar es-
tabilidades. Ora, se uma empresa 
privada pode ter oscilações de eco-
nomia e ter de cortar gastos, por 
que o setor público ficaria enges-

sado se sofre dos mesmos reveses? 
Levantamento do Banco Mun-

dial mostra que os servidores fede-
rais ganham quase o dobro de um 
trabalhador do setor privado que 
ocupa cargo semelhante. Não tem 
lógica. Como advogada tributarista, 
o “manicômio tributário brasileiro” 
impede que o país cresça organi-
camente. A Reforma Tributária vai 
trazer mais benefícios para o país 
do que o Plano Real. Estabilizará 
a concorrência entre as empresas 
brasileiras, fazendo do Brasil um 
dos maiores países em desenvol-
vimento econômico e industrial. 
Sou defensora dessa reforma como 
uma das mais urgentes, para que o 
sistema seja simplificado e desbu-
rocratizado.

É IMPORTANTE QUE 

A PRÓPRIA MULHER 

ENTENDA QUE ELA É 

TÃO CAPAZ QUANTO O 

HOMEM EM QUALQUER 

ÁREA DE ATUAÇÃO

O Governo Federal sancionou a Lei 
da Liberdade Econômica, que visa 
fomentar a atividade do empre-
endedor que atua em atividade de 
baixo risco. Como você avalia a pro-
posta do Executivo?
A medida é boa e pretende di-
minuir a burocracia e facilitar a 
abertura de empresas, focando em 
micro e pequenos negócios. En-
tre as principais mudanças, a MP 
flexibiliza algumas regras traba-
lhistas, como o registro de ponto, 
e elimina alvarás para atividades 
de baixo risco. Além da facilitação 
em alvarás, a MP também separa o 
patrimônio pessoal dos sócios das 
dívidas da empresa e proíbe que 
bens sejam usados para pagar dí-
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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!

qualquer área de atuação – inclusi-
ve em áreas técnicas como TI. Vejo 
que algumas desconhecem a sua 
própria capacidade, o seu talento.

As mulheres são protagonistas 
em diversos segmentos na socie-
dade. O empoderamento femi-
nino está na ordem do dia, e no 
empreendedorismo não é dife-
rente. Isso não é de hoje. Em 2014, 
um levantamento do Global En-
trepreneurship Monitor (GEM) já 
identificava que 51,2% dos novos 
empreendimentos criados tinham 
mulheres empreendedoras no co-
mando. Ainda segundo o Sebrae, 
em 14 anos, o número de mulheres 
donas do próprio negócio cresceu 
34% no Brasil, somando cerca de 
7,3 milhões em todo o país.

Os números poderiam ser ainda 
mais positivos, não fossem os de-
safios enfrentados pelas mulheres 
empreendedoras. Não basta a mo-
tivação para empreender. Ainda é 

preciso coragem e disposição para 
encarar barreiras sociais e econô-
micas. E além dos desafios de abrir 
o próprio negócio, as mulheres 
empreendedoras precisam lidar 
com preconceito, desrespeito, de-
sigualdade e desconfiança.

Se pudesse dar um conselho, 
caso se deparem com ambiente de 
negócios majoritariamente mascu-
lino, como eu encontrei na advoca-
cia e numa fábrica, converse com 
outras líderes. Inspirem-se nas 
histórias de luta delas. E, também, 
conheça suas próprias habilidades. 
Melhore-as, encontre suas falhas e 
busque corrigi-las, sempre se ava-
liando e executando suas funções 
da melhor maneira possível. Não 
tema nunca a possibilidade de ar-
riscar e de inovar, principalmente 
se estiver ocupando ou almejando 
uma posição de liderança. Afinal 
de contas, o preconceito termina 
onde acha a competência.

vidas de outra companhia do mes-
mo grupo, como acontece hoje no 
caso de processos trabalhistas. 

Entendo que é preciso mudar a 
lógica de que, no Brasil, só há di-
reito para o empregado e nada fica 
para o empregador. É preciso ha-
ver condições para que quem re-
clama que não tem emprego possa 
ser empregador. 

A participação da mulher como lí-
der e empreendedora tem transfor-
mado o mercado nos últimos anos, 
mas ainda há muitos avanços pela 
frente. Quais são os principais difi-
culdades encontradas nesse cená-
rio e como você descreve a lideran-
ça feminina?
A participação das mulheres em 
cargos de comando ainda é len-
ta. Mas chegaremos no topo em 
pouco tempo. É importante que 
a própria mulher entenda que ela 
é tão capaz quanto o homem em V
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E DA ARGENTINA
O  Brasil foi governado por 

presidentes eleitos pela 
esquerda durante 22 anos 

(1995-2016). Antes disso, foram 
21 anos de ditadura militar (1964-
1985) e dez anos de um período de 
transição política (1985-1995). Por 
dois anos (2017-2018), o Brasil ex-
perimentou um novo e turbulento 
período de transição. Finalmente, 
em 2019, com o apoio de 57,7 mi-
lhões de eleitores, o país adotou 
um governo com programa libe-
ral. 

Tivemos, assim, 55 anos de ex-
perimentos de muitos modelos 
econômicos – menos o liberalis-
mo. Portanto, parece irracional 
que, passados dez meses do go-
verno Bolsonaro-Guedes, críticos 
apontem o fracasso do modelo 
liberal. Menos razoável ainda se a 
crítica repousa sobre o que aconte-
ce no Chile e na Argentina. Como, 
à luz da razão, nem todos os gatos 
são pardos, divido os críticos entre 
os de esquerda e os demais.

No primeiro grupo, os opor-
tunistas. Para os que defendem o 
Estado tentacular e onipresente, 
qualquer crispação é motivo para 
antever um maremoto. No segun-
do grupo, que reúne simpatizantes 
do centro e da direita, há precipi-
tação e desconhecimento.

Os resultados daqueles 55 anos 
de crescente intervenção estatal 
na economia brasileira foram de-

sastrosos e de difícil dissolução. 
Foram marcas daqueles governos: 
inflação descontrolada, dívida pú-
blica crescente, juros altos, carga 
tributária mastodôntica, corpo-
rações dominantes, estatização, 
intervenção estatal e hostilidade à 
livre iniciativa.

Foram consequências desses 
governos: educação deficiente, 
saúde precária, insegurança crôni-
ca, empreendedorismo declinante, 
infraestrutura depauperada, con-
centração de renda, redução da 
competitividade e politicamente 
correto. Bastaria encerrar aqui este 
artigo para mostrar que o modelo 
anterior é tudo o que não precisa-
mos trazer de volta. Mas vou além, 
para reforçar minha convicção no 
liberalismo.

O fracasso do governo de Mau-
rício Macri, na Argentina, não ser-
ve de exemplo. Primeiro, porque 
o atual presidente argentino não 
adotou a cartilha liberal ao, por 
exemplo, intervir no câmbio e 
congelar os preços. Segundo, por-
que parte dos argentinos tem incli-
nação atávica ao populismo. Ape-
sar de todos os males advindos do 
peronismo, o país vizinho parece 
refém do fantasma de Perón.

A situação do Chile é diferente. 
Desde os tempos do ditador Pino-
chet, o país andino avançou sob in-
fluência da Escola de Chicago. Por-
tanto, podemos dizer que aquele 

O BRASIL APENAS 

COMEÇOU UMA 

JORNADA DE 

DESCONTAMINAÇÃO 

DO ESTADO 

PERDULÁRIO E 

INEFICIENTE

“

”
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GOVERNO DE CHILE

é o único país da América Latina 
onde o liberalismo vingou. A he-
rança, ao contrário do apregoado 
por finórios da sinistra latino-ame-
ricana, é positiva.

De acordo com a ONU, em 
2017, na América Latina, apenas 
Chile e Argentina figuravam entre 
os 50 maiores IDHs do mundo. 
Segundo o Banco Mundial, en-
tre os países latino-americanos, o 
Chile tem o maior PIB per capita. 
Pelo levantamento da OCDE, seus 
estudantes têm a melhor nota no 
PISA. Renda inferior a U$ 5,50? O 
Chile tem o menor percentual na 
América Latina, aponta o Banco 
Mundial. Expectativa de vida? O 

Chile ultrapassou Uruguai e Ar-
gentina.

Nada de errado, então? Ao con-
trário dos adoradores de Stálin e 
Mao, os liberais autênticos não têm 
fé cega. Além disso, são democra-
tas. Se um contingente de milhares 
de cidadãos vai às ruas protestar, 
cabe ao governante refletir. Cer-
tamente há correções necessárias. 
Afinal, uma economia ajustada não 
existe como fim em si mesma. 

A classe média e os pobres que-
rem educar seus filhos, cuidar da 
saúde da família e andar em paz 
pelas ruas. Quando esses itens se 
tornam mercadoria de especulado-
res e o Estado não supre essas ne-

cessidades, o caldeirão entorna. A 
correção talvez esteja em perceber 
que o Estado deve se retirar de onde 
a iniciativa privada entrega serviços 
melhores. Porém, há camadas da 
população que precisam do amparo 
estatal. Aí deve agir o Estado.

O Brasil apenas começou uma 
jornada de descontaminação do 
Estado perdulário e ineficiente. 
Não vamos consertar tudo em um 
ano, mas poderemos dar um rumo 
ao país em quatro anos. Chile e 
Argentina, com histórias políticas 
distintas da nossa, não são mode-
los acabados para o Brasil. Mas, 
certamente, de cada um podemos 
tirar o que fazer. E o que não fazer.
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Repensar a questão da 
educação no país. O que 
vemos: uma tendência 
de valorizar o emprego 
prematuro ao jovem. O 
programa Jovem Aprendiz, 
por exemplo, pega 
menores já aos 14 anos e 
as empresas pagam meio 
salário mínimo para isso. 
Esse recurso poderia ser 
empregado em escolas 
de tempo integral, que 
oportunizassem uma 
educação mais sólida, 
preparando melhor 
nosso capital humano 
futuro. Teríamos melhor 
aproveitamento da verba 
empregada e também da 
nossa juventude.

Bolsonaro está no caminho 
certo. O Brasil caminha a passos 
largos. Em menos de um ano já se 
percebe diferenças. Ele montou o 
melhor governo da história do país, 
todos os ministros de alta estatura 
moral. Sem sombra de dúvidas, a 
nação caminha para prosperidade. 
Tenho certeza que há muito a 
mostrar ainda, e Bolsonaro fará 
um excelente governo.

Avante, pátria amada! O 
presidente está engajado em 
fazer as mudanças necessárias. 
Às vezes, ainda aprendendo, mas 
avançando. Percebe-se nele a 
vontade de transformar esse país 
definitivamente. A eficiência é 
fundamental para o funcionamento 
correto das coisas, e o governo tem 
entendido isso.

