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EDITORIAL

QUANDO UM CRIMINOSO QUE USOU  
BILHÕES EM DINHEIRO PÚBLICO SE

SALVA, O BRASIL É QUE FICA A PERIGO

Quando um autor confesso de 
crimes bilionários lesivos à socie-
dade recebe de parte dos procu-
radores e juízes mais confiança 
do que o presidente da Repúbli-
ca, num momento chave para o  
Brasil sair do abismo, temos um 
sério problema. 

Quando esse criminoso é um 
empresário que multiplicou a for-
tuna graças ao descaminho do 
dinheiro público em conluio com 
políticos, admite ter comprado 
até autoridades que deveriam in-
vestigá-lo e, ainda assim, ganha 
a liberdade, temos um problema 
mais grave ainda.

Quando esse personagem e 
sua família, depois de consumir 
reputações, abalar instituições e 
ameaçar a retomada da economia 
esperada por mais de 200 milhões 
de brasileiros, deixam o país sob 
a suspeita de ainda terem lucrado 
com as informações privilegiadas 
que eles próprios produziram, te-
mos muito a lamentar.

Quando esse enredo ocorre no 
momento em que a sociedade de-

posita boa parte de sua escassa es-
perança na punição exemplar dos 
delinquentes de colarinho-bran-
co, é o pior que poderia aconte-
cer: depois de perder a confian-
ça no Legislativo e no Executivo, 
agora a imagem do Judiciário, da 
Polícia e do Ministério Público cor-
re o risco de ficar desacreditada.

Quando esse capítulo infame 
da história brasileira se desenrola, 
vemos uma nação atordoada por 
não saber em quem acreditar e 
muito menos quem apoiar. 

Quando assistimos a esse des-
pudorado uso das instituições 
a serviço de interesses pessoais, 
vislumbramos uma nação em pro-
cesso de desintegração com difi-
culdade de se libertar das amarras 
do passado e de reforçar um sen-
so de coletividade.

Que os fatos sejam apurados 
e, se comprovados, quem tiver de 
ser punido seja punido. Que a Jus-
tiça seja igual para todos. Que se 
faça justiça sempre, mas que ela 
não seja movida pela incitação ao 
caos. A quem interessa o caos?

O CAOS 
A QUEM SERVE

KARIM MISKULIN
DIRETORA
EXECUTIVA DA VOTO
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QUAL É O NOME DO SEU FUTURO?

O meu é Rio Grande do Sul.

UNIÃO DE ESFORÇOS: 
SEGURANÇA É PRIORIDADE.

Para nossa gente, o futuro tem nome: qualidade de vida. 
O governo moderniza suas estruturas, reduz os custos 
da máquina pública e renegocia a dívida com a União. 
Algumas medidas são difíceis de encarar, mas necessárias 
para que os recursos voltem a ser investidos 
onde realmente precisa: mais segurança, saúde, 
educação e desenvolvimento. 

• 2.726 novos servidores em 2017, 
 um aumento de 19% nos quadros
 da segurança pública.

• 1.501 novos policiais militares contratados 
 e 500 inativos recontratados para todo RS.

• 141 novos policiais civis já contratados
 e 223 em fase fi nal de formação, sendo 
 227 para a Região Metropolitana 
 e cerca de 115 para o interior do estado.

• Investimento de R$ 1,5 milhão na aquisição  
 de novos armamentos para a Susepe
 e Polícia Civil.

• 101 novos bombeiros contratados 
 e 260 em formação.

• Sistema de Segurança Integrada 
 com Municípios do RS (SIM/RS), projeto   
 para planejar a segurança nos municípios.   
 As guardas municipais se tornam força   
 efetiva para um trabalho integrado.

• Investimentos em tecnologia para   
 cercamento eletrônico e integração
 dos sistemas de videomonitoramento 
 e dos bancos de dados da segurança pública,  
 aumentando a efi ciência e agilidade.

SM_0006-17C_An_210x275mm.indd   1 27/04/2017   11:20:39
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PENSATA

FERNANDO SCHULER  
é cientista político e  
professor do Insper

NÃO CHEGOU A HORA DE 
SUPERARMOS NOSSO 

O BRASIL VELHO 
GOSTA DE IMPOSTO 

SINDICAL, VOTO 
OBRIGATÓRIO E 

FINANCIAMENTO 
ELEITORAL PÚBLICO

ESTADO 
PATERNALISTA? 

Leio a entrevista de um jovem 
professor de história sobre a re-
forma da Previdência. Parece um 
cara articulado, tem 28 anos, é 
“de esquerda”. Diz que seu sonho 
era se aposentar aos 53 e abrir um 
clube de poesia. Agora tudo se 
desfez. Terá que repensar as coi-
sas. Li aquilo e fiquei pensando: 
“O que há com esse cara? Podia 
pensar em ser empreendedor, não 
é mesmo? Abrir uma editora, um 
‘Ted poesia’, uma ‘casa do saber’, 
sei lá. Vai lá no Sebrae, pesquisa, 
pede alguns conselhos. O cara é 
jovem, sem uma ruga no rosto, 
joelhos em dia. Compra um livro 
de autoajuda”. Daqui a 25 anos 
não sei nem se ainda vão existir 
livros de papel ou computadores 
pessoais. E o sujeito preocupado 
em se aposentar pelo INSS? 

O Brasil velho é assim. Feito de 
76% de jovens com até 24 anos 
e preocupados em se aposentar 
ainda cinquentões. Isso num país 
que gasta 12% do PIB com Previ-

dência, quase três vezes a média 
do que gastam países com mesmo 
perfil demográfico. Não acho que 
as pessoas estejam preocupadas 
com números ou com a “sustenta-
bilidade fiscal”. Estamos simples-
mente imersos em uma cultura 
política que desconfia do “merca-
do”, foge do risco e das escolhas 
difíceis. País de cultura paterna-
lista, da qual a “esquerda” é sem 
dúvida a vanguarda, mas está lon-
ge de andar sozinha. 

O Brasil velho gosta de coisas 
esquisitas como o imposto sin-
dical. Criado na Constituição de 
1937, a “polaca”, o tributo sus-
tenta hoje uma enorme máqui-
na feita de 10.817 sindicatos de 
trabalhadores, 5.251 sindicatos 
patronais, 549 federações, 43 
confederações e 7 centrais sindi-
cais. Lembranças nebulosas nos 
dão conta de que o sindicalismo 
liderado por Lula, nos anos 70, 
teria defendido a livre associação 
sindical, o princípio elementar de 
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que as pessoas, querendo apoiar 
o seu sindicato, decidam pagar 
por isso. O tempo tratou de apa-
gar tudo isto. A esquerda que um 
dia ensaiou alguns passos de in-
dependência caiu de boca no colo 
quente do Estado. 

O Brasil velho gosta de voto 
obrigatório. Dia desses fui a um 
debate com uma professora da 
Universidade de São Paulo. 

O debate andava meio mor-
no e resolvi dar uma provocada. 
Disse que precisávamos acabar 
com a obrigatoriedade do voto. 
A senhora retrucou que não. Que 
isso iria apenas favorecer os “mais 
ricos”. Na sua visão, brasileiro po-
bre precisa de um empurrão do 
governo para votar. Se não aca-
ba ficando em casa, no domingo, 
assistindo ao Faustão. Olhei pra 
ela e me lembrei de Kant. O ve-
lho filósofo dizia que a gente só 
aprende a ser livre exercitando a 
própria liberdade. É como andar 
de bicicleta. 

As pessoas, independentemen-
te da renda, vão aprendendo a 
exercitar seus direitos. Leva algum 
tempo, mas aprendem. Olhei pra 
ela e fiquei quieto. Mudei de as-
sunto e continuei o debate. 

O mesmo vale para o finan-
ciamento eleitoral. Sugeri, em 
um seminário, que os próprios 
indivíduos, eleitores, apoiadores, 
deveriam financiar, com recursos 
próprios, os partidos políticos. 

Cada um vai lá e apoia o par-
tido de sua preferência. Meu de-
batedor, bom cientista político, 

pareceu irritado. O Brasil não tem 
tradição de apoio individual a coi-
sa nenhuma, disse ele. Ninguém 
põe dinheiro, ninguém acredita. 
Não tem jeito, o Estado tem que 
bancar. Ato seguinte sugeriu um 
aumento do fundo partidário 
para coisa de R$ 2,5 bilhões. Lem-
brei a ele que o tempo “gratuito” 
de TV, para os partidos, já custa 
R$ 500 milhões e que o fundo 
partidário era de pouco mais de 
R$ 300 milhões antes das últimas 
eleições. Ele olhou pra mim com 
cara de tio sabido e disse: “De-
mocracia custa caro, Fernando”. 
O debate seguiu, e hoje estamos 
perto de aprovar no Congresso 

um fundo partidário “turbinado” 
de algo mais do que R$ 2 bilhões.

O ponto é que vivemos em um 
tempo surpreendente, neste ano 
confuso de 2017. Há a reforma 
da Previdência, há a chance real 
de acabar com o imposto sindical 
e há mesmo a chance de fazer 
uma minirreforma política, que 
devolva ao voto o sentido de um 
direito. Há um Brasil que tenta se 
livrar de velhos fantasmas do Es-
tado Novo, da velha conversa fia-
da de que nossa gente é incapaz 
de andar com as próprias pernas. 
Há um país que, talvez embalado 
por essa crise toda, tenta andar 
um bocadinho à frente. Oxalá.

Há um Brasil que 

tenta se livrar de 

velhos fantasmas 

do Estado Novo, 

da velha conversa 

fiada de que nossa 

gente é incapaz 

de andar com as 

próprias pernas
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VOTO EM LISTA
INCONSTITUCIONAL

ESSE MOVIMENTO 
QUE SACRAMENTA 

O DESPOTISMO 
DAS CÚPULAS 

PARTIDÁRIAS 
TERIA DE SER 

SUBMETIDO A UMA 
CONSTITUINTE

Vários congressistas têm defendido a 
introdução do voto em lista fechada já 
para as eleições de 2018. Esse movimento 
gira em torno da Proposta de Emenda à 
Constituição nº 61. Porém, alguns escla-
recimentos básicos são suficientes para 
evidenciar a sua total inadequação e in-
conveniência ao Brasil.

Datada de 2007, a PEC objetiva instituir 
o voto indireto para parlamenta-
res e sacramentar de vez o despo-
tismo das cúpulas partidárias. Seu 
trâmite junto ao Senado Federal 
mais pálido e burocrático não po-
deria ser. Mesmo com a relevância 
que o tema ostenta, jamais foi ob-
jeto de uma audiência pública ou 
debate. Levou quatro meses para 
ter o seu primeiro relator. Foram 
sete relatores ao longo de quase 
uma década. 

Ainda tem mais. A sua justifi-
cativa apartada da realidade brasileira 
invocou, a pretexto de parâmetro, paí-
ses cuja estrutura e sistemas partidários 
e eleitorais nem de longe se assemelham 
aos daqui. Vejamos. Na Alemanha, onde 
o federalismo é efetivo e modelar, o voto 
é facultativo e há uma rigorosa cláusula 
de barreira. 

A Nova Zelândia funciona em regime 
de monarquia unicameral. No Japão, o 
voto também é opcional e as campanhas 
eleitorais não permitem sequer a distri-
buição de impressos. Na Itália predomi-

na um hiperpartidarismo que já supera 
300 siglas e ex-presidentes da República 
são senadores vitalícios. A Rússia, que 
tem apenas dois partidos realmente for-
tes (PCFR e Rússia Unida), é considerada 
um país não livre pela Freedom House. 
A Venezuela é uma ditadura, tem cinco 
poderes constituídos e os seus congressis-
tas podem exercer apenas três mandatos 

consecutivos.
Contudo, a sua principal carac-

terística está mesmo na agressão 
à Constituição Federal. Primeiro, 
quando desrespeita o seu artigo 
14, cuja redação dispõe que a so-
berania popular será exercida por 
sufrágio universal e voto direto 
e secreto. Depois, nocauteando 
o inciso II do § 4º do artigo 60, o 
qual assegura que esse voto dire-
to é cláusula pétrea. Ou seja: não 
é um tema que possa ser objeto 

de emenda em legislatura alguma. So-
mente uma constituinte poderia estabe-
lecer a modificação desses tópicos consti-
tucionais.

O súbito interesse de congressistas pela 
PEC nº 61/07 não é impulsionado pelo 
aperfeiçoamento democrático ou da re-
presentatividade parlamentar. Não tem 
nada de patriótico. É vitaminado apenas 
pelo receio de derrota nas urnas e conse-
quente perda do foro privilegiado. Uma 
combinação de engodo e casuísmo tem-
perada com inconstitucionalidade.

DIREITO ELEITORAL

ANTÔNIO AUGUSTO MAYER 
DOS SANTOS

Advogado 
aamsadv@gmail.com

Somente uma 

constituinte 

poderia 

estabelecer a 

modificação 

desses tópicos 

constitucionais.
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O dinheiro que 
você paga em 
pedágios resulta 
em melhorias nas 
nossas estradas.
Pelas estradas passa a produção do Rio Grande do Sul. Por isso, a EGR 
faz melhorias constantes para o nosso Estado ir mais longe. Mais de 
1.000 km de rodovias estaduais foram recuperadas nos últimos 2 anos, 
contribuindo para o desenvolvimento do Estado, a qualidade de vida 
e o futuro dos gaúchos.

ERS-235  
km 70
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Ao ser afastado da presidência 
dos conselhos da holding J&F por 
ordem da Justiça, no final de mar-
ço, Joesley Batista rememorou o 
caminho de outros megaempre-
sários no radar da Operação Lava-
-Jato. Se não agisse, cinco inquéri-
tos logo o lançariam do ambiente 
de negócios e das colunas sociais 
para a rotina de uma cadeia. Com 
o irmão Wesley, ele transformara 
em império os negócios de uma 
família enriquecida com a rela-
ção com Brasília, desde a cons-
trução da cidade, oportunidade 

COLABORAÇÃO PREMIADA ABALA 
O MEIO POLÍTICO, ATROPELA  
AS REFORMAS, DESGASTA A  

LAVA-JATO E DEIXA A SENSAÇÃO 
DE  QUE O CRIME COMPENSA

aproveitada pelo pai, José Batis-
ta Sobrinho, o Zé Mineiro, vindo 
de Alfenes (MG), fornecedor de 
carne para o canteiro de obras 
da Capital Federal. Nas mãos da 
segunda geração, a empresa deu 
um salto, que se revelaria um dos 
maiores escândalos da história da 
República. 

Graças a uma política de boa 
vizinhança com os governos Lula 
e Dilma, provedora de dinheiro 
público via Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico e 
Social (BNDES), os irmãos Batista 

ESPECIAL
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O ACORDO QUE
RACHOU

engordaram em bilhões o patri-
mônio da principal empresa do 
grupo. Formada com as iniciais do 
patriarca, a JBS abriu seu capital 
em 2007, com ações negociadas 
na BM&FBovespa − hoje a área 
técnica do Tribunal de Contas da 
União (TCU) calcula em R$ 711,3 
milhões o prejuízo que o BNDES 
teve com operações de compra de 
ações e debêntures (títulos de dí-
vida) do grupo.

Com aquisições em outros seg-
mentos, do calçado à energia, os 
Batista montaram o maior grupo 
econômico privado do país. O mi-
lagre da multiplicação da carne 
ocultava, ou tentava ocultar, uma 
relação promíscua com o poder. 
Com o risco de ir para a cadeia, 
Joesley antecipou-se. Em vez de 
admitir os ilícitos depois de pre-
so como fizeram executivos da 

Odebrecht, em uma delação para 
atenuar pena, em abril negociou 
com a Procuradoria-geral da Re-
pública ser um informante dos 
crimes ainda não descobertos, em 
um recurso chamado colaboração 
premiada. Para a construção do 
vantajoso acordo, Joesley desfal-
cou a própria Lava-Jato. Até mar-
ço, Marcelo Miller atuava como 
procurador da República. Depois 
foi contratado como advogado 
do escritório da defesa de Joesley.

Para executar a estratégia, o 
empresário gravou o presidente 
Michel Temer e o ex-presidenciá-
vel Aécio Neves, e fez confissões 
comprometedoras para 1.829 
candidatos de 28 partidos e para 
ambos os ex-presidentes petis-
tas (segundo ele, abriu conta no 
Exterior para Lula e Dilma, a pe-
dido de Guido Mantega) e até 
mesmo um procurador, Ângelo 

O PAÍS
Goulart Vilela, preso depois de o 
empresário revelar à força-tarefa 
ter nela um infiltrado a seu ser-
viço. Foi uma humilhação para a 
Procuradoria: em junho de 2016, 
Vilela havia discursado na Câmara 
em favor das 10 medidas contra a 
corrupção.

