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“Não existe fórmula para o sucesso. 
Mas, para o fracasso, há uma infalível: 

tentar agradar a todo mundo.”
Herbert Bayard Swope
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EDITORIAL

É INEVITÁVEL: O 
ANO DE 2018 É DE 

INCERTEZA. 
MAS HÁ UMA 

GRANDE CHANCE DE 
QUE ELE 

INSPIRE UM NOVO 
CICLO NA POLÍTICA

O ano do qual nos despedimos 
é o dos escândalos, mas é também 
o da transparência. É o da ascen-
são de uma palavra no vocabulá-
rio do ambiente de negócios, a 
compliance, a cultura empresarial 
que preconiza uma relação com o 
poder público em conformidade 
com as regras e com o profissio-
nalismo. 

Dois mil e dezessete é o ano da 
demagogia, refletida em discur-
sos desgastados de oradores da 
velha política, mas também é o do 
amadurecimento da audiência. 
Uma parcela cada vez mais nume-
rosa da sociedade entende que a 
política é importante demais para 
ficar só nas mãos e na garganta 
de alguns maus políticos. 

O período que se encerra neste 
31 de dezembro é marcado por 
pilhas de dinheiro expropriadas 
de seu real destino, a educação, a 
saúde, a segurança. É ao mesmo 
tempo, porém, uma época em 
que as autoridades têm a chan-
ce de descobrir as brechas usadas 
por quadrilhas de colarinho-bran-
co e aperfeiçoar os sistemas de 
fiscalização.

É um ano amargo, de centavos 
contatos, cortes dolorosos, nego-
ciações infindáveis, revisões de 
direitos trabalhistas e previdenci-
ários, mas também é um ano de 
retomada de crescimento e de 
demonstração de que a sociedade 
deu um passo adiante na lição de 
que os cofres públicos estão lon-
ge de ser um fonte inesgotável de 
recursos e de que também é da 
população a responsabilidade de 
saber de onde vem o dinheiro e 
como manter uma economia sus-
tentável.

Que 2018 seja um ano de in-
certeza, pois ela é ainda mais ine-
vitável em época de eleição, mas 
que no final acabe se confirman-
do como o início de um novo ci-
clo para a política brasileira. Uma 
época que deixe para trás o pro-
selitismo, o messianismo e outros 
tipos de ismo que se tornaram na 
verdade inço na democracia bra-
sileira. Que o novo ano seja uma 
terra fértil para nela prosperar 
uma nova forma de relação com a 
política e que as mazelas de uma 
democracia imatura fiquem se-
pultadas em 2017.

O FUTURO
UMA CHANCE PARA

KARIM MISKULIN
DIRETORA
EXECUTIVA DA VOTO
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CLÁUSULA DE 
DESEMPENHO

A EMENDA 
CONSTITUCIONAL 

Nº 97   
ESTABELECEU UM 

NOVO PARÂMETRO 
PARA OS PARTIDOS 

POLÍTICOS 
BRASILEIROS

 Após meses de negociatas e escamo-
tes, o Congresso Nacional votou algumas 
alterações aplicáveis já para o pleito de 
2018. Uma delas é a denominada cláusula 
de desempenho, que merece ser saudada 
e aplaudida.

 A Emenda Constitucional nº 97, que 
estabeleceu este novo parâmetro para os 
partidos políticos brasileiros, foi promul-
gada no dia 4 de outubro. O seu conteú-
do, convém esclarecer, não veda a criação 
de novas agremiações. A sua função pre-
cípua, a partir de três eleições consecuti-
vas, é restringir o acesso indiscriminado a 
benefícios constitucionalmente previstos.

 Para evitar a desidratação nos espa-
ços de poder e outros efeitos colaterais, 
as agremiações precisarão reforçar suas 
listas de candidatos e vitaminar o desem-
penho nas urnas. Afinal, os recursos do 
Fundo Partidário e a propaganda gratui-
ta no rádio e na televisão, na legislatura 
seguinte às eleições já de 2018 somente 
serão possíveis para aquelas que com-
provadamente obtiverem, nas eleições 
para a Câmara dos Deputados, no míni-
mo, 1,5% (um e meio por cento) dos vo-
tos válidos (excluídos os brancos e nulos), 
distribuídos em pelo menos um terço das 
unidades da Federação, com um mínimo 
de 1% (um por cento) dos votos válidos 
em cada uma delas; ou tiverem elegido 
pelo menos nove (9) deputados federais 
distribuídos em pelo menos um terço das 
unidades da Federação. Para a legislatu-
ra seguinte às eleições de 2022, o cená-
rio passa a exigir 2% (dois por cento) dos 
votos válidos, distribuídos em pelo menos 

um terço das unidades da Federação, com 
um mínimo de 1% (um por cento) dos vo-
tos válidos em cada uma delas; ou tiverem 
elegido pelo menos onze (11) deputa-
dos federais distribuídos em pelo menos 
um terço dos Estados. Para a legislatura 
seguinte às eleições de 2026, o nível de 
desempenho passará a 2,5% (dois e meio 
por cento) dos votos válidos, distribuídos 
em pelo menos um terço das unidades da 
Federação, com um mínimo de 1,5% (um 
e meio por cento) dos votos válidos em 
cada uma delas; ou a eleição de treze (13) 
deputados federais distribuídos em pelo 
menos um terço dos estados.