CARTA AO PRESIDENTE 
O RECADO DOS LÍDERES

Se você pudesse dizer algo a Jair Messias Bolsonaro, 
o que diria? É justamente isso que a Revista VOTO 
propõe com sua nova seção: ouvir empresários 
que são o coração do desenvolvimento do país. A 
aproximação entre a iniciativa privada e os governos 
é a chave para um crescimento harmônico, ágil 
e justo da nação. Nesta edição, a página Carta 
ao Presidente escuta líderes nacionais de áreas 
distintas que incentivam, questionam e apontam 
caminhos diferentes ao principal líder político 
brasileiro. Em todos eles, um consenso: a hora da 
mudança é agora. 

PALÁCIO DO PLANALTO



43

AUGUSTO DAL POZZO
ADVOGADO E SÓCIO-FUNDADOR DO 

ESCRITÓRIO DAL POZZO ADVOGADOS. 
PROFESSOR DA PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE 

CATÓLICA DE SÃO PAULO – PUC-SP. PRESIDENTE 
DO INSTITUTO BRASILEIRO DE ESTUDOS 

JURÍDICOS DA INFRAESTRUTURA – IBEJI

A superação dos gargalos de 
infraestrutura no Brasil, 
sob a perspectiva do Di-

reito, passa necessariamente pela 
consolidação de modelos de con-
cessão e de parcerias público-pri-
vadas. Soluções que confiram se-
gurança jurídica aos investidores e 
a necessária confiança legítima de 
que o setor público e o setor pri-
vado cumprirão rigorosamente as 
obrigações contratuais avençadas.

Para o próximo ano, o desa-
fio é aperfeiçoar o planejamento 
estatal, por meio da consolida-
ção de modelos concessórios que 
possam atingir os resultados de 
performance almejados pelo se-
tor público e privado. O regime 
jurídico dos contratos públicos 
no Brasil tem peculiaridades que 
precisam ser levadas em conta 
no momento da estruturação do 
projeto, para que a execução con-
tratual ocorra harmoniosamente. 
Além da legislação de regência, 
que consubstancia os modelos 
contratuais típicos, será funda-
mental pensar em modelos ino-
vadores, vanguardistas, sempre 
ancorados nas trincheiras da le-
galidade. 

Aspecto importante também é 
a legislação setorial, que muitas 
vezes é esquecida no momento 

A SUPERAÇÃO DOS GARGALOS 

DE INFRAESTRUTURA NO BRASIL 

PASSA PELA CONSOLIDAÇÃO DE 

MODELOS DE CONCESSÃO E DE 

PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS

“

”

ENTRE LEIS | AUGUSTO DAL POZZO

 O GRANDE DESAFIO PARA A 
INFRAESTRUTURA EM 2020

SEGURANÇA JURÍDICA:
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de se promover a estruturação 
dos projetos. Para cada setor da 
infraestrutura, temos uma legis-
lação setorial no Brasil.

Outro eixo indispensável é o 
aprimoramento da atividade re-
gulatória e controladora inciden-
te no setor. É fundamental aper-
feiçoar a capacidade institucional 
dos agentes responsáveis por ge-
rir os contratos em andamento, 
com regras claras de governança 
– tudo de maneira a melhorar a 
entrega do serviço ao usuário. É 
indispensável que em 2020 se 
mantenha uma agenda positiva 
para que esse espaço se transfor-
me em enormes oportunidades 
para todos. E, com isso, o Brasil 
assegure a participação massiva 
de investidores, que anseiam por 
um estágio de maturidade de seu 
mercado interno.

Diante dessas considerações, é 
fundamental que toda a vitalida-
de do país possa ser direcionada 
para a melhoria de sua infraes-
trutura como uma estratégia para 
a retomada do pleno desenvol-
vimento econômico e social, em 
franco espírito de colaboração e 
convergência entre o setor públi-
co e o setor privado.

Desejo a todos os leitores da 
Revista VOTO um feliz 2020!
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Muitos tendem a acreditar que a 
sociedade e a humanidade vivem 
um processo progressivo de con-

solidação de garantias liberais. A qualidade 
de vida tem melhorado ao longo dos sé-
culos, em todo o mundo. Basta notar que 
a expectativa média no Império Romano 
era de 18 anos e, hoje, passa dos 72. Desde 
os anos 2000, aumentou 5,5 anos, apesar 
dos bolsões de pobreza e das guerras endê-
micas em algumas regiões. De um modo 
geral, nos tornamos menos violentos, mais 
tolerantes, menos belicosos, e a democra-
cia liberal tem se expandido. Por outro 
lado, o planeta se encontra diante de uma 
emergência climática, tendo já perdido 
60% dos animais selvagens nos últimos 40 
anos. E sabemos que civilizações também 
se estiolam em razão do esgotamento de 
recursos e da degradação ambiental, como 
aconteceu com os polinésios na Ilha da 
Páscoa e os vikings na Groenlândia

Na política moderna, é possível divisar 
ciclos mais liberais ou mais conservadores 
que se sucedem, em regiões do globo ou 
em países. Depois da Era das Revoluções 
– um período de conquistas liberais, mas 
também de instabilidade e violência, que 
se iniciou com a Revolução Americana –, a 
Europa viveu uma acomodação conserva-
dora, conhecida como Era da Restauração.

O ano de 1815 é considerado assim o 
umbral lógico do século XIX para a Euro-
pa. A Revolução Francesa e as Guerras Na-
poleônicas haviam agitado as rígidas ins-
tituições do Antigo Regime. Com a queda 
de Bonaparte, as nações vitoriosas torna-
ram-se ansiosas por reparar as estruturas 
ressentidas das monarquias não constitu-
cionais. Depois de 25 anos de revoluções 

e guerras ininterruptas, estadistas reacio-
nários reuniram-se, entre 2 de maio de 
1814 e 9 de junho de 1815, em Viena, capital 
do antigo Império Austríaco, objetivando 
restabelecer a paz. Os debates foram pro-
tagonizados pela Áustria, Prússia, Rússia 
e Reino Unido, mas com participação da 
derrotada França e de nações menores, 
como Portugal, Espanha e Suécia. 

Os termos foram desenhados no Trata-
do de Paris, firmado em 30 de maio, pelo 
qual se impunha o pagamento de inde-
nizações pela turbulenta França. Mesmo 
diante do regresso fugaz do imperador Na-
poleão, em março de 1815, para o chama-
do Governo dos 100 Dias, prosseguiram 
as discussões. As conclusões foram fixadas 
nove dias antes da sua derrota final, na cé-
lebre Batalha de Waterloo, em 18 de junho, 
em território belga. 

Nortearam os trabalhos os princípios da 
legitimidade, da restauração e da estabili-
dade, pelos quais se procurou reinstalar no 
trono os monarcas afastados por Napoleão. 
Emularam-se os valores contrarrevolucio-
nários e a imobilidade dinástica, sendo 
consideradas legítimas as fronteiras vigen-
tes antes de 1806. Mas admitiu-se certo re-
desenho com base numa noção fabricada 
de equilíbrio entre as nações. O propósito 
não era reviver o cortejo de injustiças do 
Antigo Regime, mas alcançar a segurança. 

Além da afirmação da Áustria, da Rússia, 
da Prússia e da Inglaterra sobre uma Fran-
ça eclipsada, o período inaugurado seria 
marcado pelo avanço maciço do processo 
de mecanização da indústria e pela incon-
testável supremacia naval da Inglaterra, 
cuja frota não seria ameaçada em qualquer 
parte do globo. 

A FÓRMULA 

ALCANÇADA PELO 

CONGRESSO DE VIENA 

DUROU 100 ANOS, 

E POR 40 ANOS AS 

GRANDES POTÊNCIAS 

EVITARAM RECORRER 

ÀS ARMAS

“

”

A ERA DA RESTAURAÇÃO E O
EQUILÍBRIO CONSERVADOR 
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A Áustria, depois de quatro vezes 
derrotada pelas campanhas napo-
leônicas, mostrou um surpreen-
dente poder de recuperação. Viena 
foi eleita a sede do Congresso da 
Paz, graças ao espírito empreen-
dedor de Klemens von Metternich, 
ministro das Relações Exteriores. 
O Império do Danúbio, reino dos 
Habsburgo, havia se convertido 
num anacronismo na era dos esta-
dos nacionais, com uma sociedade 
feudal e aristocrática, formada por 
segmentos múltiplos (minorias ale-
mãs, húngaras, polacas, checas, cro-
atas, italianas...), mas tinha tradição 
e orgulho dinástico. O colapso da 
França fez da Áustria o centro das 
forças conservadoras. Os Habs-
burgo perderam alguns territórios, 
como a Bélgica, mas conservavam 
Veneza e Lombardia. O Sacro Im-
pério Romano-Germânico, ficção 
arcaica encabeçada pelo imperador 
austríaco e desbaratada em 1806, 

LE GATEAU DES ROIS/ANÔNIMO

não renasceu, mas reencarnou na 
nova Confederação Alemã, uma 
liga de 38 estados que se reuniam 
em Frankfurt numa assembleia 
chamada Dieta, que representa-
va os soberanos, mas não o povo. 
Grande parte do Reino da Prússia 
e do Império Austríaco não foi in-
cluída, contudo, na Confederação, 
enquanto reinos como Holstein, 
Luxemburgo e Hanôver eram re-
presentados por soberanos estran-
geiros. 

A Prússia também recuperou 
o antigo prestígio: ganhou parte 
da Saxônia, a Pomerânea Sueca e 
confirmou possessões dos Hohen-
zollern, seus soberanos, mas con-
valesceu uma década até se recu-
perar do esforço de guerra contra 
a França. A Rússia foi represen-
tada em Viena pelo próprio Czar 
Alexandre I, paradoxal autocrata 
com fumaças libertárias, sucedido 
pelo irmão Nicolas I em 1825, que 

sufocou de vez os ventos liberais 
na região. A Rússia ganhou maior 
parte da Polônia (partilhada pela 
quarta vez entre as potências) e 
manteve a Finlândia, conquistada 
em 1809, e a Bessarábia (1812): saiu 
das guerras revolucionárias com 
conquistas mais extensas do que 
qualquer outro Estado. A debacle 
da poderosa autocracia começaria 
com a surpreendente derrota para 
o Império Japonês em 1905 na dis-
puta pelo controle da Manchúria e 
da China – considerada a primeira 
grande guerra do século XX, golpe 
desestabilizador na arrogância eu-
rocentrista – e se consumaria com 
a Revolução Bolchevique de 1917, 
que aos poucos perderia os traços 
mais liberais para se degradar no 
terror comunista-stalinista. 