Os grampos, em uma ação 
complementada pela PGR com 
táticas como o rastreamento de 
dinheiro entregue ao deputado 
Rodrigo Rocha Loures (ex-asses-
sor de Temer) e a um primo de 
Aécio (Frederico Pacheco de Me-
deiros, o Fred, que o repassou a 
Mendherson Souza Lima, assessor 
do senador Zezé Perrela, do PS-
DB-MG), colocaram em investi-
gação o presidente, aniquilaram 
a reputação do senador, afasta-
do do Congresso e do comando 
do PSDB, e causaram a prisão de 
sua irmã Andrea, apontada como 
operadora de propina. 

Joesley, em um  
dos depoimentos 
aos procuradores 

que estremeceram  
a República
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ESPECIAL

Na tarde de quarta-feira, 10, 
Joesley e Wesley, acompanhados 
de mais cinco pessoas, todas da 
empresa, entraram apressados no 
Supremo Tribunal Federal (STF) e 
rumaram para o gabinete do mi-
nistro Edson Fachin, a quem ca-
beria homologar a delação. Rei-
teraram o que haviam contado à 
Procuradoria-Geral da República 
(PGR). Pelo que foi homologado 
por Fachin, os sete delatores fica-
ram livres do risco de serem pre-
sos e foram dispensados de usar 
tornozeleiras eletrônicas. Benefi-
ciados por um acordo vantajoso 
com as autoridades, Joesley, assim 
como o irmão Wesley e outros fa-
miliares, viajaram para os Estados 
Unidos antes de a operação es-
tourar. Teriam ainda especulado 
com a crise: a Comissão de Valo-
res Mobiliários (CVM) investiga 
se procedem os comentários no 
mercado financeiro segundo os 
quais o grupo J&F operou para lu-
crar com os efeitos das revelações. 
De território americano os Batista 
acompanharam a perplexidade 
do país que deixaram para trás.

A delação, revelada às 
19h30min de 17 de maio, em 
postagem do jornalista Lauro Jar-
dim, de O Globo, veio a público 
na forma de uma frase temerá-
ria. Embora sem a sustentação 

de uma gravação, a manchete 
“Dono da JBS grava Temer dan-
do aval para a compra de silêncio 
de Cunha” difundiu-se como se 
fosse uma sentença, interrompeu 
a decolagem das reformas e da 
recuperação econômica do país, 
ressuscitou e ampliou o clima de 
desconfiança, estendido aos pró-
prios juízes e procuradores, dian-
te da percepção de darem credibi-
lidade e liberdade a um criminoso 
confesso em uma ação vista como 
apressada, e rachou não apenas a 
base do governo mas inclusive a 
grande mídia, até então sintoni-
zada quanto aos métodos da faxi-
na nos círculos do poder. 

As Organizações Globo susten-
taram o discurso pela necessidade 
de renúncia ou impeachment, en-
quanto a Folha levantou suspei-
ção sobre os áudios e o Estado de 
S.Paulo definiu em editorial que, 
com um “golpe de mestre”, a JBS 
“saiu no lucro” − mesmo o jornal 
Valor Econômico, da família Ma-
rinho, destacou o termo “delação 
ultrapremiada”. 

Surpreendida por uma opera-
ção formulada entre criminosos e 
procuradores, a sociedade se divi-
diu. O presidente da Associação 
Brasileira de Direito e Economia 
(ABDE), Luciano Benetti Timm, 
relaciona em parte o assombro 

ao ineditismo do uso do recurso 
investigativo. Ele considera vá-
lido o instituto da colaboração 
premiada, porém faz ressalvas na 
forma como foi utilizado neste 
caso. Corrupção é um delito difí-
cil de comprovar. Não deixa um 
corpo, como o homicídio. Uma 
estratégia para contornar essa di-
ficuldade foi aprendida nos EUA 
por procuradores e juízes à frente 
de operações como a Lava-Jato, 
e para temor do meio político no 
Brasil tende a se tornar comum: a 
detenção dos autores dos crimes 
de colarinho-branco, mesmo cau-
telar, quando se prolonga, elimi-
na a sensação de impunidade e 
inspira entre aqueles ainda não 
presos o desejo de contribuir na 
produção de provas e assim con-
seguir tratamento diferenciado. 
Em vez de uma cela, arcam com 
uma multa negociada.  

Ao se referir ao caso JBS, Timm 
pondera que o vazamento das 
informações, principalmente se 
seletivo, influencia politicamen-
te o julgamento, e a operação 
mostrou açodamento. “Houve 
uma certa construção midiáti-
ca”, analisa. Os comentários do 
presidente expostos por Joesley 
são insuficientes para justificar o 
tratamento recebido, ainda mais 
em um momento quando a conti-

QUESTIONAMENTOS
SOBRE A OPERAÇÃO

A “construção 

midiática” e 

a ausência de 

envolvimento 

da Polícia 

Federal na 

perícia das 

gravações 

podem ter 

prejudicado 

o uso da 

colaboração 

premiada 
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Ao se referir 

a Joesley, 

que deixou a 

bomba política 

e partiu com 

a família para 

Nova York, 

Temer atacou: 

“Quebraram o 

Brasil e ficaram 

ricos”

Contratado 
pela defesa de 
Temer, o perito 
Ricardo Molina 
considerou 
gravação 
“imprestável”, 
em reforço à 
abordagem da 
Folha, que se 
contrapôs à do 
jornal O Globo

nuidade das reformas é relevante. 
“Além das gravações,  é preciso 
considerar que o material inclui 
muitos anexos e planilhas”, ob-
serva. “Por que estes não foram 
examinados publicamente?” Ou-
tro questionamento: “Por que, na 
perícia das gravações, não houve 
o envolvimento da Polícia Fede-
ral, muito mais equipada do que 
a Procuradoria?” 

Contratado pela defesa de Te-
mer, o perito Ricardo Molina clas-
sificou como “imprestável como 
prova” a gravação da conversa de 
Joesley com o presidente e consi-
derou a PGR “ingênua” e “incom-
petente” ao utilizá-la. “O que 
tem no laudo (da PGR sobre a gra-

vação) é coisa de gente que não 
sabe mexer em áudio”, afirmou 

em coletiva de imprensa em 22 
de maio. Conforme ele, o áudio 
está “contaminado por inúmeras 
descontinuidades”, com diversos 
pontos “inaudíveis” e de “possí-
vel edição”.

O acordo dos investigadores 
com o empresário criminoso con-
fesso foi atacado pelo presidente 
Temer em pronunciamento na 
tarde de sábado, 20. 

Ao se referir a Joesley Batista, 
instalado em Nova York enquan-
to o Brasil enfrenta um tsunami 
político, afirmou: “Ele não pas-
sou nenhum dia na cadeia. Não 
foi punido e, pelo jeito, não será. 
Cometeu o crime perfeito.” Te-
mer ainda acusou o empresário 
de comprar US$ 1 bilhão pouco 
antes de a gravação ser divulgada 

e assim especular contra a moeda 
nacional. “Quebraram o Brasil e 
ficaram ricos.”

Na terça-feira seguinte, o pro-
curador-geral da República, Ro-
drigo Janot, em artigo no site 
UOL, argumentou que, sem o 
acordo, o país teria sido ainda 
mais lesado: “Para os que acham 
que saiu barato, anoto as seguin-
tes considerações pouco conhe-
cidas: no acordo de leniência, o 
MPF que atua no primeiro grau 
propôs o pagamento de multa 
de R$ 11 bilhões, as punições da 
Lei de Improbidade e da Lei Anti-
corrupção ainda estão em aberto, 
no que se refere às operações sus-
peitas no mercado de câmbio não 
estão elas abrangidas pelo acordo 
e os colaboradores permanecem 
sujeitos à integral responsabiliza-
ção penal e a colaboração é muito 
maior que os áudios questiona-
dos”. Porém, a multa ainda está 
em negociação. 

O grupo J&F rejeitou os termos 
do acordo de leniência proposto. 
Em vez dos R$ 11,17 bilhões exi-
gidos pelo Ministério Público Fe-
deral (MPF), os representantes da 
J&F haviam oferecido menos de 
uma décima parte da quantia, R$ 
1 bilhão, o equivalente a 0,51% 
do faturamento. O grupo J&F 
também terá de negociar uma 
multa a ser paga para o Departa-
mento de Justiça (DoJ) dos EUA.

O maior acordo até agora é 
o do grupo Odebrecht, fechado 
no ano passado, quando a em-
preiteira se comprometeu a pa-
gar cerca de R$ 8 bilhões, em 23 
anos, para o governo brasileiro, e 
outros R$ 3,5 bilhões destinados 
a acordos com autoridades ame-
ricanas e suíças, além de US$ 185 
milhões fechados com a Repúbli-
ca Dominicana

FABIO RODRIGUES POZZEBOM/ABR
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Se a delação da Odebrecht foi 
negociada durante 10 meses e a 
da OAS se arrasta por mais de um 
ano, a da JBS foi feita em tempo 
recorde. 

No final de março, iniciaram-se 
as conversas. Os depoimentos co-
meçaram em abril e na primeira 
semana de maio já haviam termi-
nado. Pela primeira vez na Lava-
-Jato foram feitas “ações contro-
ladas”, sete no total. 

É um meio de obtenção de 
prova em flagrante, mas em que 
a ação da polícia é adiada para o 
momento mais oportuno para a 
investigação. 

Os diálogos foram gravados e 
as entregas de malas ou mochilas 
com dinheiro, dotadas de chips 
para serem rastreadas, foram fil-
madas pela PF. As cédulas tinham 

seus números de série informados 
aos procuradores. Nessas ações 
controladas foram distribuídos 
cerca de R$ 3 milhões em propi-
nas carimbadas durante todo o 
mês de abril. Por ironia, a práti-
ca foi estabelecida na primeira 
lei sobre o crime organizado, de 
1995, nascida de um projeto do 
então deputado Michel Temer. 

Ao vir a público a delação, o 
escritório do ministro Sepúlveda 
Pertence, aposentado do Supre-
mo Tribunal Federal e hoje advo-
gado, deixou a defesa de Joesley 
Batista. Segundo Evandro Perten-
ce, sócio do escritório, houve “in-
questionável quebra da confiança 
indispensável entre cliente e ad-
vogado”. “Fomos surpreendidos 
com absolutamente tudo o que 
a imprensa divulgou esta semana 

sobre as atividades subterrâneas 
de Joesley e cia., das quais nunca 
nos fora dada qualquer notícia”, 
disse, no domingo, 21.

O quanto das confissões do 
empresário é verdade ainda não 
há como dizer. 

Não resta dúvida é que causa-
ram prejuízo à recuperação do 
país. Na véspera do vazamento da 
operação, Michel Temer vislum-
brava o melhor momento de seu 
governo, ao comemorar os indica-
dores de fim da recessão e fechar 
um pacto pelas reformas com os 
prefeitos, via Confederação Na-
cional de Municípios (CNM), em 
Brasília. 

No outro lado do Atlântico, em 
Londres, o presidente da Petro-
bras comemorava em uma tour 
internacional dirigida a investido-

Na véspera 

do vazamento 

da operação, 

Michel Temer 

festejava a 

retomada da 

economia 

e um pacto 

estratégico com 

os prefeitos 

em favor das 

reformas

MARCHA DA RECUPERAÇÃO 
FICA AMEAÇADA
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res: “O Brasil e a Petrobras estão 
de volta ao caminho certo”. Pe-
dro Parente tinha bons números 
a divulgar: a companhia lucrou R$ 
4,449 bilhões no primeiro trimes-
tre deste ano, revertendo o preju-
ízo de R$ 1,246 bilhão no mesmo 
período do ano passado.

O futuro promissor para o go-
verno era sugerido no palco da 
Marcha a Brasília em Defesa dos 
Municípios, onde Temer, enfilei-
rado com seu time de ministros e 
com os presidentes da Câmara e 
do Senado e diante de uma pla-
teia lotada no Centro Interna-
cional de Convenções do Brasil 
(CICB), foi aplaudido ao anunciar 
a medida provisória de parce-
lamento de débitos relativos a 
contribuições previdenciários dos 
estados, do Distrito Federal e dos 

municípios. No encontro, recebeu 
o apoio da CNM para a Reforma 
da Previdência.

O presidente da Confederação, 
Paulo Ziulkoski, afirmou: “Respei-
tando as diferenças ideológicas e 
partidárias, nós tomamos a deci-
são, em assembleia, de apoiar a 
reforma da Previdência na forma 
que está posta pela relatoria.”

Tão importante como o apoio, 
pois os 5.568 prefeitos são estra-
tégicos como fonte de pressão 
sobre os parlamentares, foi a de-
monstração de força política. A 
marcha se transformou em um 
ritual de passagem de presidentes 
da República − para a afirmação 
ou para o descrédito. No primei-
ro caso em 2003, quando o então 
estreante Luiz Inácio Lula da Silva 
mostrou senso de oportunidade. 

Pela primeira vez a mobilização 
da CNM contou com a presen-
ça de um presidente e o apoio 
explícito do governo federal, in-
cluindo a presença dos ministros. 
Com anúncios de recursos, iniciou 
um período de relação harmôni-
ca com prefeitos. O contrapon-
to ocorreu a partir da edição de 
2012, quando Dilma Rousseff 
amargou vaias mesmo quando 
acenava com bondades. 

A julgar pela reação dominan-
te no público da 20ª edição da 
mobilização municipalista, em 16 
de maio, Michel Temer venceu a 
sua primeira marcha, mas pouco 
pôde festejar, porque a delicada 
articulação política com o Con-
gresso desmoronou no dia se-
guinte, com a delação de Joesley 
Batista.

Com o time 

de ministros e 

os presidentes 

da Câmara e 

do Senado, 

e aplaudido 

pela plateia na 

Marcha dos 

Municípios, 

o governo 

mostrou força

ANTONIO CRUZ, ABR
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A GIGANTE

Com mais de 260 mil colaboradores em mais de 
30 países, a J&F Investimentos é o maior grupo eco-
nômico privado do Brasil. Reúne, além da JBS (líder 
global em processamento de proteína animal, com 
vendas para mais de 150 países), a Alpargatas (maior 
empresa de calçados e vestuários na América Lati-
na), a Vigor (maior empresa brasileira de derivados 
de leite), a Flora (empresa de limpeza doméstica e 
higiene pessoal), a Eldorado Brasil (celulose), o Ban-
co Original e o Canal Rural, entre outras empresas. 

A JBS nasceu em 1953, quando o fundador, José 
Batista Sobrinho, abriu a Casa de Carnes Mineira, 
um açougue com capacidade de processamento de 
cinco cabeças de gado por dia, em Anápolis (GO). 
Dali Zé Mineiro (como era chamado o patriarca) se 
transferiu a Brasília em construção, em 1957, para 
se tornar um dos primeiros fornecedores de carne 
bovina no canteiro de obras. O primeiro frigorífico 
Friboi foi inaugurado em 1970 em Formosa, municí-
pio goiano vizinho ao Distrito Federal onde Joesley 
e o irmão Wesley nasceram.

O MILAGRE DA JBS

Com o impulso do dinheiro pú-
blico, o faturamento líquido (em 
bilhões de reais) da empresa cres-
ceu quase 90 vezes entre 2003 e 
2016:

2003

1,9

2007

14,1

2011

61,8

2016

170,4
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viciados”, escreveu o advogado, 
pesquisador e mestre em ciên-
cias sociais Sandro Ari Andrade 
de Miranda no artigo A crise da 

democracia representativa e a refor-

ma política. “Como resposta para 
a crise, o tema da ‘Reforma Polí-
tica’, que mais adequadamente 
deveria ser chamado de Reforma 
Eleitoral, que estava adormeci-
do no Congresso desde a revisão 
constitucional de 93, e que vem 
sendo aplicado em nosso país a 
conta-gotas, virou tema corrente 
no debate político.”

A questão antes era recupe-
rar a democracia, consolidada 
com a Constituição de 1988. Três 
décadas depois, o país começa a 
enxergar que não basta obtê-la, 
o importante é que ela tenha 
qualidade. O Brasil passa por um 
processo semelhante ao ocorrido 
em outros países após o fim da 
Guerra Fria e a expansão da de-
mocracia liberal em todo o mun-
do quando um empolgado Fran-
cis Fukuyama chegou a projetar 
o “fim da História”, uma teoria 
revogada pelos fatos. A ameaça 
à democracia retornou em outras 
formas, como observa Larry Dia-
mond na recém-lançada 2ª edição 
da Coletânea da Democracia. 

“Há diversos motivos para 
preocupação”, alerta. “Um deles 
tem sido a significativa acelera-

Todo o poder emana do povo, 

que o exerce por meio de repre-

sentantes eleitos ou diretamente, 

nos termos desta Constituição. Pro-
nunciada desde 5 de outubro de 
1988, a sentença tem se mostrado 
insuficiente para assegurar uma 
democracia plena no Brasil. 