A Dinamarca perdeu a Noruega 
(um milhão de habitantes) para a 
Suécia, porque esta abandonara a 
causa francesa em 1812. A Saxônia, 
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elevada à dignidade de reino por 
Napoleão, perdeu como punição 
2/5 do território para a Prússia. O 
Reino Unido dos Países Baixos foi 
criado como estado tampão ao 
norte da França, com três milhões 
de belgas e um milhão de holan-
deses, súditos de Guilherme I de 
Orange. A independência da Suíça 
foi garantida. A casa de Savoia foi 
restaurada no Piemonte-Sarde-
nha. Em Nápoles, um pretendente 
a bourbon foi coroado rei das Duas 
Sicílias. Os estados papais voltaram 
a estar sujeitos a Roma. Portugal e 
Espanha retomaram sua autono-
mia. Em Portugal, Dom Pedro I, 
imperador do Brasil até 1831, su-
focou veleidades absolutistas do 
irmão Miguel e colocou, em 1834, 
a constituição acima dos reis, dis-
pondo seu país na vanguarda insti-
tucional numa Europa continental 
majoritariamente regressista. 

Luís XVIII se apresentou como 
herdeiro do trono francês, e seu 
embaixador Talleyrand convenceu 
as quatro potências que se deveria 
devolver uma França intacta aos 
bourbons. Três anos mais tarde, os 
exércitos de ocupação se retiraram, 
mas permaneceu um povo com 
sentimento de derrota governado 
por uma monarquia impopular. 

A ideia de um governo europeu 
viabilizado mediante conferências 
ruiu em seguida, quando a Rússia, 
Áustria e Prússia defenderam inter-
venção na Espanha, repelida pela 
Inglaterra. Em 1822, a Inglaterra 
se afastava da política europeia, e 
o governo inglês – odiado interna-
mente pelos liberais – se tornou a 
esperança dos mesmos no exterior. 
O domínio naval inglês ajudou a 
garantir independência de estados 
latino-americanos, vez que preten-
sões de Fernando VII da Espanha 

estavam sendo reconhecidas pela 
Rússia. Senhora dos mares e dona 
de uma potente indústria, a Ingla-
terra tinha a lucrar com essas novas 
nações por meio do comércio. 

O princípio de imobilismo foi 
questionado em 1829, com a guerra 
de independência da Grécia contra 
o Império Turco. O chanceler aus-
tríaco Metternich chegou a se opor 
às pretensões dos gregos, mas In-
glaterra, Rússia e França acabaram 
os ajudando. 

A Belle Époque não foi tão bela 
para quem estava na base da pirâ-
mide. Em razão das enormes in-
justiças sociais que o liberalismo 
oligárquico e plutocrático produzia 
(trabalho infantil, jornadas de 17 
horas diárias, ausência de assistên-
cia de saúde, previdência precária 
ou inexistente, péssimas condições 

sanitárias em bairros populares 
etc.), levantou-se a fúria anarquista: 
entre a década de 1870 e o início do 
século XX, foram assassinados em 
atentados os monarcas da Rússia, 
da Áustria, da Itália e de Portugal, 
assim como os primeiros-ministros 
da Espanha (dois) e da Inglaterra e 
os presidentes da França, dos Esta-
dos Unidos e do Uruguai, sem falar 
na epidemia de bombas, sobretudo 
em Paris. O mundo precisaria dis-
cutir soluções que ampliassem a 
participação política das massas e 
diminuíssem as injustiças sociais. 
Mas em linhas gerais, a fórmula al-
cançada pelo Congresso de Viena 
durou 100 anos, e por 40 anos as 
grandes potências evitaram recor-
rer às armas – foi o maior período 
isento de guerras da Europa desde 
a paz romana.

SCIENCE SOURCE / SCIENCE PHOTO LIBRARY
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A primeira eleição presiden-
cial direta após o término 
do Regime Militar (1964-

1985) ocorreu faz exatamente 
três décadas. Precedido de uma 
extensa Constituinte e da Cons-
tituição Federal por ela redigida, 
o pleito de 1989 – mesmo ano da 
queda do Muro de Berlim e da 
abertura do Leste Europeu – mo-
bilizou o país. Havia uma enorme 
expectativa em torno da disputa 
presidencial.

De lá para cá, como se sabe, 
além de sucessivos escândalos e 
intermináveis tensões e instabili-
dades, o Palácio do Planalto teve 
sete inquilinos, o país acompa-
nhou dois impeachments, uma re-
núncia e dois ex-presidentes da 
República foram presos.

Relativamente aos fatos des-
dobrados ao longo da eleição em 
si, alguns merecem ser recapitu-
lados, a começar, por exemplo, 
pela noite de 17 de julho daquele 
ano, quando aconteceu o primei-
ro debate de uma disputa presi-
dencial brasileira.

Iniciando às 21h30min e se es-
tendendo ao longo de duas horas, 
esse encontro histórico transmi-
tido pela TV Bandeirantes, sob 
a mediação da jornalista Marília 
Gabriela, registrou alguns diálogos 
memoráveis, que estão eterniza-
dos pelo YouTube. O acontecimen-
to teve a presença de Paulo Maluf 
(PDS), Leonel Brizola (PDT), Lula 
(PT), Mário Covas (PSDB), Afonso 

Camargo (PTB), Aureliano Chaves 
(PFL), Ronaldo Caiado (PSD), Afif 
Domingos (PL) e Roberto Freire 
(PCB).  Ulysses Guimarães (PMDB) 
e Fernando Collor (PRN) não com-
pareceram ao primeiro encontro 
dos presidenciáveis.

Às 13 horas do dia 15 de setem-
bro, foi levado ao ar o primeiro 
programa da propaganda elei-
toral gratuita. De acordo com o 
sorteio realizado pelo Tribunal 
Superior Eleitoral, o primeiro 
candidato que falou para o elei-
torado brasileiro foi Celso Brandt 
(1920-2004), do então Partido da 
Mobilização Nacional (PMN).

No quesito das estatísticas, o 
primeiro turno cravou o maior 
índice de comparecimento às 
urnas que se tem registro, com 
88,06% de brasileiros votando. 
Em 15 de novembro de 1989, 
também ocorreu o menor índice 
de votos brancos (1,63%) e nulos 
(4,81%) no tocante às eleições pre-
sidenciais do país.

A decisão em segundo turno 
ocorreu no dia 17 de dezembro, e 
Fernando Collor, com 35.089.998 
votos (42,75%), foi seu vencedor. 
O então presidente, hoje senador 
da República, não concluiu o seu 
mandato. Outras sete eleições se 
sucederam. Porém, um detalhe 
não pode ser negligenciado nes-
sa breve cronologia: o voto direto 
para a Presidência da República 
completou trinta anos. Isso deve 
ser valorizado ao extremo.

DIREITO ELEITORAL | ANTÔNIO AUGUSTO MAYER DOS SANTOS

ANTÔNIO AUGUSTO 
MAYER DOS SANTOS

ADVOGADO
aamsadv@gmail.com

DE LÁ PARA CÁ, O PALÁCIO 

DO PLANALTO TEVE 

SETE INQUILINOS, O PAÍS 

ACOMPANHOU DOIS 

IMPEACHMENTS, UMA 

RENÚNCIA E DOIS EX-

PRESIDENTES DA REPÚBLICA 

FORAM PRESOS

“

”

TRINTA ANOS DE  
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Líder nacional no tratamento de resíduos sólidos, o Grupo 
Solví é liderado por Celso Pedroso. Sob a sua liderança 
estão mais de 50 empresas e investimentos que superam 
R$ 220 milhões por ano. Mas o executivo quer ir além: até 
2025, mais 43 aterros devem ser construídos

CEO da Solví Participações 
S.A. e presidente do Con-
selho Diretor da Associação 

Brasileira de Empresas de Trata-
mento de Resíduos e Efluentes 
(Abetre), Celso Pedroso dedica-se 
ao setor ambiental há 24 anos. 
Engenheiro de Produção e es-
pecialista em Finanças, atuou na 
implantação de projetos de gestão 
sustentável Brasil afora e, em 2018, 
assumiu o comando do negócio, 
período em que foi instituído o 
Conselho Administrativo da orga-
nização. Sob o guarda-chuva, são 
mais de 50 empresas que operam 
no Brasil, na Argentina, no Peru e 
na Bolívia. A prestação dos servi-
ços impacta diretamente na vida 
de 10 milhões de pessoas. 

Pedroso contribuiu para a con-
solidação do Grupo na liderança 
nacional, expandindo internacio-
nalmente a atuação da companhia. 
Em seu primeiro ano na presidên-
cia, ajudou o Grupo a apresen-
tar um crescimento de 13,6% no 
número de contratos privados e 
35% nas licitações públicas. Com 
foco na valorização energética, os 
investimentos ultrapassam a casa 
dos R$ 220 milhões em 2019 – 
com destaque para ampliação da 

ECONOMIA | ENTREVISTA: CELSO PEDROSO

capacidade de aterros e a imple-
mentação de tecnologia de ponta. 
Para além das cifras, a expansão 
também se mede com a abertura 
de novas unidades: no Brasil, em 
Goiás, no Rio Grande do Sul e na 
Bahia; e na Argentina, em Córdo-
ba. 

Em recente pesquisa de clima 
organizacional, o grau de favora-
bilidade da liderança foi de 92,2%. 
Um reconhecimento de excelên-
cia que dialoga com a postura de 
práticas disruptivas e o desenvol-
vimento de planos efetivos, com 
alto engajamento das equipes e 
focados na alta performance dos 
colaboradores. “Há uma sinergia 
de trabalho, sempre alinhada com 
os princípios e valores do Grupo”, 
pontua Pedroso. 

Em entrevista exclusiva para 
VOTO, o presidente da Solví fala 
sobre um modelo de negócio que 
cresce exponencialmente na Amé-
rica Latina.

O desenvolvimento econômico e a 
sustentabilidade costumam ser vis-
tos como antagônicos. Como a Solví 
atua para unir esses dois pontos?
Não existe desenvolvimento eco-
nômico sem sustentabilidade. A 

ABRAM ESPAÇO PARA 

Celso Pedroso 
está à frente de 

um grupo que 
opera no Brasil, 

na Argentina, 
no Peru e na 

Bolívia

SUSTENTABILIDADE

proteção e a preservação ambien-
tal são valores fundamentais para 
Solví. As áreas nas quais atuamos 
– resíduos públicos, soluções in-
dustriais, saneamento e valori-
zação e energética – interferem 
diretamente na preservação do 
meio ambiente e na inserção, com 
dignidade, de populações vulnerá-
veis. Nosso Grupo está a serviço do 
desenvolvimento econômico e en-
frentamos esse desafio garantindo 
a integridade dos recursos naturais 
e a segurança humana e ambiental. 
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Integridade Sustentável (PIS), que 
orienta a postura e o comporta-
mento de toda a equipe. Buscamos 
construir a evolução do nosso am-
biente de negócios para uma maior 
segurança ambiental, jurídica e de 
percepção por parte da população.  
Benefício ao meio ambiente tam-
bém é benefício da saúde pública.

Em média, o país gera cerca de 79 
milhões de toneladas de resíduos 
sólidos ao ano, segundo a Associa-
ção Brasileira de Empresas de Lim-
peza Pública e Resíduos Especiais. 
Na América Latina, somos a nação 
que mais produz lixo. Há como re-
duzir esse volume?
Essa é uma questão muito mais de 
atitude do que de investimento. É 
muito importante que as pessoas 
saibam que não existe “jogar fora”, 
e que não é por um passe de mági-
ca que o lixo desaparece da porta 
das nossas casas. Acreditamos que 
o engajamento da sociedade, par-
cerias com clientes, fornecedores 

potencializar a segurança ambien-
tal em todas as operações e negó-
cios. Temos estrutura tecnológica 
e equipe em formação contínua 
em nossa Academia de Excelência 
para atender às principais macro-
tendências mundiais. Fortalecemos 
constantemente nossos investi-
mentos em Tratamento e Valoriza-
ção de Resíduos. Em 2018, desti-
namos para coleta, tratamento e 
disposição final R$ 94,255 milhões, 
o dobro do ano anterior. Sustenta-
mos nossas ações no Programa de 

Atuamos como unidades de va-
lorização sustentável. Ou seja: con-
ceito em que o cuidado com a so-
ciedade e a qualidade de vida têm 
nível de importância tão relevante 
quanto os resultados econômicos. 
Esse posicionamento é o que de-
termina o nosso trabalho.

Como se diferenciar em um merca-
do tão competitivo?
Conseguimos nos diferenciar no 
mercado com investimentos em 
novas tecnologias e processos para 

e com a indústria seja o caminho 
para encontrarmos soluções de 
forma responsável, sustentável que 
preservem o meio ambiente.

É preciso fortalecer o relacio-
namento com clientes, mercados e 
formadores de opinião com o ob-
jetivo de esclarecer e conscientizar 
sobre a importância do setor de 
tratamento de resíduos. No Grupo 
Solví criamos o Programa Parce-
ria Cidadã com Sociedade (PPCS), 
tecnologia social utilizada pelas 
nossas empresas para nortear o re-

BENEFÍCIO AO MEIO AMBIENTE 
TAMBÉM É BENEFÍCIO DA 
SAÚDE PÚBLICA
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lacionamento com os públicos de 
interesse de cada Unidade de Valo-
rização Sustentável (UVS). 

Essa agenda inclui diálogos com 
a comunidade, parcerias com uni-
versidades, visitas a UVS, pesquisas 
de percepção e de conscientização. 
Além disso, os programas de Edu-
cação Ambiental disseminam nos-
sos conceitos para grupos de for-
mação da sociedade organizada. 
Além de gerar reconhecimento da 
importância de nossas atividades, 
promovemos essa conscientização 
de forma assertiva no meio em 
que atuamos.

A geração de energia a partir do 
biogás é vista como uma alternati-
va para o futuro. Como aumentar 
essa produção e de que forma no-
vas termelétricas podem cooperar 
com o avanço do Brasil?
O Brasil vive uma redução na ca-
pacidade dos reservatórios de 
hidrelétricas e as termelétricas 
surgem como uma alternativa em 
prol da sustentabilidade. Sua cons-
trução demanda menos tempo do 
que uma hidrelétrica e ela pode 
ser instalada em áreas habitadas. 
A captação e queima do gás  – em 
flares ou nos motogeradores das 

usinas térmicas – transforma o 
metano em CO2, que é 25 vezes 
menos nocivo à camada de ozônio, 
mitigando gases de efeito estufa.  

Desde 2011, nossas unidades 
são referência na transformação 
de metano em energia elétrica. A 
técnica aproveita o calor gerado 
pelo gás em usinas de biogás. Em 
2018, os aterros do Grupo Sol-
ví geraram 407.988 MWh/ano de 
energia, quantidade suficiente para 
suprir aproximadamente 530 mil 
habitantes e evitou a emissão de 
2.520.992 t CO2eq/t na atmosfera.

Quais os planos para o grupo Solví 
para os próximos anos? Há alguma 
meta de crescimento ou enfoque 
em determinada área de atuação?
Há um longo caminho a percor-
rer na erradicação dos lixões e na 
sustentabilidade financeira dos 
serviços deste segmento no Brasil. 
O Grupo Solví tem oferecido so-
luções inovadoras para a mudança 
desse cenário com tecnologias de 
ponta. Visualizamos nossa organi-
zação nos próximos anos com um 
investimento consistente, manten-
do a liderança e oferecendo servi-
ços em toda a cadeia de resíduos 
sólidos, com destaques para clien-
te industriais. A demanda por um 
padrão de produção mais limpo 
representa oportunidade de cres-
cimento para nossas empresas, 
pois oferecerem novas tecnologias 
de reaproveitamento de materiais 
e de valorização energética de re-
síduos. A planta de blendagem em 
Caieiras, que transforma descar-
tes perigosos e não perigosos em 
combustível alternativo para a in-
dústria cimenteira, tem capacida-
de para processamento de 3.450 
toneladas por mês – e é um exem-
plo dessa lógica. O Grupo tem esse 
tipo de site também em outras 
unidades. Continuaremos inves-
tindo na expansão desse serviço.

Usina Termoverde Caieiras, 
em São Paulo/SP, é a maior 

termelétrica do Brasil movida 
a combustível renovável

V
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Asegurança pública é uma das princi-
pais reivindicações de todos os brasi-
leiros. Com quase 30 anos de expe-

riência no segmento, essa é uma inspiração 
ao longo destes dez meses de mandato na 
Assembleia Legislativa, através de inúmeras 
iniciativas. São projetos de lei, frentes parla-
mentares e audiências públicas, além de inú-
meras reuniões com entidades representati-
vas. Nossa preocupação é valorizar mulheres 
e homens que diariamente defendem os 
gaúchos e seu patrimônio, muitas vezes sa-
crificando a própria vida ou levando sequelas 
desses combates para o resto da vida.

A difícil situação financeira do Estado é 
de conhecimento público. Por isso, é preci-
so ser criativo e encontrar alternativas para 
lembrar, a cada dia, a importância da rotina 
desses agentes públicos. Com esse objetivo 
lançamos, em 17 de outubro, o selo Estabe-
lecimento Amigo da Segurança, através do 
Instituto de Segurança Luciano Zucco (IN-
SEG), em parceria decisiva com a Federação 
das Câmaras dos Diretores Lojista do Rio 
Grande do Sul (FCDL-RS), em cuja conven-
ção estadual ocorreu o lançamento.

O selo vai identificar os estabelecimentos 
comerciais que oferecerão vantagens, ser-
viços e descontos aos integrantes da ativa e 
da reserva das Forças Armadas e dos órgãos 
de segurança pública do Estado. Iniciativas 
semelhantes são corriqueiras em países de-
senvolvidos onde esses trabalhadores são 
distinguidos pela população. Infelizmente, 
no Brasil o reconhecimento ainda é raro e 
merece estímulo.

Entre as cortesias disponibilizadas há 
liberação de wi-fi, café, água, sanitários, 
acolhimento e apoio. Para os empresários 
parceiros, existe a certeza da presença dos 
agentes, dando maior sensação de seguran-
ça, extensiva aos clientes e frequentadores de 
suas lojas. 

Nos Estados Unidos, foram criados inú-
meros dispositivos com vantagens, como 
descontos na aquisição de veículos, isenção 
de tarifas em cartões de crédito e benefícios 
nas compras no comércio em geral. No Rei-
no Unido, há um cartão de descontos para os 
agentes; já no Canadá, inúmeras indústrias 
criaram uma rede de benefícios. Na América 
Latina, existem projetos semelhantes no Mé-
xico, na Argentina e no Chile.

Outra novidade prevista pelo selo Esta-
belecimento Amigo da Segurança é o lan-
çamento de um aplicativo que vai facilitar 
a identificação dos servidores beneficiados. 
O dispositivo viabilizará ainda que esses 
servidores localizem com facilidade as lojas 
parceiras. O app será instrumento também 
para que os usuários avaliem os serviços para 
futuras bonificações destinadas aos estabele-
cimentos parceiros.

Ao contrário do que alguns segmentos 
pretendem difundir de maneira ideológica, 
as instituições policiais são admiradas pela 
comunidade gaúcha. Realizada em 2018 pelo 
Instituto Cidade Segura, a Primeira Pesquisa 
de Vitimização revelou que 49,2% da popula-
ção de Porto Alegre confia na Brigada Militar. 
O mesmo levantamento apontou que 53,6% 
confia na Polícia Civil, comprovando que, 
majoritariamente, existe a certeza na quali-
dade do serviço prestado. O mesmo resulta-
do certamente seria auferido em relação ao 
Instituto-Geral de Perícias (IGP), à Superin-
tendência dos Serviços Penitenciários (Suse-
pe) e aos bombeiros.

Os agentes de segurança estão em todos 
os municípios gaúchos 24 horas do dia, doze 
meses do ano, nos finais de semana, feriados 
e festas de final de ano. Homens e mulheres, 
mesmo em folga, têm dado inúmeras pro-
vas de dedicação ao salvar cidadãos de bem 
e defendendo o patrimônio de inúmeras fa-
mílias. Eles merecem todo o nosso apoio!

SEGURANÇA EM PAUTA | LUCIANO ZUCCO

UM SELO PARA OS
 AMIGOS DA SEGURANÇA

TENENTE-CORONEL 
LUCIANO ZUCCO

DEPUTADO ESTADUAL (PSL/RS) 

AO CONTRÁRIO DO QUE 

ALGUNS SEGMENTOS 

PRETENDEM DIFUNDIR 

DE MANEIRA 

IDEOLÓGICA, AS 

INSTITUIÇÕES POLICIAIS 

SÃO ADMIRADAS PELA 

COMUNIDADE
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ACONTECE 
GIRO ECONÔMICO

CELULOSE

UMA DÉCADA 
NO BRASIL

Referência no mercado de celulose e papel, a CMPC está celebrando um 
século de história no mundo e uma década de atuação no Brasil. A empresa 
gera milhares de empregos e movimenta a economia do Rio Grande do Sul 
ao estimular a compra de insumos para a produção de celulose com forne-
cedores locais. São mais de 900 colaboradores diretos e 5,6 mil indiretos. 

Além disso, a CMPC investe cerca de R$ 30 milhões no maior programa 
de investimento social privado do Estado, com mais de 40 iniciativas com 
foco na educação, geração de renda e qualidade de vida.