O regime consagrado por uma 
sociedade que no século 20 amar-
gou longas ditaduras está em si-
tuação de emergência no século 
21. A democracia representativa, 
em vez de empoderar o cidadão, 
transformou política em carreira 
e estatais em balcões de negó-
cios. Criou um ecossistema parti-
dário com dezenas de siglas fo-
cadas mais em oportunidades de 
cargos e na própria prosperidade 
do que em cumprir sua missão 
constitucional. 

O descaminho, que resultou 
em escândalos como o do Mensa-
lão e o do Petrolão, aprofundou 
o abismo entre a classe política 
e a sociedade. A falta de identi-
ficação alimenta a perigosa des-
confiança sobre a democracia. É 
alarmante o número de brasilei-
ros que nela não mais acreditam. 

Entre os 18 países da América 
Latina monitorados pelo Latino-
barómetro, estudo de opinião pú-
blica que aplica anualmente mais 
de 20 mil entrevistas, o Brasil é o 
penúltimo em apoio ao regime 

democrático: em 2016, em meio a 
uma das mais graves crises políti-
cas na nação, o índice despencou 
para 32%, um percentual superior 
apenas ao da Guatemala (31%).

Os números gritam que esta 
democracia não serve mais, uma 
verdade admitida pelo próprio 
meio político. O desafio está na 
mudança do modelo. Dependen-
do da linha adotada, a insatisfa-
ção popular pode ainda se agra-
var. A reforma política discutida 
no Congresso tem dois desfechos 
possíveis: servir à sociedade ou 
aumentar ainda mais a concen-
tração de poder na casta parti-
dária.“A recente crise política es-
cancarou as fragilidades de nosso 
sistema eleitoral e representati-
vo, dominado por mecanismos 

A recente crise política 
escancarou as fragilidades 
de nosso sistema 
eleitoral e representativo, 
dominado por 
mecanismos viciados

Sandro Ari Andrade  
de Miranda, advogado

A REMONTAGEM  
DA DEMOCRACIA
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VENEZUELA 77%

ARGENTINA 71%

URUGUAI 68%

EQUADOR 67%

BOLÍVIA 64%

REP. DOMINICANA 60%

COSTA RICA 60%

PARAGUAI 55%

CHILE 54%

COLÔMBIA 54%

PERU 53%

MÉXICO 48%

PANAMÁ 45%

NICARÁGUA 41%

HONDURAS 41%

EL SALVADOR 36%

BRASIL 
32%

GUATEMALA 31%

AMÉRICA LATINA 54%

ESPECIAL

ção de colapsos democráticos, in-
cluindo recentemente a Turquia, 
a Tailândia e Bangladesh. Outro 
é o fato de a qualidade e a es-
tabilidade da democracia terem 
diminuído em diferentes países 
em processo de desenvolvimen-
to ou pós-comunistas, incluindo 
as Filipinas. Um terceiro ponto é 
o avanço geral do autoritarismo 
– tornando-se mais repressivo e 
controlando a sociedade civil e 
a mídia. Além disso, e por fim, a 
performance da democracia dei-
xou a desejar em locais consoli-
dados – como a Europa, o Japão 
e os Estados Unidos.”

A indagação sobre o futuro da 
democracia pautou o 30º Fórum 
da Liberdade, em 10 e 11 de abril, 
no Centro de Eventos da PUCRS,  
em Porto Alegre. “O sistema po-
lítico é resultado de duas coisas: 
a qualidade dos jogadores e as 
regras do jogo”, resumiu o eco-
nomista Eduardo Giannetti em 
sua palestra. “No Brasil, as regras 
do jogo levam o Executivo a ficar 
refém de uma base no Congresso 
montada não por afinidade prag-
mática, e sim fisiológica.” 

Um dos obstáculos é o excesso 
de siglas. “Hoje temos 28 partidos 
com cadeira no Congresso”, ob-
servou. “Eu gostaria que fossem 
apenas quatro ou cinco e que a 
base de sustentação do Executivo 
tivesse conteúdo pragmático, e 
não uma expectativa de ganhos 
na partilha do butim.” Participan-
te do mesmo painel, Pedro Malan 
(ministro da Fazenda no governo 
FH) acrescentou que o grande 
número de partidos enfraquece 
a coesão do Congresso. “No Bra-
sil, ganhar a eleição não garante 
governabilidade”, ressaltou. “É 
preciso uma reforma política que 
fortaleça o Congresso.”

O Latinobarómetro – estudo de opinião pública que aplica anualmente 

mais de 20 mil entrevistas em 18 países da América Latina – indicou em 2016 

um percentual alarmante de brasileiros que não acreditam mais na democra-

cia e na política, só um pouco melhor do que o da Guatemala:

O MONITOR DO APOIO À DEMOCRACIA

Fonte: Latinobarómetro 1995-2016

1. Venezuela 77%
2. Argentina 71%
3. Uruguai 68%
4. Equador 67%
5. Bolívia 64%
6. Rep. Dominicana 60%
7. Costa Rica 60%
8. Paraguai 55%
9. Chile 54%
10. Colômbia 54%
11. Peru 53%
12. México 48%
13. Panamá 45%
14. Nicarágua 41%
15. Honduras 41%
16. El Salvador 36%
17. Brasil 32%
18. Guatemala 31%

+ apoia

Ranking

- apoia
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Uma das estratégias por Gian-
netti sugeridas para desidratar o 
fisiologismo é promover a “cida-
dania tributária”, o dinheiro do 
imposto fica onde ele foi gerado. 
“Quando o dinheiro parar de ir 
para Brasília para depois voltar, 
vai tirar boa parte do oxigênio 
do parasitismo do Congresso”, 
previu. “Temos Brasília demais, e 
Brasil de menos. O futuro da de-
mocracia é o poder local.”

Em sintonia com a reorien-
tação no caminho da receita,  o 
economista defende o voto distri-
tal (o país é dividido em distritos 
eleitorais, e em cada um apenas 
um parlamentar é eleito). 

Pelo relatório parcial da refor-
ma política, tema de audiência 
pública em 10 de maio na Comis-
são de Reforma Política da Câma-
ra, a lista fechada – que concen-
tra ainda mais poder no comando 
dos partidos – será o mecanismo 
de escolha de deputados e ve-
readores nas eleições de 2018 e 
2022. Pela proposta, a partir de 
2026, o sistema passaria a ser mis-

“O FUTURO DA 
DEMOCRACIA É 
O PODER LOCAL”

to: metade dos eleitos pela lista 
fechada e a outra metade pelo 
sistema distrital.

Ao acompanhar a audiência, o 
ministro-corregedor do Tribunal 
Superior Eleitoral (TSE), Herman 
Benjamin, disse não ter “grande 
simpatia” pelo sistema de vota-
ção em lista fechada elaborada 
pelos partidos. Ele prefere o siste-
ma eleitoral misto, embora aceite 
as ponderações dos deputados de 
que seria inviável implementá-lo 
já nas próximas eleições, em 2018.

Benjamin apontou o finan-
ciamento das campanhas pelas 
empresas como a origem de boa 
parte dos males. Ele concorda 
com a criação de um novo tipo de 
financiamento para substituir o 
empresarial, proibido pelo Supre-
mo Tribunal Federal. “O relatório 
parcial de novo avança, quando 
reconhece primeiro que democra-
cia tem custo, em segundo lugar 
que alguém tem que pagar, em 
terceiro quem tem que pagar de 
forma aberta, transparente, dire-
ta, somos todos nós, brasileiros.”

Temos Brasília 
demais, e Brasil 

de menos. 

Eduardo Giannetti,  
economista 
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VOTO EM LISTA FECHADA

Nas eleições legislativas, o elei-
tor votaria apenas no partido, 
não no nome do parlamentar. 

Apurado o tamanho da banca-
da de cada legenda, proporcional 
aos votos recebidos em cada esta-
do, os eleitos seriam determina-
dos de acordo com uma lista or-
denada pelo próprio partido. 

Uma das alegações é garantir o 
financiamento da campanha com 
dinheiro público, pois seria inviá-
vel controlar a distribuição de re-
cursos a todos os candidatos. Po-
rém, resulta em mais poder para 
os líderes partidários na composi-
ção do Legislativo.

FINANCIAMENTO  
MISTO DE CAMPANHA

Para custear as eleições, a pro-
posta prevê um novo fundo par-
tidário, com 70% de recursos pú-
blicos e 30% doações de pessoas 
físicas aos partidos. 

Conforme o a proposta, para 
financiar as campanhas eleitorais, 
seria criado o Fundo Especial de Fi-
nanciamento da Democracia (FFD), 
diferente do Fundo Partidário, que 
seria mantido. 

O FFD seria distribuído pela Jus-
tiça Eleitoral e financiaria todos os 
candidatos. Também seriam per-
mitidas doações de pessoas físicas, 
com teto limitado a três salários 
mínimos.

CLÁUSULA DE BARREIRA

Em 3 de maio, a Comissão de Consti-
tuição e Justiça da Câmara admitiu o iní-
cio do trâmite da Proposta de Emenda à 
Constituição (PEC) que, além de acabar 
com a coligação partidária nas eleições 
proporcionais (deputados e vereadores), 
cria a cláusula de desempenho, apelidada 
de cláusula de barreira. Caso aprovada a 
PEC, para ter funcionamento legislativo o 
partido precisaria ter ao menos 2% dos 
votos válidos, já em 2018, numa espécie 
de regra de transição, e a partir de 2022, 
o mínimo de 3% em pelo menos 14 uni-
dades da federação (com no mínimo 2% 
dos votos em cada uma). 

O objetivo principal dessa iniciativa é 
reduzir o número de partidos. Somente 
quem cumprisse esses limites teria acesso 
a recursos do fundo partidário, direito à 
propaganda política gratuita no rádio e 
televisão e a usar a estrutura oferecida 
aos partidos na Câmara e no Senado. 

Estima-se que restariam 11 dos 28 
partidos hoje representados por parla-
mentares na Câmara. No total são 35 re-
gistrados no Brasil e outros 56 aguardam 
oficialização junto à Justiça Eleitoral, o 
que elevaria para o número de agremia-
ções quase uma centena (91).

Algumas das mais polêmicas 
medidas debatidas na Câmara:

FIM DO CARGO DE VICE

A proposta extingue os mais 
de 6 mil cargos de vice, com o 
objetivo de economizar recursos, 
diminuir o espaço de barganha 
política e aumentar o poder do 
Legislativo na linha de sucessão. 

DURAÇÃO DOS MANDATOS,  
FIM DA REELEIÇÃO E “DISTRITÃO”

Os eleitos para presidente e 
governador em 2018 teriam man-
dato de cinco anos, e os prefeitos 
eleitos em 2020 teriam mandato 
de três. A partir daí, a cada cinco 
anos haveria eleições para os car-
gos Executivos.

A REFORMA POLÍTICA EM DISCUSSÃO

A democracia tem custo, 
alguém tem que pagar, e quem  
tem que pagar de forma aberta, 
transparente, direta, somos 
todos nós, brasileiros.

Herman Benjamin,  
ministro-corregedor do TSE
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A democracia no 
Brasil precisa ser 
reinventada.

Rodrigo Tellechea,  
presidente do IEE

Não há consenso na forma, 
mas há na urgência de revisão. 
Do jeito que está, a democracia 
pode fazer uma vítima: a própria 
democracia. A advertência foi fei-
ta pelo presidente do Instituto de 
Estudos Empresariais (IEE), Rodrigo 
Tellechea, na abertura do Fórum 
da Liberdade. “É o caso a República 
de Weimar”, exemplificou. Da boa 
intenção, sistema de governo nego-
ciado para recuperar uma Alemanha 
derrotada na I Guerra Mundial reve-
lou-se uma armadilha, nociva a ponto 
de criar o ambiente onde despontou o 
regime nazista em 1933. 

“A democracia não é um fim em si mes-
mo, não é apenas um conceito e, sim, uma 
conduta”, observou. “A democracia no 
Brasil precisa ser reinventada, transferindo 
mais poder ao indivíduo. A gestão pública 
vem acumulando responsabilidades, gastos 
e dívidas ao assumir controle de atividades 
que poderiam ser demandas da iniciativa 
privada.”

O momento é crítico, impõe uma revisão 
de conceitos, mas a nação está diante de 
uma chance de sair da crise melhor do que 
entrou. Larry Diamond vê  “motivos para 
acreditar que uma nova geração de cida-
dãos brasileiros mais exigentes, conectados 
e informados obterá, enfim, maior transpa-
rência e accountability da sua classe política”.

Emitida em 1924, nota 
de 100 trilhões de marcos 
(em alemão, Billionen são 
trilhões, Milliarden bilhões 
e Million milhões) ilustra a 
inflação descontrolada na 
Alemanha pré-nazismo

O nome da República de 
Weimar vem da cidade em 
que em 1919 foi elaborada 
a nova constituição 
alemã, depois da I Guerra 
Mundial. Durou até o 
início do regime nazista, 
em 1933, e tinha como 
sistema de governo uma 
democracia representativa 
semipresidencial. O 
presidente da República 
nomeava um chanceler 
responsável pelo poder 
executivo. Ao receber um 
país derrotado pela guerra, 
os democratas acabaram 
sucumbindo a uma crise 
econômica marcada por 
hiperinflação inimaginável 
mesmo para padrão brasileiro 
e ao saudosismo de uma 
nação poderosa, nos tempos 
do imperador, o Kaiser 
Guilherme II. Esse ambiente 
lançou os fundamentos para 
Adolf Hitler inspirar a ilusão 
de um regresso ao passado 
imperial e antidemocrático 
da Alemanha e implantar o 
nazismo.

O PREÇO DE WEIMAR

O NINHO DA
SERPENTE
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Confesso que eu balancei 

durante alguns meses, a ponto 

de pensar ‘Não consigo mais 

morar aqui’. Mas aos poucos 

eu passei a olhar o potencial 

deste país. Enorme. Tem de 

realizar isso.”

Stéphane Engelhard
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O EXECUTIVO FRANCÊS STÉPHANE ENGELHARD CONTA O QUE 
APRENDEU COM O PAÍS QUE O ACOLHEU COM UMA CRISE, NOS 
ANOS 80, E HOJE AMARGA OUTRA

 Um olhar 

FRANCO 
sobre o Brasil

Desde o berço, Stéphane Engelhard 
tem intimidade com relatos de países em 
situação de emergência. Ele nasceu na ci-
dade de Caen, na Normandia, região do 
norte francês onde 19 anos antes as tro-
pas aliadas haviam desembarcado para 
libertar a França do jugo nazista duran-
te a II Guerra. Na juventude, na época de 
prestar o serviço militar obrigatório, op-
tou pela alternativa de cumprir uma mis-
são como civil a serviço de uma empresa 
francesa no Exterior. Até um mês antes de 
embarcar não havia sido informado para 
qual ponto do globo seria enviado. Em 
abril de 1988, chegou a um Brasil dividi-
do pela esperança na nova Constituição, 
que seria promulgada seis meses depois 
(em 5 de outubro), e pela frustração de 
uma das mais tenebrosas crises da história 
recente da nação tropical. Mesmo tendo 
sido recepcionado por inflação anual de 
980,21%, o jovem europeu se apaixonou 

pela nova terra, a começar por Fortaleza 
(CE), sua residência nos primeiros dois 
anos. Acabou constituindo família no 
Brasil, hoje é também cidadão brasileiro, 
assim como as duas filhas e o filho com 
idades entre seis e 12 anos. Quase três dé-
cadas depois de sua chegada, Stéphane, 
hoje vice-presidente de Assuntos Corpo-
rativos do Grupo Carrefour, membro da 
diretoria da Câmara Franco Brasileira e 
conselheiro de Comércio Exterior da Fran-
ça, vivencia mais um ciclo de turbulência 
do lado de cá do Atlântico, novamente 
partido entre a expectativa por reformas 
e o pesadelo na política e na economia. 
Nesta entrevista ao editor da VOTO, Al-
tair Nobre, que aproveitou a presença 
do executivo no I Fórum VOTO A Mulher 
e o Poder, na IMED, em Porto Alegre,  
Stéphane compartilha o seu olhar sobre 
a trajetória brasileira e as perspectivas de 
superação dos dramas nacionais.
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Fernando Henrique. Comecei a 
enxergar que esse futuro come-
çava a se aproximar. Fui um oti-
mista total do Brasil nessa época. 
Eu pensava que realmente o mo-
mento do Brasil estava chegando. 
O primeiro mandato de Fernando 
Henrique foi extraordinário. Não 
só ele, mas também a equipe que 
estava com ele na Presidência fez 
um trabalho fantástico. O minis-
tro da Fazenda, o (Pedro) Malan, 

O Senhor começou a viver no 
Brasil em um dos piores momen-
tos do país, o final dos anos 80.