1,86 MILHÃO   
DE TONELADAS DE CELULOSE E

60 MIL  
TONELADAS DE PAPEL

PRODUZIDAS ANUALMENTE

R$ 12 BILHÕES 
INVESTIDOS NO BRASIL 

EM DEZ ANOS

O GRUPO PRETENDE INVESTIR

R$ 2 BILHÕES 
NO BRASIL EM 2020

R$ 22 BILHÕES 
DE FATURAMENTO GLOBAL

EM 2018
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CARREFOUR 
INVESTE

O Carrefour Brasil anunciou que deverá investir R$ 2 bi-
lhões no país no próximo ano. Na linha de frente, a abertura 
de mais 20 lojas de atacarejo (Atacadão), novas lojas de vizi-
nhança e parcerias com redes regionais e de indústrias. “Não 
temos bola de cristal, mas há alguns parâmetros que indicam 
que 2020 será um pouco melhor”, afirmou Noël Prioux, presi-
dente do grupo.

A rede busca novos parceiros para diversificar suas opera-
ções, com o objetivo de ampliar os pontos de contato com os 
clientes e qualificar a experiência de compra. Este ano, o Car-
refour fechou parceria com o Hirota Food para fornecer comi-
da pronta para três lojas e com a rede Super Nosso, que irá 
gerir 17 unidades em Minas Gerais. Para o começo de 2020, 
está previsto o lançamento de uma carteira digital. Desenvol-
vida com a fintech Ewally, permitirá ao consumidor pagar con-
tas, recarregar bilhetes de transporte e fazer transferências.

Loja conceito do Carrefour aposta em tecnologia e sustentabilidade

CARREFOUR/DIVULGAÇÃO
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Principal evento do setor hospitalar no Brasil, o Congresso Nacional 
de Hospitais Privados (Conahp) reuniu mais de 4 mil participantes. 
Promovida pela Associação Nacional dos Hospitais Privados (Anahp), a 
edição deste ano foi presidida pelo Hospital Moinhos de Vento, de Porto 
Alegre.

Para o CEO da instituição e presidente do Comitê Científico do Conahp, 
Mohamed Parrini, o evento provocou reflexões para o desenvolvimento do 
setor de saúde brasileiro. “Foi um momento para ensinar, aprender e doar. 
Somente com esses princípios faremos um sistema de saúde sustentável, 
colocando o paciente no centro de todas as decisões”, frisou.
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SAÚDE

DISCUTINDO O SISTEMA

Coordenado pelo deputado federal Ronaldo 
Santini (PTB-RS), o evento “Impactos da Reforma 
Tributária” reuniu especialistas, autoridades e inte-
grantes da sociedade civil na Assembleia Legislati-
va do Rio Grande do Sul. Na pauta, a PEC 45/2019, 
que tramita na Câmara dos Deputados. O encontro 
teve a participação de Bernard Appy, diretor do 
Centro de Cidadania Fiscal e idealizador do proje-
to, e dos parlamentares Da Vitória (Cidadania/ES) e 
Aguinaldo Ribeiro (PP/PB), membros da Comissão 
Especial sobre o tema.

SÃO PAULO CORPORATE TOWERS
São Paulo/Brasil

EDIFÍCIO JBZ 
Porto Alegre/Brasil

ELEMENTO T1, T2 E T3
Bogotá/Colômbia

VERA CRUZ II
São Paulo/Brasil

LANDMARK BATEL
Curitiba/Brasil

SUSTENTABILIDADE

OS PRÉDIOS VERDES
OS TOP GREEN BUILDINGS 
NA AMÉRICA DO SUL

A preocupação com a sustentabili-
dade ganha cada vez mais atenção em 
todos os setores. Não é diferente nos 
empreendimentos imobiliários, onde 
o cuidado com o meio ambiente tor-
nou-se um importante valor agregado. 
Esses projetos ganham o nome de gre-
en buildings (construções verdes, em 
inglês) e são certificados pelo padrão 
LEED. 

Para conquistar esse reconhecimen-
to, cada detalhe do projeto é pensado 
buscando vantagens estruturais, tecno-
lógicas e ambientais. Estudo de Harvard 
confirmou os benefícios: para cada real 
em energia otimizada, outros R$ 0,39 
são economizados em saúde e produ-
tividade. Confira, ao lado, os mais bem 
pontuados da América do Sul na cate-
goria Core and Shell.

Pesquisa: Green Building Monitor

DIVULGAÇÃO ANAHP

REFORMA TRIBUTÁRIA

AMPLIANDO O 
DEBATE

Marco Aurélio Ferreira, diretor-executivo da Anahp
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Evento do Grupo VOTO debateu as mudanças 
estruturais que o Brasil precisa para deixar para trás o 
panorama do esgotamento financeiro e social

Aaprovação das reformas 
Tributária e Administrati-
va, conjuntamente, são ne-

cessárias para o desenvolvimento 
do país. A afirmação foi consensual 
entre os participantes do Brasil de 
Ideias, realizado no Hyatt Hotel 
São Paulo pelo Grupo VOTO. O 
evento reuniu mais de 150 líderes 
empresariais, políticos e forma-
dores de opinião para um debate 
com o presidente da Câmara, Ro-
drigo Maia (DEM), com os depu-
tados federais Marcel van Hattem 

VOTO | BRASIL DE IDEIAS

REFORMAS ESTRUTURAIS

(NOVO), Vinicius Poit (NOVO) e 
Jerônimo Goergen (Progressistas). 

Para Maia, se o Brasil não tiver 
coragem de fazer uma Reforma 
Administrativa junto à Reforma 
Tributária será como enxugar gelo. 
“Não podemos remodelar o siste-
ma tributário brasileiro sem a par-
ticipação do Governo Federal, mas 
paralelo a isso precisamos também 
do avanço do modelo administrati-
va. Temos que caminhar para orga-
nizar os impostos de bens de con-
sumo. Se não tivermos a coragem 

de enfrentar as despesas públicas, 
seremos ineficazes”, afirmou Maia. 

Para ele, o fato de vários estados 
terem se unido a favor da Reforma 
Tributária foi um avanço históri-
co que pode ser decisório no pro-
cesso. O presidente do Congresso 
também descartou a possibilidade 
da volta da CPMF. “O retorno des-
te modelo não tem chance. Quem 
defendia a proposta não está mais 
no Governo. O Planalto diz que 
não e o Congresso também diz que 
não”, afirmou. 

Presidente da Câmara, 
Rodrigo Maia, destacou 

esforços da Casa para 
a construção de uma 
agenda de reformas

PARA O PAÍS VENCER
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Deputado federal Marcel van Hattem debateu no evento, em painel 
mediado por Fabi Saad, líder do movimento Mulheres Positivas

Reforma Tributária foi uma das pautas mais debatidas em painel que 
uniu deputados como Vinicius Poit e Jerônimo Goergen

PARA MAIA, SE O BRASIL NÃO TIVER CORAGEM DE 

FAZER UMA REFORMA ADMINISTRATIVA JUNTO À 

TRIBUTÁRIA, SERÁ COMO ENXUGAR GELO
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Os parlamentares que participa-
ram do evento, em painel mediado 
por Fabi Saad, líder do movimen-
to Mulheres Positivas, ressaltaram 
a necessidade de o Congresso e o 
Governo se unirem em torno de 
uma Reforma Tributária única. 
Goergen analisa que se os projetos 
que estão tramitando não se apro-
ximarem, não haverá uma reforma 
eficaz. “A forma como a CPMF foi 
exposta mostrou que o Governo 
não tinha estratégia. Entendo que 
se não aproximarmos os projetos 
que estão tramitando não teremos 
uma proposta transformadora”, 
disse. 

SIMPLIFICAÇÃO DO SISTEMA 
Poit e van Hattem concordaram 

que o principal intuito é simplifi-
car o sistema tributário, por meio 
do Imposto Sobre Valor Agrega-
do. “Não podemos manter a corda 
tencionada entre Executivo e Le-
gislativo, precisamos chegar a um 
ponto comum”, completou Poit. 
“A forma como o governo tratou a 
CPMF mostrou que não tinha um 
rumo definido. Entendo que se 
não aproximarmos os projetos que 
estão tramitando não teremos uma 
boa reforma”, disse van Hattem. 

O deputado Alexis Fonteyne 
(NOVO) enfatizou que a atual si-
tuação de sistema tributário está 
distorcido. “Nenhum brasileiro 
sabe quanto tem de tributo em um 
sapato, não temos nada de trans-
parência. A Reforma Tributária é 
nossa lição de casa, não podemos 
mais continuar assim. Esses custos 
impedem que os pequenos em-
presários possam empreender”, 
afirmou. 

Karim Miskulin, diretora-exe-
cutiva do Grupo VOTO, disse que 
esse é um momento importante 
para o país. “Esse é o momento de 
um novo Brasil, que errou muito 

no passado e agora tem a obriga-
ção social de acertar. A nossa es-
perança está depositada em vocês, 
então, por favor, não desistam. E 
principalmente não desistam da 
Reforma Tributária, que é mui-
to importante para o nosso país”, 
conclamou.

FUNDO ELEITORAL 
O presidente da Câmara falou 

ainda sobre projeto que altera a 
legislação eleitoral e, especifica-

mente, sobre a possibilidade de 
aumento do Fundo Eleitoral. Para 
Maia, esse não é o momento de au-
mentar o valor do Fundo por causa 
da atual situação econômica vivida 
no Brasil. Maia o defende para uso 
de campanha. “O atual momento 
do Brasil não nos permite aumen-
tar, mas o mínimo temos que ter. 
Defendo o Fundo para fazermos 
uma campanha e o valor do ano 
passado é o máximo que podemos 
chegar”, disse. V
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Brasil de Ideias pauta atuação empresarial a favor 
do ecossistema e debate a intervenção do governo 
para potencializar a responsabilidade social no país

NÃO RESOLVE
REFORMA TRIBUTÁRIA SOZINHA

Brasil de Ideias reuniu 
líderes empresariais e 
políticos em São Paulo

Líderes do Planalto e do Con-
gresso Nacional concordam 
que incentivos tributários 

são importantes, porém, sozinhos 
são insuficientes para impulsionar 
políticas ambientais capitaneadas 
pelo setor empresarial. O assun-
to foi discutido durante o Brasil 
de Ideias, no Hotel Renaissence 
(SP), entre 150 executivos e agen-
tes políticos de todo país. Sob o 
tema “Meio Ambiente e os Desa-
fios de uma Reforma Tributária 
Justa e Eficiente”, o Grupo VOTO 
deu luzes aos desafios que afetam 
a classe empreendedora e, por 
óbvio, impactam o cenário social 
brasileiro.

O economista Bernardo Appy, 
por exemplo, disse que existe um 
bom sistema tributário com espaço 
para questões ambientais, mas que 
a realidade é bem diferente da te-
oria. “A prática é mais complicada. 
Precisamos ter cuidado com boas 
ideias má implementadas”, disse. 