Cheguei em abril de 1988, fiz 
uma escala em Brasília para regis-
trar na embaixada a minha che-
gada. No dia seguinte peguei um 
avião para Fortaleza. Me apaixo-
nei. Na época era uma cidade fan-
tástica, bonita, tranquila, segura, 
tudo funcionando. Fiquei dois 
anos lá. Trabalhava para uma joint 

venture de franceses e brasileiros 
− os brasileiros eram majoritários, 
e a empresa francesa queria com-
prar mais uma parte do capital 
para se tornar majoritária. Foi in-
teressante. No Brasil era a época 
do Plano Verão, hiperinflação, 
não tinha nada nos supermerca-
dos. Um inferno. Os franceses não 
entenderam bem como funciona-
va a empresa. Nem os brasileiros 
entendiam. Imagina um francês… 
Vim para ajudar a preparar essa 
compra de capital: eu era o fran-
cês na empresa brasileira, trans-
mitindo as informações para que 
a operação pudesse acontecer. 
Não aconteceu. Fiquei dois anos. 
Eu poderia permanecer na em-
presa, mas não via essa situação 
econômica no Brasil se resolver. 
Decidi voltar para a França. Nesse 
meio tempo, eu me casei com uma 
brasileira. Fiquei seis anos como 
auditor financeiro na Deloitte, e 
quando voltei para cá me tornei 
brasileiro: em 1996 fiz o pedido, e 
em 1998 jurei à Bandeira, cantei o 
hino. Foi opção minha. Depois, eu 
me separei e dois anos depois me 
casei com a minha atual esposa, 
com quem tenho três filhos.

O Sr., que acompanhou o fi-
nal dos anos 80, testemunha um 
novo ciclo dramático no país. 
Consegue enxergar um futuro 
para o Brasil? 

Cheguei em 1988, num mo-
mento muito complicado do Bra-
sil, mas sempre se falava que o 
Brasil era o país do futuro. Teve 
o impeachment do Collor no iní-
cio dos anos 1990, a eleição de 

Stéphane Engelhard chegou ao Brasil 
em 1988, na época da Constituinte, 
que inspirava a esperança, enquanto 
a economia despertava pavor
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fenomenal. O segundo manda-
to não foi tão bom, pelos moti-
vos políticos. O Congresso aqui é 
complicado, a gente sabe disso. É 
preciso fazer alianças, e como são 
muitos partidos complica. O pre-
sidente Fernando Henrique colo-
cou o país nos trilhos. Em 2002, 
Lula foi eleito, eu ainda fiquei su-
perotimista. Via uma democracia 
consolidada. Achava que o Bra-
sil tinha o seu potencial para ser 

Hoje sou otimista ainda, mas eu 

achava que conhecia o país e 

descobri que eu não conhecia o 

país. É um país complicado de 

entender. Fiquei muito triste com 

a situação. Eu perdi a confiança 

no país durante um tempo. Mas 

eu vejo o potencial deste país.

enfim realizado. É um mercado 
de 200 milhões de habitantes − a 
gente nunca pode esquecer isso. 
Não é uma Bélgica. Não queren-
do desprezar a Bélgica, mas é um 
país pequeno dentro da Europa. 

O Brasil é uma das grandes 
potências do mundo, e a gente 
começava a enxergar a realiza-
ção desse potencial. A gente sabe 
como acabou. O presidente se re-
elegeu. Depois a Dilma se elegeu. 
Coisas que a gente pensava que 
não poderiam acontecer aconte-
ceram. Não estou falando de um 
partido. Porque aparentemente 
não foi uma questão só de um 
partido. Parece que a gente re-
grediu. E, quando a gente olha a 
situação, é muito complicada. 

Hoje sou otimista ainda, mas 
eu achava que conhecia o país e 
descobri que eu não conhecia o 
país. É um país complicado de en-
tender. Fiquei muito triste com a 
situação. Eu perdi a confiança no 
país durante um tempo. Mas eu 
vejo o potencial deste país. Vejo 
esses 207 milhões de potenciais 
consumidores. Isso é uma rique-
za extraordinária − sem falar das 
riquezas naturais. Uma mão de 
obra fenomenal. 

O desafio hoje é a educação. 
Vejo isso todo dia. Você vai a um 
restaurante, ao supermercado, a 
qualquer lugar, tem gente com 
deficiência de educação. Confesso 
que eu balancei durante alguns 
meses, a ponto de pensar “Não 
consigo mais morar aqui”. Mas 
aos poucos − e não é a questão do 
novo governo − eu passei a olhar 
o potencial deste país. Enorme. 
Tem de realizar isso.  
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O Sr. tem filhos com nacionali-
dade brasileira e também france-
sa, em uma época em que muitos 
jovens planejam deixar o país por 
não enxergar futuro aqui. Como 
o senhor analisa isso?

É uma questão complicada. 
Você balança, mas realmente esse 
potencial oferece oportunidades 
extraordinárias aqui que em paí-
ses estabilizados não existem mais 
− ou têm uma proporção muito 
menor. Isto é um ponto muito po-
sitivo para quem ficar aqui. A in-
segurança e as questões do dia a 
dia fazem com que você pense “É 
melhor que meus filhos deixem o 
país”, mas quando eu olho os dois 
lados vejo ainda o balanço mais 
positivo para a decisão de ficar 
aqui. Para eles. Não estou falando 
para mim, porque para mim está 
muito claro que eu fico. Para os 
meus filhos ainda há oportunida-
des enormes aqui, que não exis-
tem mais em países estabilizados, 
maduros em termos econômicos. 
Lá a competição é muito maior. 
Quem aqui tem boas ideias, uma 
boa educação, uma boa forma-
ção, a princípio, tem tudo para se 
dar bem. Isso não é mais suficien-
te lá. Você precisa ter um pouco 
de sorte. 

Quem aqui tem boas ideias, 

uma boa educação, uma boa 

formação, a princípio, tem tudo 

para se dar bem.

Trabalhar em condições normais era muito 

complicado neste país, e todo mundo  

sabe disso. A operação deve corrigir isso. 

Não será fácil, porque estava muito 

entranhado na cultura. 

A faxina da corrupção, antes 
mais restrita a políticos, está atin-
gindo em cheio grandes empre-
sas, corporações, indústrias com 
comércio global, como ocorreu na 
Operação Carne Fraca. Que im-
pacto pode haver para o Brasil?

Vamos começar pela Lava-Ja-
to: a operação não acabou, ain-
da vai se estender por um bom 
tempo, ninguém sabe quanto. A 
semana passada eu estive com o 
juiz Sérgio Moro em um evento 
fechado. Quando perguntado, 
ele disse exatamente isto: “Não 
sei”. O ponto é que tem de ir até 
o fim. É bom para o país, porque 
a corrupção é um problema aqui. 
Trabalhar em condições normais 
era muito complicado neste país, 
e todo mundo sabe disso. A ope-
ração deve corrigir isso. Não será 
fácil, porque estava muito entra-
nhado na cultura. Durante anos 
foram favorecidas empresas que 
não necessariamente tinham con-
dições competitivas, ou seja, a 
competição não era com as mes-
mas regras do jogo. A operação 
deve corrigir isso. Que bom! Ao 
mesmo tempo, gera muitas in-
certezas para o investidor estran-

geiro. Eu vejo toda essa operação 
deflagrada em 2014 como absolu-
tamente necessária, tem de ir até 
o fim. Já na Operação Carne Fraca 
houve, a meu ver, muita precipita-
ção. A gente está falando de 4,8 
mil frigoríficos, e 23 estão sob o 
holofote da Polícia Federal e do 
Ministério Público. Tem de ir até 
o fim, mas já prejudicou a econo-
mia do país, pelas exportações. 
Se houve alguma irregularidade, 
tem de punir. 

Não se pode abrir mão da pu-
nição, mas eu acho que a forma 
como foi liberada a informação 
foi muito generalizada. Isso não 
é bom. Não é porque você é sus-
peito que você é culpado. O povo 
brasileiro é muito calmo normal-
mente. Parece que isso está aca-
bando. 

O povo brasileiro está cansado 
dessas histórias. Há um risco de 
turbulências sociais muito gran-
des com informações erradas. Fez 
algo errado, tem de ser punido. 
Mas cuidado para não generali-
zar. A gente sabe que às vezes há 
pessoas mal-intencionadas mas 
que não representam necessa-
riamente o comando da empre-
sa. Não sei avaliar, mas antes de 
culpar tem de ter certeza. As em-
presas estão sendo penalizadas. 
Inclusive, no Paraná, empresas já 
começaram a demitir. 

Stéphane Engelhard, desde 2012 
no Grupo Carrefour, assumiu em 
2014 a vice-presidência de Assuntos 
Corporativos
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As reações imediatas do Exte-
rior, ao barrar a carne daqui, não 
mostram que a imagem do Brasil 
já está contaminada?

A gente fala muito da imagem 
do Brasil fora mas no fundo os 
europeus não sabem o que está 
acontecendo. Quem sabe é quem 
lê alguns jornais, a página 4 do Le 
Monde, por exemplo, que é lido 
pelas pessoas mais intelectualiza-
das. No fundo o povo vê o Brasil 
como o país de futebol, do po-
tencial de que a gente falou, de 
festa, de gente feliz. Não abalou 
tanto, na minha opinião. Sobre 
a questão da carne, acho que os 
franceses nem sabem o que acon-
teceu. Os Estados e os governos, 
sim, pois tomaram essa decisão 
do embargo, e ao meu ver com 
razão: na dúvida… Acho que isso 
vai se resolver rapidamente. A 
China já desbloqueou. A França 
teve o mesmo problema dois ou 
três anos atrás com pratos cozidos 
industrializados. Em lugar de car-
ne bovina, havia carne de burro, 
de cavalo… Todo mundo tem seus 
problemas. Tem de corrigir. Co-
meteu o erro, tem de ser punido. 
Justo. Mas cuidado para não ge-

Eu pessoalmente respeito todas as 

opiniões, mas o governo anterior 

trouxe bastante insegurança jurídica. 

Hoje está melhorando.

Todo mundo tem seus 

problemas. Tem de corrigir. 

Cometeu o erro, tem de ser 

punido. Justo. Mas cuidado para 

não generalizar.

neralizar. Na questão da imagem 
do Brasil para os europeus, não 
muda muito a visão dos europeus 
em relação ao Brasil. 

A camada mais intelectualiza-
da dos franceses, assim como ou-
tros europeus, sabe que há uma 
questão política grave, mas é uma 
minoria. Imagina um chinês. Ele 
nem sabe que houve esse proble-
ma com a carne. O governo sabe, 
claro. Isso é temporário.

Em uma entrevista há três 
anos, em maio de 2014, o Sr. falou 
que a principal demanda do setor 
privado para investir no Brasil era 
a segurança jurídica. Mudou al-
guma coisa em relação a isso?

Participo das instituições da 
França no Brasil através de vários 
organismos. Isso persiste, sim, 
mas melhorou bastante. E, de 
fato, essa melhoria é ligada ao 
novo governo. Eu pessoalmente 
respeito todas as opiniões, mas o 
governo anterior trouxe bastante 
insegurança jurídica. Hoje está 
melhorando. Todas as reformas 
que o novo governo quer votar 
no Congresso vão nesse sentido: 
a trabalhista, a da Previdência, a 
tributária… Todas são positivas. 
Mas ainda é um assunto. 

O problema é como eu posso 
ter certeza de o que eu vou fazer 
não será questionado amanhã. 
O Malan falava “Até as coisas do 
passado podem mudar” (referên-

cia à frase “No Brasil, até o passado é 

incerto”, do ministro da Fazenda do 

governo FHC). Imagina o futuro? 
Para o meu lado europeu, há 

coisas difíceis de entender. Às ve-

zes há decisões da corte suprema, 
o STF, que podem abalar o país. 
Não é a questão de se é justo ou 
não. Mas, de fato, economica-
mente, podem criar problemas. 

Há decisões favoráveis a em-
presas que podem afundar o 
governo federal, e o contrário: 
decisões que podem criar muitos 
problemas para empresas, quan-
do a princípio a questão estava 
praticamente definida. Não vou 
dar exemplos porque não quero 
polemizar.

O Brasil, para o Carrefour, é 
um mercado muito importante. É 
o segundo, portanto só abaixo do 
francês. Qual é o plano do Carre-
four para o Brasil?

É um país de 207 milhões de 
habitantes que, apesar das ques-
tões de instabilidade na política 
ou insegurança jurídica em cer-
tas ocasiões, não deixa de ser um 
mercado extremamente relevan-
te. Quais são os países que têm 
200 milhões de habitantes? Pou-
cos. E com democracia. 

Apesar dos males, o Brasil é 
uma democracia. É um mercado 
que tem poder aquisitivo. 

É importante para nós. O ritmo 
de investimento durante a crise 
foi elevado e vai assim continuar 
nos próximos anos.
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O MUNDO É DOS 

NO BRASIL, AO 
CONTRÁRIO 

DA TENDÊNCIA 
MUNDIAL, 

OUTSIDER É 
QUEM REPUDIA 

POPULISMO E 
ECONOMIA DE 

COMPADRIO

Donald Trump, candidato 
alheio à elite democrata ou repu-
blicana, foi eleito presidente nos 
EUA, democracia das mais conso-
lidadas no mundo.

Emmanuel Macron e Marine 
Le Pen disputaram o Eliseu sem a 
sustentação dos pilares partidá-
rios clássicos da política francesa.

Nigel Farage, do UKIP (sigla em 
inglês para Partido de Indepen-
dência do Reino Unido), protago-
nizou o brexit, evento geopolítico 
na Europa mais importante desde 
a Queda do Muro de Berlim. Na 
Áustria e na Holanda, recentes 
eleições transcorreram com um 
forte sentimento anti-mainstream.

No Ocidente, estamos teste-
munhando uma ojeriza a líderes 
e ideias afeitos ao establishment. 
Tudo o que parecia até há pou-
co inabalável —bipartidarismo 
norte-americano, dinâmica de 
integração na União Europeia, sa-
cralidade dos comícios presenciais 
— é eclipsado por aquilo que con-
trasta com a política tradicional.

O mundo é dos outsiders. O mo-
mento é daqueles que se opõem 
“àquilo que está aí”. Esse “outsi-
derismo”, portanto, tem muitas 
faces. Nesse contexto, a política 
metamorfoseou-se. 

O ideal romântico de revolu-
ção não faz mais parte do elenco 
de aspirações.

Ao contrário do que se poderia 
imaginar como efeito das redes 
sociais, as agendas propositivas e 
críticas estão mais locais. Sabe-se 
o que quer e como fazer no seu 
bairro, cidade. Menos, porém, no 
nível de uma unidade federativa 
(Estado) ou país. Muito menos 
para o mundo.

Ao contrário dos muitos con-
sensos que emergiram durante a 
“globalização profunda” — como 
o ideal de circulação mais livre de 
bens, serviços, capitais e pessoas 
—, essa tendência “outsiderista”, 
nos EUA e na Europa, responde 
mais ao particular  doque ao ge-
ral, mais ao imediato do que ao 
estratégico.

Claro que Trump, eleições pre-
sidenciais na França e brexit são 
macro-exemplos de outsiderismo, 
mas tal tendência é ainda mais 
sentida no nível do Poder Executi-
vo ou casas legislativas em âmbito 
municipal ou estadual/provincial.

Em seu debate cotidiano, a 
política outsiderista não é mais a 
dos grandes sistemas ou soluções 
globais. Além desse caráter de 
proximidade “epidérmica”, há a 
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MARCOS TROYJO
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questão da política como espaço 
de defesa da voz de afinidades es-
téticas ou profissionais.

Daí em eleições aos mais varia-
dos cargos observarmos o êxito 
de candidatos dos taxistas, es-
portistas, celebridades de TV ou 
dirigentes de clubes de futebol. E 
aqui, sem dúvida, tecnologia e re-
des sociais também exponenciam 
o vetor outsiderista.

Afinidades estéticas, como di-
ria o grande sociólogo francês 
Michel Maffesoli, turbinam as 
“células” de proximidades dos 
outsiders com suas comunidades 
no Facebook ou no Twitter.

Em muitos desses casos, os  
canais entre outsiders e aqueles 
que compõem suas “nuvens” 
substituem mídias jornalísticas 
tradicionais. Nesse fluxo, mais 
importante que “informação” é 
“confirmação”.

Houve aqui, portanto, uma 
transformação. A origem da notí-
cia ou análise, há um tempo res-
trita à redação própria de cada 
veículo jornalístico, hoje está na 
multidão de sites, agências de 
notícias, blogs, universidades, nas 
empresas de qualquer ramo. Cir-
cula, enfim, no ciberespaço.

O destino, na mesma medida, 
que segmentava por mídia o tipo 
de consumidor em suas várias 
formas (leitor, ouvinte, telespec-
tador, internauta), condensa-se 
progressivamente graças à con-
vergência tecnológica.

A mídia, como sinônimo de 
imprensa, é irmã gêmea da Li-
berdade de Expressão. Esta iden-
tidade sempre se alimentou pela 

noção de que o livre debate de  
ideias (exposto pela mídia) cons-
trói agendas críticas ou proposi-
tivas —objetivo eminentemente 
político.

E a questão da sobrevivência 
das empresas de mídia também 
permitiu um deslocamento do 
eixo jornalístico para o do entre-
tenimento, sublinhando assim a 
relação “interesse público x inte-
resse do público”. Quanto a este 
último, é patente a tendência ao 
mórbido, à vulgarização, à TV 
trash e aos sites de ódio. Ecossiste-
ma perfeito para alguns outsiders.

Com efeito, na política de car-
gos eletivos, o que vemos é o de-
créscimo relativo da importância 
dos discursos programáticos e a 
construção de candidatos a partir 
de marketings de empatia.

As redes sociais, dado seu cará-
ter instantâneo e superficial, aju-
dam nessa “efemeridade”. As no-
vas tecnologias aproximam. Isto 
se faz para o bem e para o mal.

A proximidade desvenda iden-
tidades, mas também realça dife-
renças, sobretudo civilizacionais. 
Este o principal combustível para 
os conflitos contemporâneos con-
forme a ainda atual formulação 
de Samuel Huntington.

O advento dessa fase outside-

rista no Ocidente e o impacto que 
ela projeta para as relações inter-
nacionais é marcante. As frontei-
ras, claro, não deixaram de existir. 
Tornaram-se, no entanto, mais 
porosas. O Estado-Nação, que sus-
tenta sua existência na dualidade 
interno-externo, vê-se desorien-
tado com sua vulnerabilidade fí-

sica, macroeconômica e cultural.
Suas delimitações são vazadas 

tecnológica, financeira e cultural-
mente, o que produz novas sínte-
ses — por vezes enriquecedoras, 
por vezes fragmentárias.

Geram como contrapartida 
bandeiras preservacionistas de 
tradições e especificidades — o 
que, se empunhadas com o va-
lor maior da tolerância, deve ser 
bem-vindo num mundo que se 
quer plural.

Impossível não reconhecer tais 
marcas, na sua versão potencial-
mente perigosa, em Trump, Le 
Pen e mesmo nas motivações mais 
nativistas que levaram ao brexit.

Como o Brasil, em tantas mo-
mentos históricos, gosta de andar 
na contramão de tendências in-
ternacionais, aqui há talvez uma 
boa notícia.

Outsider pode querer dizer 
mais do que apenas o “não tradi-
cionalmente político”, ou aquele 
“não vinculado a partidos conso-
lidados”. Pode significar também 
aquele contrário ao que é triste-
mente convencional no país.

Repudiar populismo, experi-
mentalismo macroeconômico e 
uma economia política de compa-
drio é ser outsider, pois esta é, há 
muito tempo, a tríade mainstream 
no Brasil. 

Em nosso país, ser “contra o 
que está aí” significa sobretu-
do permitir o amplo desenca-
deamento de criatividade e for-
ças produtivas. Nesse sentido,  
a emergência de um outsider 
pode ser uma ótima novidade 
para o Brasil.

A política 
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SIM: 
deputado  

Rogério Marinho 

(PSDB-RN),  

relator da reforma 

na Câmara

A mudança na legislação vai ajudar o trabalhador?
Reforma Trabalhista

CONTRADITÓRIO

lei, a Reforma possibilita maior autonomia 
às entidades sindicais, ao mesmo tempo 
em que oferece maior segurança jurídica 
às decisões que vierem a ser negociadas.

As mudanças são uma forma de retirar 
a legislação do anacronismo e imobilis-
mo e torná-la um instrumento flexível e 
adequado ao espírito do tempo. No que 
diz respeito à terceirização, por exemplo, 
foram colocadas no texto salvaguardas, 
incluindo uma quarentena de 18 meses 
entre a demissão de um trabalhador e sua 
recontratação. 

Outra mudança é restringir a contri-
buição sindical aos trabalhadores e em-
pregadores sindicalizados. O desconto do 
pagamento da contribuição deve ser feito 
somente depois de manifestação favorável 
do trabalhador ou da empresa. Criada em 
uma época em que as garantias constitu-
cionais estavam suspensas, a contribuição 
sindical tem inspiração claramente fascis-
ta. O principal objetivo era subsidiar finan-
ceiramente os sindicatos para que dessem 
sustentação ao governo. Não há justifica-
ção para se exigir a cobrança de uma con-
tribuição de alguém que não é filiado e 
que, muitas vezes, discorda frontalmente 
da atuação de seu sindicato.

A reforma incorpora normas que visam 
a possibilitar formas não litigiosas de solu-
ção dos conflitos, desestimular a litigância 
de má-fé, frear o ativismo judicial e reafir-
mar o prestígio do princípio constitucional 
da legalidade, segundo o qual ninguém é 
obrigado a fazer ou deixar de fazer algu-
ma coisa senão em virtude de lei.

O objetivo da Reforma é modernizar 
a legislação. Não podemos deixar que a 
precarização das leis impeça a criação de 
postos de trabalho. Nem por isso estamos 
propondo a revogação de direitos do tra-
balhador brasileiro, que continuam asse-
gurados pela Constituição Federal. 

A Reforma pretende dar segurança ju-
rídica ao processo negocial, já que cerca 
de 50 mil acordos são celebrados todos os 
anos, e vários desses acordos são contesta-
dos judicialmente depois. Ao se abrir espa-
ço para que as partes negociem diretamen-
te condições de trabalho mais adequadas, 
sem revogar as garantias estabelecidas em 

FOTO: DIVULGAÇÃO
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NÃO: 
Germano Siqueira, 

presidente da 

Associação Nacional 

dos Magistrados do 

Trabalho (Anamatra)

O Direito do Trabalho parte do pressu-
posto, ainda atual, de que o trabalhador 
deve ser protegido. O relatório da Refor-
ma Trabalhista inverte toda a lógica, para 
proteger o empregador, e faz do trabalha-
dor uma espécie de algoz da empresa. Se 
o Direito do Trabalho foi concebido pelo 
reconhecimento de que o trabalhador, pela 
sua condição econômica e social, merece 
ter a proteção legislativa, o que se preten-
de agora, sem autorização constitucional, 
é inverter essa proteção, blindando o eco-
nomicamente mais forte em detrimento do 
trabalhador.

O texto retira por revogação direitos 
muito claros, como o das horas “In Itinere” 
(tipo de hora extra caracterizado no desloca-

mento do empregado entre a residência e o tra-

balho) e o de a mulher gestante não traba-
lhar em ambiente insalubre. A pretexto de 
ampliar o mercado de trabalho para as mu-
lheres, quer se permitir que um médico da 
empresa conceda um atestado que permita 
à mulher trabalhar em ambiente insalubre. 

Outra questão é a da flexibilização do in-
tervalo. O trabalhador pode perder dupla-
mente, diante da possibilidade de redução 
da duração de uma para meia hora, causan-
do danos à saúde, e também a repercussão 
financeira disso. 

Outro exemplo de prejuízo para o traba-
lhador: o art.790-B, de uma forma absoluta-
mente desconforme com juridicidade e com 
qualquer explicação plausível, impõe aos 
trabalhadores que necessitem de perícia pa-
gar os honorários do perito, mesmo que se-
jam beneficiários de gratuidade processual. 

A possibilidade de apenas mensurar jor-
nada pelo critério de 220 horas mensais, 
com jornada diária de até 12 horas, vai re-
presentar, na prática, a redução dos postos 
de trabalho e o desestímulo a novas con-
tratações. Aumentarão, talvez, os subem-
pregos, com redução do pacote de direitos, 
como será o caso, por exemplo, dos traba-
lhadores com jornada flexível e dos terceiri-
zados, o que não interessa a ninguém, mui-
to menos à sociedade. 

Quanto à segurança jurídica, avaliamos 
que os questionamentos aumentarão, em 
vez de diminuir. Teremos mais judicializa-
ção em relação aos acordos coletivos. 

FOTO: ROBERTO ROCHA/DIVULGAÇÃO
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RAIO X DO FATO

PRECISAMOS 
IMPOR REGRAS À 

COMPETITIVIDADE 
DESTRUTIVA 

ENTRE ESTADOS E 
ASSIM FREAR ESSE 

ENGODO

O tema da guerra fiscal en-
volve contradições verdadeiras e 
aparentes. Explico, e começo pela 
contradição propriamente dita. 
Existir uma disputa de ordem fis-
cal, no ambiente interno de uma 
federação, entre alguns de seus 
membros, é uma clara discrepân-
cia. Se conjunto dá sentido a uma 
nação federada, as atitudes indi-
viduais não poderiam estar acima 
do interesse coletivo. 

Os efeitos desse jogo, do pon-
to de vista da nação, se diluem. 
Se uma região ganhou e outra 
perdeu, o fato é que para o Brasil 
nada mudou. Mais: a guerra fiscal 
não tem sido capaz de gerar de-
senvolvimento em locais menos 
desenvolvidos – que era um de 
seus intuitos. O resultado se mos-
tra até mesmo em sentido contrá-
rio. Estados mais fortes entraram 
na disputa, o que aumentou as 
diferenças. Com maior capacida-
de logística, acesso a bens de con-
sumo e adensamento tecnológi-
co, os grandes centros passaram a 
concentrar ainda mais os parques 
empresariais.

Eis, portanto, a contradição 
verdadeira: a guerra fiscal em 
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Reformar de Estudos Políticos 

e Tributários e membro do 
Conselho de Desenvolvimento 
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O BRASIL É QUEM 
PERDE COM A 
GUERRA FISCAL

si mesma. E é por tudo isso que, 
durante minha trajetória pública, 
defendo que essa possibilidade 
termine. Ao lado de uma reforma 
tributária, que racionalize e sim-
plifique o sistema de impostos do 
Brasil, precisamos impor regras a 
essa competitividade destrutiva 
entre estados, de forma a, pelo 
menos, colocar um freio em ta-
manho engodo.

Todavia, se a guerra fiscal exis-
te, é legítimo e até necessário que 
os estados dela participem. E aí 
começo a referir-me a uma con-
tradição que é apenas aparente, 
ou seja, inexistente. O atual sis-
tema permite que a competição 
entre estados ocorra sem regras 
estabelecidas, por exemplo, sobre 
impostos como o ICMS. Então, se 
um estado tenta atrair uma em-
presa ou até mesmo tirar uma 
planta empresarial de outro, é 
imperativo que o gestor faça o 
possível para defender os interes-
ses do seu território. Não se pode 
exigir que um governador deixe 
de entrar numa competição para 
tentar manter ou levar investi-
mento para um município de sua 
unidade federada. 
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É importante, então, enten-
der este ponto e esta diferença: o 
problema não está no fato de o 
gestor participar da guerra fiscal; 
está, isto sim, na legislação que 
permite sua existência. É isso que 
precisamos mudar. 

Falo por já ter vivido pesso-
almente esse aparente dilema, 
sobre o qual nunca tive dúvida. 
Como governador do Rio Grande 
do Sul, não tive alternativa senão 
buscar empresas para promover 
o desenvolvimento – no que, a 
propósito, fomos bem-sucedidos. 
Atraímos muitos investimentos 
durante o nosso período de go-
verno. Claro que não usamos 
apenas o mecanismo tributário, 
mas ele foi fundamental. Tudo foi 
feito com transparência e de ma-
neira colegiada, por meio de um 
conselho que decidia tecnicamen-
te sobre as concessões. Não há in-
coerência alguma nisso. 

O que está faltando, em muitos 
casos, é justamente a transparên-
cia na concessão dos incentivos 
fiscais. Denúncias recentes mos-
tram indícios de beneficiamen-
to de empresas com o propósito 
de enriquecimento ilícito ou de 

financiamento irregular de cam-
panhas: corrupção e caixa dois. O 
Ministério Público, o Tribunal de 
Contas e a Assembleia Legislativa 
dos estados, para além das inves-
tigações federais, devem fazer 
um levantamento completo de 
todos os incentivos concedidos. 
Faço questão de que se investigue 
tudo profundamente, sob pena 
de a generalização confundir 
quem agiu certo com quem agiu 
indevidamente.

Mas, além de investigar o pas-
sado, é preciso terminar com a 
possibilidade da guerra fiscal no 
futuro ou, ao menos, colocar um 
freio em sua existência. Para isso, 
reitero a necessidade de uma le-
gislação nacional única para o 
ICMS, com poucas alíquotas. A 
principal mudança deve ser a co-
brança do imposto, migrando da 

O maior 

segredo para 

enfrentar a 
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entre entes de 

uma mesma 

federação 

é migrar a 

cobrança do 

imposto do 

estado que 

produz para o 
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origem para o destino, isto é, do 
estado que produz para o que 
consome. Nesse quesito está o 
maior segredo para enfrentar a 
disputa fiscal entre entes de uma 
mesma federação.

Como mudar tudo isso? Não 
vejo outra saída senão por meio 
da convocação de uma Assem-
bleia Constituinte Exclusiva, com 
finalidades específicas e tempo 
determinado para terminar – pos-
tulado que já defendi neste espa-
ço. Se revisar o sistema tributário, 
o político e o pacto federativo, o 
país estará construindo o caminho 
para um novo ciclo de desenvolvi-
mento. Mais emparceirado com o 
setor produtivo, com menos buro-
cracia e mais transparência. E livre 
dessa disputa sem sentido entre 
os estados, que acaba prejudican-
do o país. 
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a jornada e o 

comportamento 

do consumidor

Com a queda na taxa de juros há uma 
tendência de reaquecimento do merca-
do imobiliário comercial, porém, com as 
atenções voltadas à vacância. Nos últimos 
anos temos presenciado o fechamento de 
algumas operações de varejo, e isto não 
se deve apenas à crise que estamos en-
frentando no País. Este movimento acon-
tece no mundo todo. Gigantes do varejo 
como Wal-Mart, Macy’s, J.C. Penney e CVS 
anunciaram fechamentos de lojas, e mais 
fechamentos devem ocorrer. 

Este movimento deixa pro-
fissionais de real estate, imobi-
liárias, investidores e empreen-
dedores bastante apreensivos. 
Revisam projetos, postergam lan-
çamentos, contratam novas equi-
pes e muito pouco conseguem 
fazer para reverter o cenário. 
Mesmo com a economia dando 
sinais de recuperação e o varejo 
brasileiro apresentando melhores 
perspectivas para este ano, o que 
ainda veremos é o fechamento 
de mais algumas operações.

O que aconteceu nos últimos anos na 
indústria da informação com o avanço das 
plataformas digitais, com a transforma-
ção da indústria automobilística através 
da ‘uberização’ onde montadoras ques-
tionam se o seu papel é vender veículos 
ou transportar pessoas e o desafio que 
as finantechs estão impondo aos bancos 
é exatamente o que já está acontecendo 
– e poucos perceberam – no real estate 
comercial. 

Nos últimos anos houve muita evolu-
ção, pesquisa e desenvolvimento na área 
da construção civil. Novos e bons profissio-
nais de engenharia e arquitetura ingres-
saram no mercado, e seus focos estiveram 
fundamentalmente “do tapume para 
dentro”. Neste período, no outro lado 
do tapume, as imobiliárias passaram por 
uma consolidação no setor e afastaram-
-se ainda mais das redes varejistas, com 
linguagem, visão e posicionamento dis-

tintos. Enquanto as imobiliárias 
apresentavam ofertas existentes, 
as redes de varejo demandavam 
aquilo que não se encontrava no 
mercado. Enquanto as imobiliá-
rias falavam em aluguel, a rede 
varejista tentava explicar o que 
era custo de ocupação. 

Mais do que nunca é preciso 
observar os passos do consumi-
dor, aliás, os passos e os cliques. 
Não há espaço para pensar em 
investimento imobiliário sus-
tentável sem entender em pro-
fundidade a jornada e o com-

portamento do consumidor. Imobiliárias, 
incorporadores, profissionais do mercado 
e redes varejistas não precisam de mais 
ofertas, precisam de ofertas certas. Pre-
cisam de ofertas que visem economizar 
tempo do consumidor, que proporcionem 
a este consumidor multicanal uma experi-
ência que agregue valor, afinal, cada vez 
mais as lojas físicas serão um ponto de 
encontro, um lugar de convivência e de 
muita conexão!
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NASCIDO EM 1999, 
COM A INSTALAÇÃO  
DA GM EM GRAVATAÍ, O 
INTERCITY HOJE É UMA 
REDE COM 35 HOTÉIS E 
SE REPOSICIONA PARA 
SEDUZIR A CLASSE A, 
COM A MARCA YOO2, 
E A ECONÔMICA,  
COM A HI!