A posição é semelhante à de 
Vanessa Canado, secretária espe-
cial do Ministério da Economia. 
Ela acredita que a política de usar 
o regime tributário para proteger 
o meio ambiente deva ser pontual. 
“O que muda de fato é a consciên-
cia do consumidor e a gente não vê 
esse movimento, independente-
mente da tributação”, pontuou. 

O deputado federal Fábio Feld-
mann (PSDB) ressaltou que o Brasil 
precisa explorar melhor dois me-
canismos muito importantes para 
incentivar ações neste âmbito: a 
chamada “tributação verde” e a li-
citação sustentável. E, segundo ele, 
isso acontece por causa da dificul-
dade em fazer análises corretas do 
ciclo de vida de qualquer produto 
como ferramenta de mensuração. 
“O Brasil precisa trabalhar com se-
riedade e ter um cadastro. Isso po-
deria ajudar muito o consumidor, 
já que ele poderia ir até a prateleira 
do supermercado e saber as infor-
mações corretas sobre os produtos 
e as embalagens”, disse. 

VOTO | BRASIL DE IDEIAS
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Secretário da Fazenda de São Paulo, o ex-ministro Henrique Meirelles disse 
que o próximo e mais importante passo é a Reforma Tributária

Presidente da Câmara, Rodrigo Maia, relatou esforços para 
melhorar a imagem do Brasil no exterior

REPUTAÇÃO INTERNACIONAL 
E AVANÇO

Já o presidente da Câmara, Ro-
drigo Maia (DEM), contou que es-
teve recentemente na Inglaterra 
e na Irlanda e, em uma tentativa 
de diminuir o impacto negativo 
na imagem do país após os ruídos 
acerca do desmatamento na Ama-
zônia, percebeu que a imagem do 
país no exterior “não parece muito 
boa neste momento”. “Se não re-
solvermos isso, não adianta fazer 
reforma tributária ou administra-
tiva. Há uma relação muito forte 
entre investimento internacional 
com meio ambiente”, afirmou. 

Arnaldo Jardim (Cindadania), 
também parlamentar federal, lem-

brou que a Câmara aprovou recen-
temente um projeto sobre o pa-
gamento por serviços ambientais, 
como forma de estimular os bons 
comportamentos ambientais. Para 
ele, esses meios de indução são es-
senciais para as boas práticas.

A diretora-executiva do Grupo 
VOTO, a cientista política Karim 
Miskulin, vê a discussão como im-
portante para o amadurecimento 
de novas propostas à União. “Essa 
junção de forças do público com o 
privado é de extrema importância 
para que o Brasil realmente deixe 
de patinar, precisamos discutir o 
futuro do país numa lógica dis-
ruptiva, sem preconceitos e com 
esperança”, afirmou. 

REFORMA TRIBUTÁRIA NECESSÁRIA
Maia afirmou ainda ver dificulda-

de na aprovação da Reforma Admi-
nistrativa sem um avanço concreto 
na Reforma Tributária. Ele disse já 
ter avisado à equipe do ministro 
Paulo Guedes que não considera 
uma reforma mais importante do 
que a outra. Segundo ele, as duas 
propostas são “fundamentais e ur-
gentes”. 

Relator do projeto na Câmara, o 
deputado Aguinaldo Ribeiro (Pro-
gressistas) disse que, pela primeira 
vez, “há um sentimento federativo 
da necessidade de reformar o nosso 
sistema tributário”. Para ele, a apro-
vação é essencial para o Brasil acom-
panhar a economia global e não 
perder competitividade. “O nosso 
ambiente tributário é, sim, restritivo 
para o ambiente de negócios exte-
rior, mas o Brasil tem solução”, con-
cluiu, com otimismo. 

O sentimento é o mesmo do de-
putado Baleia Rossi (MDB), autor da 
proposta que tramita na Câmara. O 
parlamentar lembrou que o assunto 
é discutido há cerca de 30 anos no 
país, mas que sempre houve algum 
empecilho. No entanto, para ele, 
atualmente a maioria dos obstácu-
los estão superados. “Estamos dialo-
gando com os municípios para que 
os grandes não sejam tão afetados, 
além disso o clima político é pro-
pício. Precisamos aproveitar esse 
momento em que todas as forças 
políticas convergem para aprovar a 
Reforma”, disse.

Secretário da Fazenda do Estado 
de São Paulo, o ex-ministro Henri-
que Meirelles fez coro aos colegas. 
Disse que a Reforma da Previdência 
foi vital, mas que agora o próximo e 
mais importante passo é a Reforma 
Tributária. “Tem que fazer! Nin-
guém aguenta mais esperar. O Brasil 
precisa disso, é pelo bem do país e 
de todos”, resumiu. V
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Um dos principais nomes da gestão Bolsonaro, ministro 
Osmar Terra recebeu homenagem pelo primeiro ano de 
governo. Programa Criança Feliz é uma das ações mais 
inovadoras no enfrentamento aos desafios da educação

Em São Paulo, o Grupo VOTO 
reuniu os principais líderes 
políticos e executivos do país 

para reconhecer o protagonismo 
do ministro da Cidadania, Osmar 
Terra (MDB). Deputado federal li-
cenciado, o gaúcho lidera uma das 
principais áreas do governo, res-
ponsável em 2019 por democrati-
zar a partilha dos recursos da Lei 
de Incentivo à Cultura, conceder o 
13º salário aos beneficiários do Bol-
sa Família e ampliar o Bolsa Atleta 
para jovens em situação de risco. 

Diretora-executiva da VOTO, 
Karim Miskulin falou da relevân-
cia e do impacto da atuação públi-
ca para superar desafios históricos. 
“Homenageamos quem constrói, 

com coragem e de verdade, um 
Brasil diferente, melhor e para to-
dos. Eis um exemplo de retidão, 
inovação e trabalho”, resumiu. 

Karim lembrou o projeto 
Criança Feliz, que atende gestantes 
e crianças de até 3 anos do Cadas-
tro Único para Programas Sociais 
e menores de até 6 anos que re-
cebem o Benefício de Prestação 
Continuada. A iniciativa já atendeu 
mais de 817 mil crianças e suas fa-
mílias e, recentemente, foi pre-
miada internacionalmente como 
uma das iniciativas mais inovado-
ras no enfrentamento dos desafios 
globais da educação. 

Terra agradeceu a homena-
gem, falou sobre a importância das 

VOTO | CIDADANIA

ações sociais e sobre os desafios 
que o Governo Federal tem pela 
frente. Sobre o Bolsa Família, disse 
que esse era um programa impor-
tante de transferência de renda, 
mas que ele precisa ser visto como 
uma política de geração de empre-
go e renda. “Em breve, o programa 
deve mudar e evoluir em direção 
a sustentabilidade. Do contrário, 
como se diminui desigualdades?”, 
questionou.

O BRASIL DÁ CERTO
Osmar Terra falou ainda do oti-

mismo com o Brasil e com a eco-
nomia. “Começamos a andar com 
passos firmes, em frente. Todos 
cansamos de patinar”, disse. Refor-
çou ainda que o conjunto de mi-
nistros está realmente preocupado 
com o que é bom para o país, sem 
interesses pessoais. “Isso me traz 
muita esperança de que o país vai 
melhorar. Estou na política há 40 
anos e nunca estive tão esperanço-
so e tão animado como estou nesse 
momento”, completou. 

Ele também falou sobre a im-
portância da composição de mi-
nistros fortes e altamente capazes, 
da visão de Jair Bolsonaro em atrair 
nomes da estatura de Paulo Gue-
des e Sergio Moro. Disse que isso 
possibilita ações de alto impacto, 
como a redução de 22% do índice 
de homicídios em apenas um ano. 
Falou também da importância de 
o Congresso aprovar a PEC da pri-
são em segunda instância. “O Bra-
sil vive um período histórico, de 
trabalho, de reformas e de avanço”, 
enfatizou.

O BRASIL DA
IGUALDADE

DANIEL TAVARES

Ministro da 
Cidadania, Osmar 
Terra, ao lado de 
Karim Miskulin

V
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Com avanços na cadeia produtiva do campo, Tereza Cristina 
e Alceu Moreira miram novos acordos internacionais para 

mostrar ao mundo o que se produz no Brasil

Empresários e políticos reuni-
dos em Brasília discutiram o 
futuro da agricultura brasi-

leira e reconheceram o trabalho 
da ministra Tereza Cristina e do 
deputado federal Alceu Moreira 
(MDB/RS), que preside a Frente 
Parlamentar do Agronegócio. O 
evento foi promovido pelo Grupo 
VOTO.

Uma das mulheres mais in-
fluentes da América Latina, a mi-
nistra liderou um importante acor-
do comercial com a Alemanha, de 
€ 40 milhões de euros, para apoiar 
a agropecuária sustentável. Com 
foco na agricultura de precisão e 

na adoção de novos modelos nas 
propriedades, o MAPA tem per-
corrido o Brasil para ressaltar o 
poder da tecnologia para potencia-
lizar resultados.   

No fim do terceiro trimestre 
deste exercício, a agropecuária 
foi o setor que apresentou maior 
elevação no PIB – cresceu 0,6%. 
Inovador, o projeto Amazônia 4.0 
sugere a utilização da tecnologia 
para exploração responsável da 
biodiversidade. Buscando a am-
pliação das cooperações interna-
cionais, as relações avançam com 
países como Suécia, Japão e Esta-
dos Unidos.

VOTO | AGRICULTURA

Para diretora-executiva do Gru-
po VOTO, Karim Miskulin, Tere-
za Cristina é uma mulher de fibra 
e de coragem, que tem mostrado 
para o mundo a capacidade femi-
nina. “Não é de hoje que Tereza é 
referência e exemplo. Tem traje-
tória, trabalho e legado. É a pessoa 
certa que o país precisa”, declarou. 
Em 2017, a atual ministra foi rela-
tora de um projeto que flexibiliza 
a fiscalização e a aplicação dos de-
fensivos agrícolas. Também rela-
tou proposta que criou o programa 
de renegociação para as dívidas do 
Fundo de Assistência ao Trabalha-
dor Rural.

DEFENDER QUEM PRODUZ 
Outro homenageado da noite, 

Alceu Moreira foi introduzido por 
Karim como um “grande defensor 
do agronegócio, que luta diaria-
mente pelo desenvolvimento do 
nosso país”. Ex-prefeito de Osório 
(RS), o parlamentar também já 
presidiu a Assembleia Legislativa 
do Rio Grande do Sul e tem a força 
do campo como bandeira. Atual-
mente, trabalha pela aprovação da 
MP do Agro, a “grande chance da 
lavoura brasileira”, para simplificar 
o processo e dar segurança para 
quem quer investir no país.  

Reeleito presidente da Fren-
te Parlamentar do Agronegócio, 
o gaúcho sabe da grandeza da 
responsabilidade: “É um desafio 
enorme trabalhar a pauta de um 
setor que sofre com preconceitos. 
Nossa meta é melhorar a imagem 
do agro no Brasil e no mundo. 
Agregar valor ao produto e garan-
tir mais renda, com alimento de 
qualidade e mais barato à popula-
ção”, disse.

AS VOZES DA
AGRICULTURA 

BRASILEIRA

DANIEL TAVARES

Ministra e 
deputado federal 
conversaram com 
líderes políticos e 
empresariais

V
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NÃO SABE PARA ONDE IR?
VÁ PARA PUGLIA!

Se a península italiana lembra uma bota, a região de Puglia 
seria o “salto” do calçado. Ainda pouco conhecido pelo 
turismo de massa, este foi o destino da travel influencer 
Juliana Nakad Sterenberg (no Instagram: @natripdaju). 

Ela compartilhou com a Revista VOTO seu roteiro de 
quatro dias à beira do Mediterrâneo.
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H á tempos queria curtir o ve-
rão europeu. Tirar aquelas 
férias que a gente se joga 

no mar, curte a praia e relaxa no 
sol. Quase nunca viajo nessa esta-
ção para Europa. Então, dessa vez, 
fugi para Itália numa época de sol 
e de alegria.

Lindo, especial e ainda pou-
co explorado: assim foi o destino 
que escolhi. A Puglia não foi des-
coberta pelo turismo de massa. 
Você pode curtir paisagens belís-
simas sem uma multidão de pes-
soas – exceto, claro, pelos meses 
de julho e agosto, onde qualquer 

cidadezinha da Europa está cheia 
de turistas. 

Você é do tipo que só gosta de 
badalação, beach clubs lotados e 
música alta? Se a resposta for sim, 
escolha outro rumo! Puglia é um 
lugar simples, sem ostentação, 
onde o próprio italiano passa suas 
férias com a família e os amigos. 
Lá, tudo é muito mais  low-profile. 

Foram muitos lugares lindos 
em pouco tempo. Por sorte, o sol 
adormecia tarde, e isso possibi-
litou aproveitar um pouco mais.  
Compartilho aqui meu roteiro 
completo de quatro dias na Puglia.

ALBEROBELLO
Dia 1:

Charmosa e diferente de todas, 
Alberobello é famosa pelos trulli – 
casas feitas de pedras e com telhado 
em formato de cone. Fofas, todas 
elas. Muitos dos trulli têm símbolos 
pintados de branco no teto. Esses 
símbolos possuem vários significados: 
proteção à família, contra mau olhado 
ou veneração aos deuses. Ao caminhar 
você encontrar alguns trullis que pode 
entrar e visitar. São decorados como 
antigamente. É um encanto de cidade!

FOTOS: ARQUIVO PESSOAL 
E WIKIMEDIA COMMONS
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SUL DA PUGLIA
Dia 2

PORTO MIGGIANO
É uma praia sem faixa de areia, com 
um estreito espaço para barcos. 
É possível alugar um deles ou dar 
um passeio de pedalinho. No local, 
formaram-se piscinas de pedras, e 
é possível mergulhar direto no mar. 
Visual lindo com uma torre medieval 
em ruínas. O charme do local é 
singular. 

PORTO BADISCO
Uma enseada natural, estreita e 
profunda com água calma e pequena 
faixa de areia. Você pode ficar na 
praia ou andar pelas pedras até um 
discreto beach club nas rochas. O mar 
é daqueles que você só quer ficar 
boiando e nada mais. Sabe paz? É 
isso. 

OTRANTO
Cidade portuária encantadora. 
Esqueça tudo o que vem à 
cabeça sobre um porto: lá é 
diferente. Barcos ancorados em 
meio a águas azuis e límpidas 
– sem uma gota de óleo. Tudo 
isso circundado por fortes 
antigos feitos de pedras claras 
e seculares. Indescritível.
Se quiser, pode optar pelos 
triciclos tipo tuk-tuk para 
passeios rápidos pelos 
principais pontos históricos. 
Caminhamos pelo Centro 
e sentamos para um vinho 
branco gelado e uma deliciosa 
burrata. De sobremesa, um 
gelato para apreciar o visual. 
Bello!

SANT’ANDREA
Um dos visuais mais incríveis da Puglia. 
De tirar o fôlego! Um arco de pedra sobre 
o mar. O lugar mais instagramável que 
pode existir. Os faraglioni soltos no mar 
são lindíssimos. Pode descer, mergulhar e 
nadar até debaixo do arco e tirar uma belo 
registro.

GROTTA DELLA POESIA
Uma gruta de água cristalina que você não 
acredita como se formou. Um “buraco” que 
se formou pela força do mar ao longo dos 
anos. Diz a lenda que uma linda princesa se 
banhava na caverna. A notícia se espalhou 
e os poetas da época passaram a ir na 
gruta para compor seus poemas – por isso 
o nome Grotta dela poesia. No local, muita 
gente dá os seus saltos – e eu, que gosto de 
emoção, saltei também.
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10 MOTIVOS PARA 
CONHECER A PUGLIA

V
V

V

V

V

V

V
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As praias mais lindas da Itália 

OSTUNI, MONOPOLI E POLIGNANO A MARE

LECCE E ALMOÇO TÍPICO

Dia 3

Dia 4

OSTUNI
Detém o título de “Cidade Branca” pois 
todas as casas são claras. No passado, 
a cidade foi atingida por epidemias 
e, com isso, a ordem do governo foi 
pintar os imóveis de cal como forma 
de higiene, na tentativa de diminuir 
o risco de infecções. Passeie pelo 
Centro Histórico medieval e se perca 
pelas ruelas e labirintos, artesanato 
e azeites com flores. A Cattedrale di 
Santa Maria dell`Assunzione, do século 
XV, é belíssima. A prefeitura foi um 
convento franciscano e arcos seculares 
demonstram história e cuidado. A vista 
para o Mar Adriático é surreal. 

MONOPOLI
Imagine a mistura de muralhas 
centenárias à frente do mar. 
Acrescente ao cenário ruelas brancas, 
com flores nas janelas, um calçadão 
com restaurantes e a brisa do mar. 
Em duas horas, dá para conhecer 
tudo. Desça até o porto e veja os 
barquinhos azuis chamados de Gozzo. 
Se tiver tempo, faça um passeio. Para 
completar, veja o Castelo de Carlos V, 
do século XVI. É a História ao vivo.  

Também apelidada de “Florença do 
Sul”. Lecce, a Cidade Barroca, foi 
quase toda construída por pedras 
lecceses, da cor areia dourada, da 
cor de Florença. É um lugar bem 
maior, com um pouco mais de 
trânsito, ambulantes querendo 
vender produtos mas com um Centro 
rico em monumentos e igrejas com 
arquitetura barroca.  A cidade foi 
uma colônia grega, centro importante 
do Império Romano. Caminhe 
a pé e perceba os monumentos 
misturados a flores, brasões e figuras 
mitológicas.

ALMOÇO NUMA MASSERIA ITALIANA 
Se for à Puglia, não deixe de 
conhecer uma masseria. É uma 

POLIGNANO A MARE
Vilarejo charmoso construído sobre 
falésias – paredões íngremes, 
esculpidos pela lenta e constante 
ação do mar. O Centro Histórico 
mistura construções romanas, 
lojinhas contemporâneas e bares 
com clima jovem. Caminhe pela 
Ponte Borbonico su Lama Monachile  
e aprecie o visual da Cala Porto, a 
praia de pedregulhos mais famosa da 
região.  
Veja também a estátua do famoso 
cantor de “Volare ô, Cantare ô”, 
Domenico Modugno. Em frente 
a ela, há uma escada em direção 
ao oceano. Desça e assista das 
pedras o pôr do sol mais lindo da 
cidade. Passeie à noite pelo burgo 
antigo e escolha entre milhares de 
restaurantes. Peça um Primitivo e 
relaxe vendo as pessoas passando. 
Outro ponto famoso é a Grotta 
Palazzese. É um hotel de luxo, 
também conhecido pela beleza de 
restaurante dentro de uma gruta. 
Tão famoso pela beleza como 
pela comida cara e sem qualidade 
(negativa). 

fazenda, muitas vezes de história 
familiar que se transformou em 
hotel ou Bed & Breakfast. A que 
visitamos foi a Sorelle Barnaba, 
dirigida por três irmãs. Elas têm 
o prazer de receber os hóspedes 
pessoalmente e de contar um 
pouco da história afetiva do lugar. 
Fizemos degustação de azeites 
feitos na propriedade. Também 
experimentamos vinhos orgânicos 
em um almoço harmonizado. 
Parmas e queijos italianos 
também estão no cardápio. 
Tudo em ambiente calmo e 
harmonioso! Depois do prazer 
da boa mesa, descansamos na 
piscina no estilo “dolce far niente” 
que só a Itália tem.

Mesmo com o Euro nas alturas, o preço é 
razoável .

O povo pugliese é muito gentil .

Dois mares: o Mar Adriático, com seus tons 
de azul , e o Mar Jônico, com a cor da 
esmeralda.

Turismo light e sem lotação de gente.

Destino rústico. Esqueça qualquer glamour!

Vinhos deliciosos e com bom custo-
benef ício.

Massas, frutos do mar e burratas saborosas.

Portos sem infraestrutura para receber 
grandes navios. Ou seja: nada de invasão 
de cruzeiros.

Um dia é diferente do outro. Você 
escolhe uma cidade para fazer de base 
e faz bate-volta nas redondezas.  
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Natural do Mato Grosso do Sul, Rafael Gil 
levou a culinária brasileira para diversos 
países por onde passou. Chef em restaurantes 
luxuosos da Ásia, ele alcançou um sucesso 
inimaginável para quem antes havia optado 
por uma carreira completamente distinta.

GASTRONOMIA:
LINGUAGEM 
MUNDIAL

CULTURA E LAZER | GARFO & FACA

Quando decidiu cursar 
Administração, Rafael 
Gil jamais imaginou que 
a vida seguiria um rumo 

bem diferente. Viajar o mundo, 
cozinhar para personalidades e ter 
a responsabilidade de comandar 
renomados restaurantes não esta-
va nos seus planos. Seguir a mes-
ma carreira da família parecia ser 
o caminho mais seguro, mas uma 
oportunidade fora do país mudou 
sua trajetória. E resultou em expe-
riências únicas.

Aos 36 anos, o chef acumula 
um currículo invejável: trabalhou 
em restaurantes com estrela Mi-
chelin na Espanha, liderou equi-
pes em Singapura e Hong Kong 
e, atualmente, está na Indonésia. 
Inspirado pelo pai, que gostava de 
cozinhar, Rafael gostava de inven-
tar receitas em casa. Na época que 
cursava vestibular, Gastronomia 

ainda era um curso recente, e isso 
o fez optar por outra área. 