Novos 

HORIZONTES
NEGÓCIOS

Como o acirrado mercado ho-
teleiro é disputado por cadeias 
multinacionais, é comum confun-
dir o nome Intercity como sendo 
de uma rede estrangeira. Os de-
savisados se surpreendem com a 
origem da empresa. O primeiro 
hotel foi fundado em 1999, em 
Gravataí, cidade escolhida pelo 
empresário Alexandre Gehlen 
porque naquele momento estava 
sendo ali construída a planta da 
General Motors, com uma pers-
pectiva de demanda no ramo. 
Dezoito anos depois, o negócio é 
uma cadeia com 35 hotéis nas cin-
co regiões do Brasil e no Uruguai 
e, rebatizado como grupo ICH, se 
reposiciona para abocanhar tam-
bém o segmento de luxo, com a 
marca Yoo2, e a camada econômi-
ca, com a hi!

A rede, que se situa como a 
terceira no mercado, atrás da lí-
der Accor e da Atlantica, teve sua 
expansão impulsionada na apos-

ta pelo modelo do condo hotel. 
Seu foco é mais a administração 
do que a construção. É o caso do 
Intercity Cidade Baixa, aberto em 
março passado. 

Os 228 apartamentos, assim 
como a torre de salas comerciais 
integrante do complexo na Rua 
Loureiro da Silva, 1.960, foram 
construídos pela Cyrela, sendo 
financiados pela venda de unida-
des para investidores, e depois de 
concluída a obra a rede hotelei-
ra recebeu as chaves e assumiu a 
gestão. Dos 35 hotéis, apenas oito 
não são por esse sistema, obser-
vou Marcelo Marinho, diretor de 
Operações e Marketing, ao apre-
sentar a mais nova unidade da ca-
pital gaúcha. Uma transformação 
na rede começou no ano passado, 
quando foi rebatizada para ICH 
Administração de Hotéis. 

A escolha do nome segue a 
influência germânica, da família 
do fundador (InterCity-Express é o 

trem-bala alemão, e Ich quer di-
zer “Eu”), que começou no ramo 
com o Hotel Bavária, em Grama-
do. A reestruturação comporta as 
novas faixas de rodagem: a em-
presa passa atuar também para 
cima, no seleto mercado do luxo, 
e para baixo, no amplo segmento 
econômico.

Para os clientes premium, a pri-
meira unidade foi aberta no Rio, 
em 2016, e o plano é inaugurar 
a segunda em Porto Alegre em 
2017, e outras seis nos anos se-
guintes. A aposta maior de cres-
cimento, porém, está na base da 
pirâmide. A rede hi! segue o con-
ceito “cheap & chic”. Apartamen-
tos pequenos, mas com a promes-
sa de compensação de uma área 
de convivência atrativa. Nesse 
modelo estão previstas constru-
ções em São José do Rio Preto 
(SP), Blumenau, Chapecó e Criciú-
ma (SC), e a ambição é chegar a 
40 unidades a médio prazo. 

A rede hi! 

segue o 

conceito 

“cheap & chic”. 
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atrativa. 

Intercity  
Cidade Baixa
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TARDE DE DEBATES 
PRODUZ UM RETRATO 

DOS AVANÇOS 
E DOS AINDA 

MUITOS DESAFIOS 
NA MARCHA PELA 

IGUALDADE

I Fórum VOTO 

A MULHER 
E O PODER

Ao reafirmar o seu protago-
nismo, a mulher se transforma e 
transforma a sociedade. Essa é a 
essência de uma tarde de debates 
que marcou o I Fórum VOTO – A 
Mulher e o Poder, um retrato dos 
avanços e dos ainda muitos de-
safios na marcha pela igualdade. 
Realizado pela revista VOTO com 
patrocínio da IMED, o evento lo-
tou o auditório da IMED Porto 
Alegre na tarde de uma quinta-
-feira, 30 de março,. 

A provocação da publisher da 
Revista VOTO, Karim Miskulin, 
reuniu cerca de 80 mulheres para 
debater as questões que envol-

vem a reafirmação da mulher e 
o poder na sociedade. Entre os 
relatos sobre competência, capa-
cidade intelectual e multitarefas, 
a importância de exercitar e se co-
locar no lugar da próxima, forta-
lecendo uma rede de apoio entre 
mulheres – a chamada sororidade 
– se mostram fundamentais para 
a ocupação dos espaços femininos 
por direito.

O evento trouxe à discussão 
sobre as diversas situações pelos 
quais as mulheres ainda passam, 
a fim de estimular o papel delas 
no universo corporativo e a im-
portância das contribuições ao 

O preconceito velado é muito mais 

presente do que o machismo declarado. 

Para irmos em frente, não podemos fingir 

que não existe. Temos que falar, encarar 

e acreditar em nós mesmas, no nosso 

poder e na nossa capacidade, intelectual 

e emocional.

Patrícia Audi, secretária do Conselho de 
Desenvolvimento Econômico e Social da 

Presidência da República

Palestrantes como 
Simone Leite, 
primeira presidente 
da Federasul, 
compartilharam 
lições de liderança
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desenvolvimento político, econô-
mico e social das cidades. 

Estimulando o empreende-
dorismo e a alta capacidade de 
liderança inerente às mulheres, 
os painéis foram construídos de 
forma a apresentarem exemplos 
nas mais diversas áreas, comparti-
lhando lições de liderança, como 
o protagonismo de Simone Leite, 
primeira presidente da Federasul, 
e Paula Mascarenhas, prefeita 
de Pelotas. Mulheres à frente de 
cargos continuamente masculi-
nos em um Estado conhecido por 
maioria masculina em cargos re-
presentativos. 

O encontro reforçou que o 
apoio mútuo entre as próprias 
mulheres, assim como a base da 
educação sem divisão entre os 
gêneros, criam uma sociedade 
mais igualitária, com os mesmo 
direitos às lideranças e protago-
nismos de ambos os sexos.

A liderança pautada em minorias 

nos faz ter que provar o tempo 

todo a nossa competência. 

Por isso a importância do 

diálogo, da solidariedade e nos 

firmarmos nesses espaços.

Lisiane Lemos, executiva 
do Comitê de Diversidade e 

Inclusão da Microsoft

Paula Cardoso, CEO do Banco Carrefour, 
empresa de um grupo que assinou o 

compromisso He for She, da ONU, na luta 
pela igualdade de gênero.

Valorizamos a diversidade e a ampliação no foco 

de atuação. E isso é bom para o negócio. Ter 

mulheres ocupando mais de 30% das posições 

de liderança gera 6% a mais de lucro líquido. 

Para isso, precisamos reter e desenvolver.

Público lotou 
o auditório  
da IMED  
Porto Alegre

No sentido do relógio: 
Patrícia Audi,  
Maria Elena Johannpeter,  
Ana Cássia Hennrich,  
Clenir Wengenowicz, 
Rosalia Schwark,  
Lisiane Lemos,  
Karim Miskulin,  
Alexandre Horn,  
Marcia Capellari,  
Paula Cardoso,  
Leila Palombini,  
Patricia Blanco

FOTOS: ANDRÉ FELTES/AGÊNCIA PREVIEW
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MULHERES DE PODER

LISIANE LEMOS

Jovem, competente, bem em-
pregada e com alto poder de li-
derança. Infelizmente, Lisiane 
Lemos é uma exceção. A execu-
tiva de 27 anos tanto sabe disso 
que não se conforma e atua para 
que mais mulheres negras, assim 
como outras minorias, tenham 
presença e voz na sociedade. No I 
Fórum VOTO A Mulher e o Poder, 
ela expôs os motivos e as primei-
ras conquistas dessa cruzada pela 
igualdade de participação e opor-
tunidades.

A gaúcha, formada em Di-
reito pela Universidade Federal 
de Pelotas (UFPel) em 2012, tem 
chamado atenção para a causa, e 
vem sendo por seu ativismo reco-
nhecida. Em março deste ano, foi 
incluída na lista da Forbes Brasil 
dos 91 destaques brasileiros abai-
xo dos 30 anos. É referência em 
um ciclo da economia em que o 
comportamento colaborativo, 
mais do que opção, é imposição. 
Há quatro anos na Microsoft, em 
São Paulo, Lisiane Lemos ajuda a 
transformar a cultura da empresa:

“Diversidade e inclusão é um 
foco estratégico para nós.”

Na gigante de software, ela 
casa a carreira com a militância 
pela igualdade racial. Participa do 
Blacks at Microsoft no Brasil, polí-

UMA DAS JOVENS MAIS 
INFLUENTES DO BRASIL 
CASA A MILITÂNCIA 
COM A CARREIRA 
NA MICROSOFT, 
QUE COMPREENDEU 
A NECESSIDADE 
DE ENFRENTAR A 
DESIGUALDADE

Por que 

INCLUIR
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Um dos 

objetivos da 

rede fundada 

e dirigida 

por Lisiane é 

desconstruir 

a alegação de 

empresas de 

que inexistem 

profissionais 

negros no 

mercado

tica da companhia pela inclusão 
de pessoas negras na empresa, 
que promove a tecnologia como 
instrumento de ascensão social. A 
Microsoft decidiu adotar formal-
mente a diversidade em 2015, ao 
defender uma nova mentalidade 
de negócios, que leva em conta a 
inclusão e o respeito às minorias. 
O passo seguinte foi estimular a 
diversidade nas equipes de tra-
balho profissionais, conta Lisiane: 
“Os programas foram pensados 
em envolver pessoas de diferen-
tes matizes.”

Se não faltassem justificativas 
humanitárias, uma das razões no 
mundo dos negócios é a necessi-
dade estratégica de haver identi-
ficação do cliente com o produto. 

A empresa estendeu os crité-
rios de recrutamento, de modo 
a abranger o maior número pos-
sível de candidatos. “Deixamos 
de procurar em algumas poucas 

universidades, em um perfil so-
cial e em uma só raça”, comenta 
a executiva. 

Entre os primeiros frutos da 
política inclusiva, estão hacka-

tons (maratonas de programação 
entre hackers) organizados pela 
empresa: resultaram em um app 
sobre o mapa da violência contra 
mulheres, e outro sobre combate 
à homofobia. 

Lisiane é uma das fundadoras e 
diretora da Rede de Profissionais 
Negros, coletivo que conecta pro-
fissionais negros, empresas com 
políticas de diversidade e movi-
mentos sociais. A ideia é ir além 
do sistema de cotas no Ensino Su-
perior por meio da conexão entre 
empresas que adotam práticas de 
inclusão desconhecidas dos re-
cém-formados. 

“A rede é feita para descons-
truir essas barreiras. Desde o pro-
fissional negro que entende que 

aquela empresa não vai recepcio-
ná-lo, que não está preparado ou 
que não é mercado para ele. Mas 
também desconstruir o argumen-
to da empresa de que não existem 
profissionais negros no mercado. 
Porque eles existem e estão por 
aí, prontos para assumir cargos de 
liderança”, explica.

Ela também é uma das líderes 
do Mulheres do Brasil, organiza-
ção da sociedade civil fundada 
pela empresária Luiza Trajano, 
proprietária do Magazine Luiza. 
Participou da criação do Comitê 
de Igualdade Racial do grupo.

Lisiane vê o reconhecimento 
como um combustível. 

“É um sinal de que eu estou 
indo no caminho certo, que você 
consegue ser um profissional 
competente sem perder o propó-
sito e sem se desapegar das coisas 
em que você acredita. E eu acredi-
to num mundo mais igual.”
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SENADO POPULAR

ACORDO SOCIAL

EM TORNO 
DE UM BOM

ESTAMOS NO SÉCULO 
21 E TEMOS DE 

PENSAR NAS NOVAS 
GERAÇÕES: A LEI JÁ 
NÃO ATENDE MAIS 

A EVOLUÇÃO DA 
SOCIEDADE

MARTA SUPLICY
Senadora pelo PMDB-SP

Escrevo este artigo no dia 2 de 
maio. Após a reforma trabalhista 
ter sido votada na Câmara dos De-
putados. Praticamente, acabam 
de ser passadas a nós, senadores, 
as responsabilidades de continuar 
o debate e de contribuir para a 
modernização das regras de tra-
balho no país.

Aqui no Senado, cada dia é 
único, ímpar. Tudo precisa ser 
analisado, repensado. Se modifi-
carmos, voltará à apreciação da 
Câmara dos Deputados e lá mais 
debates e votação com duas es-
colhas: a da Câmara mesmo ou a 
modificada no Senado. É o jogo 
das arenas políticas.

Na prática, no entanto, há pon-
tos nesse debate que merecem 
nossa reflexão. A mais importan-
te: estamos no século 21 e temos 
de pensar nas novas gerações. A 
lei que aí está já não atende mais 
a evolução da sociedade. Não 
basta o discurso para conservá-la, 
é preciso argumentos em profun-
didade. Acredito que as pessoas 
percebem isso.

Qual é o Brasil que queremos? 

REFORMA TRABALHISTA

Quais são os caminhos para esti-
mular desenvolvimento? Quais 
são as estruturas que nos auxilia-
rão a garantir o futuro das novas 
gerações? O que é justo para o 
trabalhador e não impede a com-
petitividade das empresas?

Posso adiantar o que compre-
endo positivo, visto que, como 
presidente da Comissão de As-
suntos Sociais do Senado (CAS), 
tenho me debruçado e já promovi 
a primeira audiência pública tra-
tando do debate legislado x ne-
gociado.

Pactuar é interessante tanto 
ao empregador, quanto ao em-
pregado. Além de desobstruir os 
tribunais atopetados com ações 
trabalhistas.

Se pensarmos em larga escala, 
o empreendedor brasileiro convi-
ve com alta carga tributária, ine-
ficiência do estado, corrupção, e 
de outro lado uma legislação que 
coloca em seus ombros a maior 
parte na questão da segurança do 
trabalho. De outro lado, este país 
se formou em boa medida por 
proteger trabalhadores, só que a 
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ambulatório, alimentação, segu-
rança, transporte, capacitação e 
qualidade de equipamentos.

A nova legislação prevê que a 
contratação terceirizada ocorra 
sem restrições, inclusive na admi-
nistração pública. Já deixo claro 
que sou a favor de concurso pú-
blico. Minha expectativa é de que 
essa mudança não afetará carrei-
ras estratégicas do poder público, 
até porque já há contratação de 
terceirizados na área.

Por fim, a jornada de trabalho: 
hoje é limitada a 8 horas diárias, 
44 horas semanais e 220 horas 
mensais, podendo haver até 2 
horas extras por dia. Pelo novo 
texto é permitida a prestação de 
serviços de forma descontínua, 
podendo o funcionário trabalhar 
em dias e horários alternados. Va-
mos nos debruçar sobre todos es-
ses tópicos em pauta. Sou otimis-
ta. Vamos trabalhar por um bom 
acordo social. 

Na tensão entre 

um interesse e 

outro, surgiu 

uma solução 

muito positiva: 

amparo para 

home office, 

no século do 

“teletrabalho”, 

o trabalho à 

distância

Consolidação das Leis do Trabalho 
(CLT) tem hoje mais de 70 anos, 
com a necessidade clara de que 
precisa passar por revisões.

Vejo que, na tensão entre um 
interesse e outro, surgiu uma so-
lução que considero muito positi-
va: amparo para home office. Este 
é o século do “teletrabalho”, tra-
balho à distância, e não havia na 
legislação amparo específico, até 
que, em 2011, os funcionários em 
home office passaram a ter, por 
lei, os mesmos direitos de quem 
trabalha na empresa. Isso é fruto 
de um espaço em que temos não 
o simples rompimento, mas a con-
ciliação de interesses.

O avanço na terceirização. 
Vamos ao básico: terceirização 
acontece quando uma empre-
sa contrata outra para cuidar de 
uma tarefa, em vez de ter funcio-
nários próprios fazendo o serviço. 
Até há pouco, não havia uma lei 
específica. Súmula do Tribunal Su-
perior do Trabalho (TST) admitia 
expressamente terceirização para 
vigilância, conservação e limpeza. 
Uma orientação, portanto, mas os 
demais juízes da Justiça do Traba-
lho não eram obrigados a segui-la.

O que temos agora: estabele-
ceu-se que pode ser terceirizada 
qualquer atividade, mas há uma 
restrição que é a quarentena de 
18 meses entre a demissão de um 
trabalhador e sua recontratação, 
pela mesma empresa, como ter-
ceirizado. Outro ponto: quem 
estiver prestando serviço como 
terceirizado deverá ter as mes-
mas condições de trabalho dos 
efetivos, ou seja, atendimento em 
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QUANTO CUSTA

ROTATIVIDADE: 
HORA DE REFORMAR 
O CONCEITO ANTIGO

FORMA DE MEDIDA 
DESTE INDICADOR 
NO NOSSO PAÍS É 

QUESTIONÁVEL: 
TENDE A COLOCAR 

TODO MUNDO 
DENTRO DA MESMA 

REALIDADE

Em tempos de discussão sobre 
reforma da legislação trabalhista 
no Brasil, é muito importante ter 
opinião embasada em conheci-
mento. A proposta de hoje é que 
entendamos aspectos estruturais 
de um indicador polêmico que 
permeia estes debates, a rotativi-
dade de trabalhadores. Você sa-
bia que este não é um indicador 
oficial? Sendo assim, está sujeito 
a variações na sua base de cálcu-
lo e diferentes interpretações. Na 
maior parte das vezes, é aplicada 
a fórmula que considera o menor 
valor encontrado na relação entre 
contratados e desligados sobre 
o estoque de trabalhadores em 
atividade em um determinado 
período. A inexistência de um pa-
drão em sua análise torna o tema 
bastante polêmico, pois devemos 
atentar sempre para quem está 
incluído nos numeradores da aná-
lise. Além disso, no nosso país im-
pera a visão de que a rotatividade 
penaliza apenas os trabalhadores. 
A maior queixa é a de que esse 
processo encobre um mecanismo 
do empregador utilizado apenas 
para reduzir salários e benefícios. 
No entanto, raramente isto se tra-
duz em uma vantagem real para 
o contratante. 

A perda de um funcionário ex-

periente na sua função pode re-
sultar em piora de produtividade 
no curto e médio prazo. Estudos 
feitos para os EUA apontam que 
o custo para a empresa treinar e 
capacitar um novo funcionário 
gira em torno de 20% do seu sa-
lário anual de contratação, sendo 
mais alto quanto maior for o grau 
de especialização do trabalho em 
si. E o tempo médio de adaptação 
desse trabalhador varia entre 4 
e 6 meses. Soma-se a isso o des-
perdício de tempo e recursos com 
anúncio, entrevista, análise de 
documentação e procedimentos 
de contratação. Ou seja, ao con-
trário do senso comum, quando o 
turnover é elevado, tanto o traba-
lhador quanto a empresa podem 
sair perdendo.

Há vários estudos que apon-
tam o Brasil como pertencente ao 
grupo de países que apresentam 
os maiores índices de rotativida-
de. Esta colocação é trazida fre-
quentemente para a mesa de dis-
cussões das negociações salariais 
nos sindicatos e também junto ao 
Judiciário. Apesar do alarde sobre 
o tema, a comparação com outros 
países deve ser feita com caute-
la, devido aos diferentes concei-
tos aplicados sobre as formas de 
contratação e desligamento, já 

IGOR MORAIS
Pós-doutorando em economia 

aplicada na Universidade da 
Califórnia – Riverside
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que a regra no mercado de tra-
balho não é comum. Ademais, a 
forma de medida deste indica-
dor no nosso país é questionável 
e não padronizada. Ela tende a 
colocar todo mundo dentro da 
mesma realidade, e não preserva 
as diferenças que existem entre 
regiões, setores, a função exer-
cida pelo empregado e razões 
de desligamento e contratação. 
Por exemplo, não devemos con-
siderar como rotatividade se a 
empresa demite um funcionário 
do almoxarifado e contrata um 
gerente de vendas. São funções 
diferentes. Da mesma forma, não 
deveríamos usar na base de cálcu-
lo contratos de trabalho tempo-
rários na sua origem. Ainda, uma 
quantificação fidedigna isolaria 
desligamentos voluntários, da-
queles involuntários, motivados 
por aposentadoria e/ou morte. 

Dessa forma, quando apli-
camos filtros pertinentes nesta 
equação, como os citados acima, 
percebemos que a taxa de rotati-
vidade de trabalhadores no Brasil 
passa de 30% para 19,7%, em es-
pecial quando analisamos as mes-
mas CBOs – Classificação Brasileira 
de Ocupações. Ou seja, a rotativi-
dade ocorrida na mesma função 
exercida anteriormente. Diferen-
ças adicionais aparecem quando 
aplicamos o indicador isolando 
regiões homogêneas em relação 
ao seu principal setor produtivo. 
Por exemplo, em Mato Grosso, 
onde a agropecuária é mais for-
te e, portanto, temos mais sazo-
nalidade no emprego, é natural 
esperar uma rotatividade maior 
do que em Brasília, uma cidade 
tipicamente administrativa e com 
maior estabilidade nos empregos. 
Assim, os números mostram que a 

Muito além dos 

números, está a 

questão cultural 

da geração 

milênio, que 

será a maioria 

no Brasil já 

a partir de 

2020 e não 

pensa mais em 

emprego, e sim 

em trabalho

OLHANDO COM MAIS ATENÇÃO

Quando aplicados filtros que corrigem generalizações, a taxa de rota-
tividade (12 meses terminados em março de 2017) cai:

Sem filtros  Com filtros

Brasil 30,1% 19,7%

Mato Grosso 42% 25,3%

Distrito Federal 19,6% 18,6%

Fonte: RAIS e Caged - Ministério do Trabalho e Emprego.

melhor forma de tratar o tema é 
considerando situações diferentes 
de forma diferente, sob pena de 
incorrermos em distorções grotes-
cas e falácias conjunturais.

Porém, muito além dos núme-
ros está uma questão cultural difí-
cil de romper nessas discussões so-
bre reforma das leis trabalhistas. 
O mundo corporativo e a relação 
entre empresas e trabalhadores 
vêm mudando de forma signifi-
cativa nas últimas décadas. A ge-
ração atual, conhecida como ge-
ração milênio, nascida a partir de 
meados da década de 80, e que 
será a maioria no Brasil já a partir 
de 2020, não pensa mais em em-
prego, e sim em trabalho. 

A resultante disso será, inevi-
tavelmente, uma relação menos 
duradoura entre trabalhadores 
e seu local de trabalho, por mais 
que as empresas se esforcem em 
manter um ambiente atrativo. 

Essa já é uma realidade para 
diversas empresas que encontram 
dificuldade em reter talentos, 
mesmo oferecendo benefícios 
como planos de saúde e previdên-
cia, entre outras vantagens. Essa 
geração não quer usar uniforme 
e não está preocupada com ho-
rário. Ela não se sente explorada 
como as gerações de outrora que 

PARA SABER MAIS

SHRM, 2016 Human Capital 

Benchmarking Report, Novem-
ber, 2016 

Boushey, H. and Glynn, S.J., 
There Are 

Significant Business Costs to 

Replacing Employees, Novem-
ber, 2012

  Uma boa discussão sobre as 
diferenças entre as estatís-
ticas sobre turnover: https://

www.bls.gov/opub/mlr/2015/

article/comparison-of-u-s-and-in-

ternational-labor-turnover-statis-

tics.htm

participaram da formação dos 
conceitos que norteiam a legis-
lação brasileira atual e demanda 
um ambiente mais livre.

Se pensamos em reformar nos-
sa defasada legislação trabalhis-
ta, que o façamos à luz de dados 
objetivos. Vamos desconstruir 
indicadores e visões obsoletas, 
entender seu conteúdo e trazer 
à tona números representativos e 
que proporcionem uma discussão 
justa e resolutiva. A nova geração 
quer conceitos novos.
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Entre a série de reformas pe-
las quais o Brasil clama e sobre as 
quais tanto se fala no Congresso 
Nacional, estou convencido de 
que a Reforma Política (aí incluí-
das as regras eleitorais) deve ser 
a prioritária. Penso e afirmo isso 
a partir de um raciocínio muito 
simples:  se é consenso qualificar e 
renovar a representação popular 
no Congresso e nas Assembleias  
Estaduais, é inadiável olhar em 
outras direções e mudar as regras 
com urgência, sob pena de perpe-
tuar nomes que não conseguirão 
ou não se interessarão em pro-
mover as demais reformas (tribu-
tária, previdenciária etc). Mudar 
as regras da política é o primeiro 
passo para aperfeiçoar e atualizar 
o próprio funcionamento do País 
e devolver seriedade às institui-
ções públicas. 

No Curso de Gestão Pública 
da Universidade de Colúmbia, 
que frequento neste semestre, 
também tenho me dedicado a 
entender e analisar o sistema de 
representação política dos EUA e 
que, no caso do poder legislativo, 
é o distrital, permanentemente 
sujeito a ajustes, realinhamentos 

GESTÃO PÚBLICA EM PERSPECTIVA

EDUARDO LEITE
Ex-prefeito de Pelotas, 

bacharel em Direito

A REFORMA 
POLÍTICA 
DEVE SER A PRIMEIRA

EMBORA NÃO 
EXISTA UM SISTEMA 

PERFEITO, É 
PRECISO CORRIGIR 

DISTORÇÕES 
HISTÓRICAS E 

QUE HÁ DÉCADAS 
CLAMAM POR 

NOVAS REGRAS

Se a Reforma 

Política não vier 

antes, as outras 

não chegarão 

à profundidade 

que as faça 

merecer o 

nome de 

“reforma”

e negociações. Estou convencido 
de que não existe um sistema per-
feito; mas, mais do que isso, estou 
totalmente convencido – no caso 
do Brasil – de que não se deve 
parar de lutar para corrigir distor-
ções históricas e que há décadas 
clamam por novas regras.

No sistema político-eleitoral 
brasileiro vigente, para constituir 
a representação no parlamento 
temos o que chamamos de “elei-
ção proporcional”. 

O que parece interessante e 
deveria significar a formação de 
um conjunto representativo da 
sociedade na proporção de seus 
posicionamentos ideológicos aca-
ba tornando-se incompreensível 
à população, tendo em vista o 
eleitor identificar um candidato e 
não um partido com o qual se afi-
na, e afastando a grande maioria 
do eleitorado da política. 

Isso porque, se somarmos os 
votos dos eleitos, em boa parte 
dos nossos parlamentos (sejam 
municipais, estaduais ou no Con-
gresso Nacional), se alcançará  
em torno de 1/3 do eleitorado. 
Assim, 2/3, a ampla maioria que 
não elegeu seus candidatos, não 
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consegue identificar com clareza 
quem, dentre os eleitos, repre-
sentaria sua comunidade ou seus 
interesses.

Confirmando o que aqui es-
crevo, gostaria de lembrar das 
ainda atuais  manifestações da 
Zona Sul do Rio Grande do Sul 
pela duplicação da BR-116, entre 
Guaíba e Pelotas. Nossas lideran-
ças, incluindo prefeitos, vereado-
res e empresários, praticamente 
precisaram pedir “emprestados” 
parlamentares de outras regiões 
para amparar em Brasília o justo 
e urgente pleito meridional. É 
isso mesmo: nem Pelotas, nem Rio 
Grande nem nenhuma das deze-
nas de importantes cidades que 
margeiam a rodovia entre Guaíba 
e a Noiva do Mar dispõem de um 
único representante na Câmara 
dos Deputados! Há, portanto, 
uma evidente deformação na re-
presentação política, que hoje é 
desigual, injusta e concentrada.

Já há algum tempo, tenho sim-
patia pelo instituto do voto dis-
trital. Neste sistema garante-se a 
representação regional, através 
dos distritos e, mesmo quem teve 
seu candidato derrotado sabe, ao 
final, quem está representando a 
sua região. 

Situações como esta, da ca-
rência de vozes parlamentares 
em defesa da duplicação da 116, 
robustecem minha convicção – 

dos distritos é feita pelas assem-
bleias estaduais a cada dez anos. 
Trata-se de uma vulnerabilidade 
passível de ser corrigida, tirando-
-se da mão dos políticos o dese-
nho dos distritos e estabelecendo 
critérios técnicos e objetivos para 
sua definição.

 Também fala-se muito nos 
últimos tempos na chamada lis-
ta fechada, o que seria apenas  
mais um lamentável casuísmo, 
em face do expressivo número 
de congressistas envolvidos na 
Lava-Jato e interessados apenas 
em salvar seus mandatos. A lista 
debilitaria ainda mais os partidos 
políticos e permitiria que siglas de 
aluguel leiloassem os primeiros 
lugares da lista. 

Estamos nos aproximando da 
metade do ano de 2017, mas ain-
da há tempo para uma discussão 
séria que conduza a mudanças 
profundas e inadiáveis em nosso 
sistema político, que permitirão 
um caminho melhor para os tan-
tos outros debates de que necessi-
tamos sobre a reforma do estado 
e da máquina pública brasileira. 
Quando argumento que a refor-
ma política deva ser a primeira, 
não estou dizendo que as outras 
não devam ser feitas antes dela, 
mas sim que percebo que estas, 
sem aquela, não chegarão à pro-
fundidade que as faça merecer o 
nome de “reforma”.

ainda que nenhum sistema seja 
perfeito e inatacável. A própria 
fórmula dos distritos nas eleições 
americanas sofre críticas por estar 
aberta ao que eles chamam pe-
jorativamente de gerrymandering, 
em referência a um governador 
que chegou a ser vice-presidente 
americano. No início do século 
19, ele reorganizou os distritos da 
forma que melhor possibilitassem 
vitórias ao seu partido. Isso, na 
maior parte dos estados america-
nos, é possível porque a definição 

ELBRIDGE GERRY  
(1744–1814)

Governador de 
Massachusetts (1810-1812) e 
vice-presidente dos Estados 
Unidos (1813-1814), passou 
para a História como o autor 
de manobras na organização 
eleitoral de distritos ao 
sabor da conveniência 
de seu partido – uma 
vulnerabilidade passível de 
ser corrigida, tirando-se da 
mão dos políticos o desenho 
dos distritos e estabelecendo 
critérios técnicos e objetivos 
para sua definição.

REPRODUÇÃO
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O futuro do Rio Grande do 
Sul depende da inovação, e para 
fomentá-la o Estado tem muito 
a contribuir, a começar por um 
tarefa aparentemente simples: 
não atrapalhar. A constatação é 
um consenso dos três palestran-
tes do Brasil de Ideias de 27 de 
abril – cada um de um elo da ca-
deia: governo estadual, academia 
e mercado. Fábio Branco (até a 
véspera secretário do Desenvolvi-
mento Econômico, Ciência e Tec-
nologia), Ana Simão (professora 
de Relações Internacionais da ES-
PM-Sul) e José Renato Hopf (CEO 
da 4all) discutiram a “Inovação e 

a inserção dos estados nos mer-
cados internacionais”, no evento 
realizado pela Revista VOTO no 
Pool Bar do Sheraton Hotel Por-
to Alegre com o patrocínio de 
Braskem, CMPC Celulose Riogran-
dense e EGR Empresa Gaúcha de 
Rodovias.

Para os três painelistas, não 
atrapalhar quer dizer, por exem-
plo, desemperrar a burocracia e 
encurtar o tempo de liberação de 
empreendimentos, compromissos 
que Fábio Branco seguiu com con-
vicção própria e como orientação 
do governador − “Se não atrapa-
lhar, já será uma grande coisa” foi 

INOVAÇÃO
O papel do Estado na

O que falta para colocar o RS 
na rota da inovação, na visão 
do secretário Fábio Branco, 
da professora Ana Simão 
e do empreendedor José 
Renato Hopf

BRASIL DE IDEIAS
FOTOS GUSTAVO ROTH/AGÊNCIA PREVIEW



49

a determinação que recebeu de 
José Ivo Sartori ao ser chamado 
para o posto. 

No evento, Branco explicou as 
ações e as estratégias como um 
de seus últimos compromissos no 
cargo, já que no mesmo dia assu-
miu a Casa Civil, em razão da re-
forma do secretariado. 

“Quando assumimos a secre-
taria, fizemos uma verificação na 
Lei da Inovação para entender 
por que ela não recebia adesão 
dos empresários, integramos sis-
temas com municípios – devemos 
chegar a 120 cidades gaúchas 
este ano –, modernizamos o li-
cenciamento ambiental, a Junta 
Comercial”, listou Branco. “Esta-
mos realinhando medidas de en-
frentamento à burocracia. Para o 
governador Sartori, o Estado tem 
que ser mais ágil, mais eficiente e 
mais transparente.”

A professora Ana Simão cha-
mou a atenção para a relevância 

do Mercosul como oportunidade, 
principalmente para o Rio Grande 
do Sul. “O Produto Interno Bruto 
dos quatro países fundadores do 
bloco (Brasil, Argentina, Paraguai e 

Uruguai), juntos, é de mais de US$ 
3 trilhões. 

Caso fosse um país, teria o 
quinto maior PIB do mundo”, 
observou. “Sem contar que o 
Mercosul multiplicou neste perí-
odo em 12 vezes o seu tamanho. 
É o maior exportador de açúcar 
do mundo, grande produtor de 
soja e o segundo exportador de 
carne.” O Estado mais ao Sul do 
país é o que mais vantagem pode 
obter do bloco. “Para o Mercosul, 
podemos exportar tecnologia”, 
ressaltou.