O reconhecimento do trabalho 
realizado pelo brasileiro Alex Atala 
no exterior e a cozinha molecular 
do espanhol Ferran Adrià mexe-
ram com o sul-mato-grossense. O 
ingresso na universidade o levou à 
seleção para um programa de está-
gio por três meses na Espanha. Lá, 
ele trabalhou ao lado do renomado 
chef Santi Santamaria e no Bravo 
24, antes de receber uma proposta 
para abrir restaurantes espanhóis 
na Ásia.

DA EUROPA À ÁSIA
A primeira parada no continen-

te asiático foi em Singapura. Com 
o sucesso da abertura da primei-
ra unidade, que faz parte de uma 
famosa rede de hotéis, partiu em 
2015 para Hong Kong. Nesse se-
gundo projeto, ganhou prêmios 

e permaneceu por cerca de três 
anos. Até que recebeu um convite 
do The Ritz-Carlton para trabalhar 
num restaurante que fica no 118º 
andar. Detalhe: é considerado o 
mais alto do mundo.

“Quando me ofereceram a 
oportunidade, fiquei em êxtase. 
No começo, era engraçado entrar 
no elevador. Era como estar em 
um avião. Afinal, eram 490 metros 
de altura. Mas não me cansava da-
quela vista, e a primeira coisa que 
fazia era ir ao terraço. O conjunto 
dessas coisas transformava o jantar 
em uma experiência única”, afir-
mou. No local, oferecia o serviço 
de private chef: no máximo 12 pes-
soas eram atendidas por dia. 
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UM DESAFIO APÓS O OUTRO
O trabalho foi tão bem-sucedi-

do que, em março de 2019, veio a 
terceira proposta: coordenar um 
restaurante em Jacarta, na Indo-
nésia. E na função que ocupa atu-
almente, a formação acadêmica 
original contribui para as ativida-
des desempenhadas diariamente. 
Além de estar no Keraton at The 
Plaza, Gil lidera uma equipe de 40 
pessoas nos três restaurantes do 
grupo.

“Estava numa posição de chef 
de cozinha, passei a diretor de culi-
nária e hoje eu sou o responsável 
por toda a parte de alimentos e be-
bidas. Eu ainda cozinho, continuo 
fazendo os private kitchens, mas 

hoje tenho de olhar mais os restau-
rantes como um todo. Quer dizer, 
estou menos tempo na cozinha e 
mais ligado à parte administrati-
va”, contou, ressaltando que um 
dos aspectos que mais o encantou 
no país foi o fato de as pessoas se-
rem mais afetivas e parecidas com 
os brasileiros.

Quando questionado sobre os 
prêmios e reconhecimentos rece-
bidos pelo trabalho, é categórico: 
o que importa são a experiência 
do cliente e o feedback. Mesmo 
tendo trabalhado no melhor res-
taurante de Singapura, o que lhe 
vem à cabeça não são os títulos. 
“O que mais me marca é aonde a 
gastronomia me levou, o fato das 

pessoas provarem a minha co-
mida e gostarem, as experiências 
com o cliente. Isso é o mais baca-
na”, revelou.

ADAPTAÇÃO AOS DESAFIOS
Natural de Bataguassu, Rafael 

passou por situações bem interes-
santes lá fora. Além da diferença 
cultural e de linguagem, o tem-
pero precisou ser adaptado. “Para 
os asiáticos, a quantidade de sal 
e açúcar é bem menor do que no 
Brasil. Fazer esse ajuste foi o mais 
complicado, mas deu tudo certo”, 
expressou. Segundo ele, apesar de 
os insumos serem bem distintos, 
conseguiu continuar criando pra-
tos que representam essa jornada 
pelo mundo.

Um dos experimentos com 
inspiração brasileira encantou os 
orientais: casquinha de siri. O su-
cesso foi tão grande que a deman-
da chegou a 15 quilos por semana. 
“Com essa criação, consegui mos-
trar um pouco do nosso Brasil”, 
relembrou.

Participar do seriado da Netflix 
“The Final Table – Que Vença o Me-
lhor” não foi nada planejado. Ao 
entregar o prato para um crítica 
gastronômica em pleno turno de 
trabalho, o chef foi questionado 
sobre o interesse em integrar um 
programa de TV. A partir da vi-
sualização das suas criações no 
Instagram e do contato da produ-
ção, o convite foi formalizado, e 
o processo de seleção começou – 
incluindo testes, entrevistas e até 
exames psicológicos.

“Pensei: tantos chefs no mundo 
inteiro, por que vão me escolher? 
Foi algo que nunca imaginei”, sa-
lientou, ao creditar a oportunida-

Rafael Gil participou do 
seriado da Netflix, The Final 

Table - Que Vença o Melhor
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de de aprendizado, a dedicação e 
a superação. “Até hoje, as pessoas 
pedem o suflê de ovo que criei 
para o programa”, disse. Uma das 
experiências que mais o marcou 
na competição foi cozinhar para 
o espanhol Andoni Aduriz, com 
quem tentou fazer um estágio en-
quanto era aprendiz.

Em relação à disseminação de 
competições gastronômicas, o co-
zinheiro entende que é positivo 
para a compreensão de que “co-
mer vai além de se alimentar”. “As 
pessoas prestam mais atenção a 
questões como apresentação, coc-
ção e empratamento. Esse movi-
mento mundial leva conhecimen-
to, e quem consome passa a avaliar 
mais o trabalho do profissional”, 
reconheceu.

Porém, Rafael acredita que es-
sas produções não correspondem 
tão bem à realidade. “Você tem que 
trabalhar muito, são horas de de-
dicação dentro de uma cozinha. Às 
vezes, existe falta de respeito, um 
ambiente que não é muito saudá-
vel. Acho que esse é o lado negati-
vo da glamourização da profissão. 
A ideia de se formar em gastrono-
mia e já se tornar um chef é com-
pletamente errônea”, critica.

MOTIVAÇÃO PARA CONTINUAR
Rafael já cozinhou para diver-

sas personalidades, entre elas a 
princesa de Mônaco, David Be-
ckham, LeBron James, políticos 
e pessoas influentes na Ásia e na 
Espanha. Mesmo tendo alcançado 
um altíssimo nível na carreira, se-
gue motivado a fazer mais e mais. 
Para ele, paixão e dedicação são 
fundamentais. 

“É impossível dizer que sei 
tudo na cozinha diante de uma 

infinidade de ingredientes e cul-
turas tão diferentes. Cada vez que 
viajo, percebo que não sei nada, 
tenho de aprender muito. Ter um 
aprendizado contínuo e ilimita-
do é o que me move na cozinha”, 
confidenciou.

ELO PERMANENTE COM O BRASIL
Atualmente, o chef vem ao Brasil 

uma vez por ano, principalmente 
com o objetivo de aproximar a filha 
pequena da família. Mas o carinho 
que sente pelo seu país de origem 
é constante. Desde que participou 

do “The Final Table”, recebe muitas 
mensagens de carinho, incentivo e 
agradecimento.

“Alguns falaram que fui uma 
inspiração por ter começado em 
uma profissão diferente e mudar 
de área. Por morar longe, não con-
segui retribuir pessoalmente aos 
meus conterrâneos e quero mui-
to aproveitar essa entrevista para 
agradecer a todos pelo carinho”, 
concluiu, definindo a gastronomia 
como uma linguagem mundial 
que permite a ele representar o 
Brasil pelo planeta afora.

Instagram: @rafafgil

V
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Consulte classificação etária de cada evento

TEATRO DO BOURBON COUNTRY - ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO Nº 49382020 VALIDADE 21/08/2020 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 30/09/2021

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

14
DEZ

SHOW DA LUNA 
ESPECIAL DE NATAL

TEATRO
DO BOURBON COUNTRY

30
NOV

LARISSA MANOELA
AUDITÓRIO
ARAÚJO VIANNA

28 e 29
NOV

TOQUINHO,
IVAN LINS & MPB4

4
DEZ

MOACYR FRANCO
TEATRO DO
BOURBON COUNTRY

6
DEZ

TODOS OS TOMS
TEATRO DO
BOURBON COUNTRY

19 
DEZ

LULU SANTOS
AUDITÓRIO
ARAÚJO VIANNA

30
NOV

CARMINHO
TEATRO DO
BOURBON COUNTRY

8
DEZ

FITO PAEZ
AUDITÓRIO
ARAÚJO VIANNA

28 NOV - TEATRO FEEVALE
29 NOV - AUDITÓRIO ARAÚJO VIANNA 
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PRESS: 
“Afinal, eu ainda sou um jor-

nalista.” “Você é?” Com esse 
diálogo entre o editor-che-

fe do tabloide inglês The Post com a 
editora-chefe do concorrente liberal 
The Herald, a série Press, da BBC One, 
dá seu cartão de visitas.

Ficcionando em torno da concor-
rência entre dois jornais cujas sedes 
ficam na mesma quadra de Londres 
(seriam o The Guardian e o The 
Sun?), Press mostra todos os dilemas 
do jornalismo atual: a verdade ou o 
que mais vende? Como enfrentar a di-
tadura dos clicks da internet? Tabloide 
ou jornalismo investigativo? Escânda-
lo ou valores?

A série está centrada em dois perso-
nagens: uma repórter do The Herald, 
idealista, interessada, workaholic, mas 
muito desencantada com o jornalismo 
atual, e o editor-chefe do The Post, um 
jornalista cínico e manipulador capaz 
de praticamente tudo para ver a circu-
lação de seu jornal subir. Até porque 
tem de prestar contas ao milionário 

dono do jornal, que lhe cobra diaria-
mente o que ele está fazendo.

Publicar ou não a foto de uma mi-
nistra que prega política de tolerância 
zero com drogas e drogados cheirando 
cocaína quando era adolescente? Ex-
por os pais de um jogador de futebol 
famoso que se suicidou, depois que se 
descobre que era gay? Ir atrás de um 
atropelamento de uma jovem, possi-
velmente realizado por um carro da 
polícia que fugiu do local? Acreditar em 
um whistleblower do MI5 que diz querer 
denunciar uma operação ilegal?

Quem gosta do tema e vem obser-
vando os dilemas do atual jornalismo, 
especialmente o impresso, tem em 
Press um prato cheio para refletir, pen-
sar e criticar. Ainda estou no primeiro 
dos seis capítulos dessa primeira (talvez 
única) temporada. Embora a série ain-
da não esteja no nível da excepcional 
Newsroom, da HBO, a BBC traz mais 
um produto de entretenimento top de 
linha para o espectador interessado nas 
coisas importantes do mundo de hoje.

OS DILEMAS DA IMPRENSA

SÉTIMA ARTE | MARCO ANTÔNIO CAMPOS 

QUEM  VEM 

OBSERVANDO OS 

DILEMAS DO ATUAL 

JORNALISMO TEM 

EM PRESS UM PRATO 

CHEIO

“

”

REPRODUÇÃO
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