O poder 

público tem de 

desburocratizar, 

mas o 

empresariado 

também 

precisa agir 

e aproveitar 

oportunidades 

como a do 

Mercosul

O CEO da 4all, José Renato 
Hopf, relatou que muitas pesso-
as lhe perguntaram o porquê de 
investir no Rio Grande do Sul em 
um segmento em que muitos li-
mitam a geografia ao Vale do Si-
lício. “Minha intenção era fazer 
algo próprio e que pudesse ser 
aqui com tecnologia padrão glo-
bal”, explicou. “Queremos mos-
trar que podemos fazer algo de 
relevante.” Hopf se disse otimista 
quanto a uma mudança de pos-
tura não apenas no Estado (poder 

público), mas em toda a socieda-
de. “Assim como o governo que 
interfere em tudo, também pre-
cisa mudar o modelo de empresá-
rio, que fica esperando pelo go-
verno para investir”, comparou.

O prefeito de 
Canoas, Luiz 
Carlos Busato

O vereador 
Felipe 
Camozzato 
(Partido 
Novo), de 
Porto Alegre

João Ruy 
Freire (diretor 
de Relações 
Institucionais 
da Braskem )

Os palestrantes 
com Karim 
Miskulin 
(diretora 
da VOTO) 
e Nelson 
Lidio Nunes 
(presidente  
da EGR )

FO
TO

S G
U

STA
V

O
 R

O
TH

/A
G

ÊN
C

IA
 PR

EV
IEW



VOTO - política, cultura e negócios - maio e junho - 201750 VOTO - política, cultura e negócios - maio e junho - 201750

Sob a pressão do relógio e es-
facelado por interesses, o Brasil 
busca uma reforma da Previdên-
cia como a chance de evitar o 
desastre nas contas públicas. O 
colapso já houve, mas sem a cor-
reção de rota depois de décadas 
de negligência com as finanças, 
a situação vai se transformar em 
um cenário de terror. Como o 
país chegou a esse ponto e o que 
é preciso para evitar o pior foi o 
tema de Aod Cunha, doutor em 
Economia, ex-secretário da Fa-
zenda do Rio Grande do Sul, e 
Débora de Souza Morsch, sócia e 
diretora da Zenith Asset Manage-
ment, no Brasil de Ideias de 17 de 
março. O título do painel, realiza-
do pela Revista VOTO no Pool Bar 
do Sheraton Porto Alegre, foi “O 
Estado em colapso – como chega-
mos até aqui?”.

Débora fez uma didática con-
textualização do país sob o pris-
ma da economia, da educação, da 
política e dos marcos regulatórios 
como a Lei de Responsabilidade 
Fiscal desde o primeiro mandato 

do ex-presidente Fernando Hen-
rique Cardoso, passando pelos 
de Lula e de Dilma Rousseff. “A 
baixa eficiência e o controle do 
Estado sempre foram os grandes 
problemas”, resumiu a engenhei-
ra por formação. 

“É preciso simplificar o sistema 
tributário, fazer a reforma tra-
balhista, pois está arcaica, sendo 
da década de 1940, aproveitar as 
boas cabeças do setor público, im-
plementar mais abertura comer-
cial e investir na educação, que 
é crucial”, listou. “Não é o Fun-
do de Financiamento Estudan-
til (Fies), pois o aluno não pode 
rodar senão a instituição perde 
o estudante. Ou seja, há um con-
flito de interesse, e isso não pode 
ocorrer.”

Aod centrou seus argumentos 
na mudança da demografia ver-
de-amarela. De uma nação que 
construiu sua autoimagem calca-
da na juventude de seu povo – 
discurso elaborado nos promisso-
res anos 50 –, está envelhecendo 
rapidamente.  “Isto é inexorável: 

Reformas 

como a da 

Previdência 

representam 

não uma 

opção, mas 

sim uma 

questão de 

sobrevivência

COLAPSO
O inventário do 

BRASIL DE IDEIAS

“Dentro 
da nossa 

demografia 
particular, 

temos uma 
relação de 

dependência 
excessiva do 
Estado, que 

fica grande e 
ineficiente.”

“É preciso 
simplificar 
o sistema 
tributário, 
fazer a 
reforma 
trabalhista, 
pois está 
arcaica, 
sendo da 
década  
de 1940”

Aod 
Cunha

Débora 
Morsch

FOTOS: EMMANUEL DENAUI
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seremos mais velhos do que os 
EUA em 2035, 2040”, projetou. 
“Sobrarão escolas, e haverá uma 
demanda exponencial na saúde.”

O desafio para o Brasil é deixar 
de ser o “país do sucesso médio”, 
da renda média, que conseguiu 
sair da zona de pobreza, mas que 
cresceu abaixo da média global 
dos emergentes e não se liberta 
de um nível baixo de produtivida-
de e de poupança. 

Aod Cunha 
e Débora 
Morsch 
explicaram 
como a 
trajetória da 
demografia, 
combinada 
com a 
negligência 
nas contas 
públicas, 
levou o país 
ao colapso

“Dentro da nossa demografia 
particular, temos uma relação de 
dependência excessiva do Esta-
do, que fica grande e ineficiente. 
É imprescindível mudar relação 
com o Estado para que ele possa 
caber dentro dele mesmo.”

Para ele, a reforma previden-
ciária, claro, é um tema de difícil 
negociação, porém representa 
não uma opção, mas uma questão 
de sobrevivência. “Trata-se de um 

desafio político, pois se começar 
a abrir exceções para os regimes 
especiais, como segurar os outros 
setores?”, ponderou. “Como deci-
dir onde está a gordura e quem 
será prejudicado ou beneficiado? 

É também uma batalha de co-
municação na qual a sociedade 
civil precisa se envolver.”

O Brasil de Ideias tem o patro-
cínio da Celulose Riograndense e 
Gerdau.

O empresário Jorge Gerdau e 
Karim Miskulin (diretora da VOTO) 

O ex-ministro, ex-deputado e 
empresário Luís Roberto Ponte

O publicitário Miltinho Talaveira 
e o jornalista Fernando Albrecht

FOTOS: EMMANUEL DENAUI
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Lobby, 
política & 
valores

CINEMA

Ao falar sobre cinema, gosto 
muito de indicar para as pessoas 
ótimos filmes que, por diversas 
razões, passam despercebidos, em 
meio a tantas opções de lazer de 
que dispomos.

Neste ano, um excelente filme, 
com um tema atualíssimo, foi exi-
bido e praticamente ninguém viu 
e/ou comentou. Trata-se de Armas 

na Mesa, o péssimo titulo brasi-
leiro para Miss Sloane (2016), de 
John Madden.

Madden, um inglês de 68 anos, 
traz em seu currículo alguns óti-
mos títulos, como o thriller A 

Grande Mentira (2010), com Helen 
Mirren, o heterodoxo Kilshot – Tiro 

Certo (2008), com Mickey Rourke e 
Diane Lane, e o sempre discutido 
(do qual eu gosto muito) Shakes-

peare Apaixonado (1998), pelo qual 
foi indicado ao Oscar de Melhor 
Diretor.

Miss Sloane é um thriller sobre 
uma das principais lobistas de 
Washington, que nos dias atu-
ais resolve trocar de empresa,  
passando a trabalhar para uma 
firma menor que advoga a causa 

contra a indústria de armas nos 
Estados Unidos.  

Para iniciar, há que se mencio-
nar que o roteiro de Miss Sloane 
é uma aula de como deve ser um 
roteiro nota dez, extremamente 
bem construído pelo português 
Jonathan Pereira. 

Temas da maior atualidade, 
como o desarmamento, o lobby, 
a corrupção nas esferas pública e 
privada, o sistema eleitoral, o fim 
da privacidade, as redes sociais, 
o papel da imprensa, tudo passa 
por Miss Sloane.

O segundo ponto de altíssi-
mo nível do filme é seu elenco 
impressionante.  John Lithgow e 
Sam Waterston, dois veteranos, 
estão excelentes, como sempre. 
Mark Strong, um dos astros em 
ascensão de Hollywood, ótimo. A 
novata Alisson Pill, revelação da 
série Newsroom, da HBO, faz um 
trabalho magnífico. Gugu Mba-
tha-Raw (Um Homem entre Gigan-

tes e Os Dois Lados da Justiça) se de-
monstra outra vez notável atriz.

Mas o filme, como não pode-
ria deixar de ser, é todo de Jessi-

Miss Sloane 

vai fundo na 

discussão. O 

lobby deve 

ser permitido? 

Até onde se 

pode ir? Os fins 

justificam os 

meios?

ca Chastain. Como uma grande 
atriz, ela conduz a ação do início 
ao fim, dando o tom de cada cena 
conforme o estado de espírito de 
sua personagem. Impecável. Me-
morável. Estupenda.

O lobby deve ser permitido? 
Quais os limites? Existe ética no 
lobby? Ou o que importa é vencer 
a causa? Até onde se pode ir? Os 
fins justificam os meios?

Miss Sloane vai fundo na discus-
são de causas, pessoas e valores. 
Deixa muitas questões para refle-
xão do espectador interessado. 

Como diz a personagem prin-
cipal Elizabeth Sloane: “Fazer 
lobby é sobre previsão. Sobre 
antecipar os movimentos do seu 
oponente e elaborar contrame-
didas. O vencedor traça um passo 
à frente da oposição. E joga seu 
trunfo logo após eles jogarem o 
deles. Trata-se de certificar-se de 
surpreendê-los. E que eles não te 
surpreendam.”

Miss Sloane é um grande filme. 

MARCO ANTONIO CAMPOS*

*Advogado e sócio da Campos 
Escritórios Associados

MISS SLOANE 
(ARMAS  
NA MESA)

DIREÇÃO:
John Madden

COM:  
Jessica Chastain, 
Mark Strong, 
Gugu Mbatha-
Raw, John 
Lithgow, Sam 
Waterston e 
Alisson Pill

GÊNERO:  
Drama, Thriller

DURAÇÃO: 
2h12min

MISS SLOANE 
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ARTES

EDUARDO VIEIRA DA CUNHA
Artista plástico e professor do 

Instituto de Artes da UFRGS
ecunha@cpovo.net

A CARA 
DA RUA:
ENTRE UTOPIAS E 
DISTOPIAS URBANAS

PROJETO COM 
MORADORES EM 

SITUAÇÃO 
DE RUA MOSTRA 
COMO O ENSINO 

DA ARTE PODE 
SAIR DA POSTURA 

EGOCÊNTRICA 
E INDIVIDUAL E 
DE USOFRUTO 

SOLITÁRIO

Quando escreveu Utopia, o inglês Thomas 
Morus (1480-1535) imaginou uma forma de 
governo ideal, que proporcionava as me-
lhores condições de vida a um povo equi-
librado e feliz. O livro chamava a atenção 
para a atualidade política de seu tempo, 
que quinhentos anos atrás era como hoje, 
cheia de desigualdade e pobreza. 

A utopia nascia, então, como um retra-
to negativo. Distopia seria o termo usado 

atualmente como seu espelho, para se re-
ferir ao nosso quotidiano. A primeira re-
presentaria o ideal, a felicidade, enquanto 
a segunda, a realidade e a sua sombra, ou 
seja, uma ameaça constante. O problema 
era, e ainda é, que o conceito de utopia 
é lido como algo inatingível, distante, 
um desejo impossível de alcançar. Ou al-
cançável somente através da imaginação.  
Seria esta a função utópica da arte?
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FOTOS: DIVULGAÇÃO

A Cara da Rua é um projeto que 
trabalha com a arte, e vem sendo 
desenvolvido com moradores em 
situação de rua em Porto Alegre. 
Ele trata destas questões anta-
gônicas e complementares, entre 
utopias e distopias. 

Através de suas ações, perce-
be-se onde e quando o ensino da 
arte e estética pode sair de sua 
postura egocêntrica e individual 
e de usofruto solitário, para se 
transformar em um gesto ético, 
de generosidade em nome da ci-
dadania, buscando uma socieda-
de com oportunidades iguais. Ele 
atua neste momento crítico, onde 
a harmonia da vida na cidade 
exige que se conceda prioridade 
à ética. A Cara da Rua comprova, 
em seus resultados, que a estética 
não é necessariamente excluden-
te nesta relação de trocas e de in-
tersecções.    

No projeto, são distribuídas 
câmeras fotográficas para alunos 
sem domicílio fixo, que frequen-
tam a Escola EPA – EMEF de Porto 
Alegre, voltada para a educação 
de jovens adultos. O objetivo é 
a confecção de cartões postais, 
vendidos pelos próprios autores 
como uma forma alternativa de 
geração de renda.

O resultado é surpreendente. 
As fotos obtidas pelo grupo nos 
fazem pensar onde e quando, em 
uma fotografia, há sinais de uma 
perda, assim como também há 
uma denúncia destas ausências 
e destas faltas, e a esperança da 
integração pela hospitalidade. 
Como em uma fábula contem-
porânea, pessoas que perderam 
suas referências, como a família 
e a casa, descobrem a arte como 
uma forma de integração e recu-
peração da autoestima. Alguns 
destes participantes se revelaram 
artistas em potencial, capazes de 
transformar a perda em elemento 
catalisador da expressão.  

São estes sinais que nos fazem 
pensar sobre o tempo, sobre o 
grupo, sobre a cidadania, entre 
ética e estética, e sobre a atuali-
dade dos conceitos de utopia e de 
distopia em nossa cidade nos dias 
de hoje.  
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PRÉVIDI
JOSÉ LUIZ

Sob o cerco do politica-
mente correto e do patru-
lhamento partidário, José 
Luiz Prévidi escapa com sua 
irreverência. Para descon-
forto de poderosos (reais ou 
imaginários), desde agosto 
de 2003 O Blog do Prévidi 
(previdi.com.br) é referência 
na comunicação no Rio Gran-
de do Sul, reconhecida com o 
Prêmio Press - Jornalista de 
Web nos anos de 2006, 2010, 
2012, 2014 e 2016. Jornalista 
há quatro décadas e escritor 
com 12 livros publicados, ele 
se divide entre Porto Alegre 
e Oasis, no Litoral Norte. 

O QUE ME TIRA DO SÉRIO É…
Canalhas que querem se passar  

por  bonzinhos. Geralmente falam as-
sim: “Eu sou uma boa pessoa, ajudo a  
todos!” Pode escrever, são bandidos. 
Dou porrada do meu jeito – escre-
vendo.

FICO FELIZ QUANDO…
Sou um bobalhão, fico feliz por pe-

quenas coisas. Inúmeras coisas. Uma 
viagem, mesmo pequena, é uma satis-
fação. Escrever! Um prato de macar-
rão! Sou um torcedor pela alegria.

VOTO SEMPRE CONTRA…
Bah, nos últimos anos voto sempre 

contra tudo – um voto de protesto 
contra toda a bandidagem. Uma vez 
me perguntaram quem se salvava na 
política. Dei risada. Mas, sério, restam 
alguns.

A MAIOR FRUSTRAÇÃO  
NESTA DÉCADA É…

São várias, mas a maior é deste sé-
culo: não ter nada de decente nas ar-
tes. Especialmente na música. Né, Sa-
fadão? Empatada, a frustração de o 
STF ter terminado com a profissão de 
jornalista.

MINHA VITÓRIA MAIS  
GOSTOSA FOI…

Conseguir ultrapassar os 50 anos. 
Estar há quase 40 anos mexendo com 
jornalismo. E ter dois filhos maravilho-
sos é a certeza de que fiz alguma coisa 
certa nesta vida.

SE EU FOSSE PRESIDENTE FARIA…
Não teria paciência. Sei lá, ia virar 

um ditador! Imagina conviver com 
essa canalhada do Congresso Nacio-
nal? E essa gente que só quer levar 
vantagem? Ia faltar muita cadeia.

A MINHA MELHOR VIRTUDE É…
Indignação. E, para agir assim, às 

vezes como um adolescente revoltado, 
não posso, por exemplo, ser “puxa-sa-
co”.  Gosto quando me chamam de 
“radical” em determinados momen-
tos.

DEMOREI PARA  
COMPREENDER QUE…

Não dá para tomar partido por  
alguém ou por uma causa sem anali-
sar com calma. Tomei muita porrada, 
especialmente em posts no Blog do  

Prévidi.

UM LÍDER QUE ME INSPIRA…
Quando eu digo que sou fã de Le-

onel Brizola, não significa que digo 
amém a tudo que fez ou falou. Nada 
disso. Ele tem passagens maravilhosas, 
mas um monte de bobagens também.

MEU PROJETO PARA O FUTURO…
Uma vez eu disse ao Duda Melzer 

que com 6.2 não podia ter grandes 
projetos. E ele lembrou o Roberto Ma-
rinho, que fez a TV Globo depois de 
muito velho. O problema é que eu não 
sou rico como ele. Quem  me conhece 
sabe que quero voltar a usar Havaia-
nas. Hahaha!!!!
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VOTO.
UMA ARMA
PODEROSA.
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