 O descumprimento desses requisitos 
estabelece uma barreira que inviabiliza 
o acesso partidário àquelas prerrogati-
vas. Daí o nome mais comum da cláusula 
(de barreira). Na prática, com a redução 
de siglas representadas no parlamento, 
a tendência é que a arquitetura política 
para a formação de governos seja menos 
complexa e mais transparente. Afinal, ne-
gociar com 6 ou 7 bancadas é mais racio-
nal do que fazê-lo com 15 ou 20.

 Este mecanismo vem sendo aplicado 
eficazmente por diversas democracias re-
presentativas do planeta, nos cinco con-
tinentes. 

A Alemanha, escaldada pelo nazismo, 
foi pioneira ao introduzi-lo em 1956.  
Argentina, Espanha, França, México,  
Moçambique, Coreia do Sul e até Moçam-
bique foram outras que trilharam o mes-
mo caminho fixando modelos similares, 
adequados às suas peculiaridades políti-
cas e eleitorais.

DIREITO ELEITORAL

ANTÔNIO AUGUSTO MAYER 
DOS SANTOS

Advogado 
aamsadv@gmail.com

Com a redução de 

siglas representadas no 

parlamento, a tendência 

é que a arquitetura 

política para a formação 

de governos seja 

menos complexa e mais 

transparente
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POR TRÁS DAS 
MONTANHAS 
DE DINHEIRO

POR QUE O SISTEMA DE CONTROLE 
DE CIRCULAÇÃO DE DINHEIRO VIVO 
CRIADO PARA DIFICULTAR AS AÇÕES 
DO CRIME ORGANIZADO IGNOROU 
O ARMAZENAMENTO DE R$ 51 
MILHÕES APREENDIDOS EM UM 
APARTAMENTO EM SALVADOR (BA) E 
ATRIBUÍDOS AO EX-MINISTRO GEDDEL 
VIEIRA LIMA, A MAIOR APREENSÃO 
EM MOEDA NA HISTÓRIA DO PAÍS
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Com os R$ 51 milhões encon-
trados no início de setembro de 
2017 em um apartamento em Sal-
vador (BA), atribuídos ao político 
baiano Geddel Vieira Lima, seria 
possível realizar gastos superiores 
à despesa anual de 3.926 municí-
pios brasileiros. Isso mesmo. Cer-
ca de 70% das cidades do Brasil 
têm um orçamento menor do 
que a montanha de reais e dóla-
res transformada em símbolo da 
desfaçatez da corrupção no país. 
Além de assombro, a apreensão 
despertou uma curiosidade: como 
foi possível reunir um volume tão 
expressivo de dinheiro vivo tendo 
em vista as regras de monitora-
mento à circulação de moedas em 
espécie no Brasil?

De longe, foi a maior apre-
ensão de dinheiro vivo suspei-
to na história das operações de 
combate à corrupção em solo 
brasileiro, bem à frente de ou-
tras descobertas milionárias (veja 

quadro). A imagem da sala do 
apartamento pertencente ao en-
genheiro Sílvio Silveira, e supos-
tamente emprestado a Geddel 
para funcionar como caixa forte 
clandestino, impressiona: são oito 
malas de viagens e oito caixas de 
papelão recheadas com notas de 
R$ 50 e R$ 100, totalizando R$ 
42.643.500,00, além de mais US$ 
2.688.000,00. A Polícia Federal da 
Bahia montou uma operação ape-

nas para transportar e contar o di-
nheiro. Chegar à cifra final levou 
14 horas de trabalho, recorrendo 
a sete máquinas que automatiza-
ram a triste contabilidade.

Ainda não se sabe a origem e 
como foi possível juntar a fortu-
na. Consultadas pela revista Voto 
para falar sobre a apreensão, tan-
to a unidade da Polícia Federal 
de Salvador quanto a de Brasília 
não quiseram detalhar o que en-
contraram no depósito clandes-
tino. Usaram como justificativa a 
necessidade de preservar a inves-
tigação, já que a tarefa agora é 
buscar os laços entre o material 
apreendido e outros esquemas. 
Segundo policiais federais com 
experiência neste tipo de apura-
ção, a hora é de “seguir o dinhei-
ro”. No caso, encontrar a origem 
da dinheirama – e há ferramentas 
para refazer o percurso e seguir 
o rastro. No dia da descoberta, 
os investigadores chegaram até 
o local a partir de uma denúncia 
em decorrência da Operação Cui 
Bono, que em latim quer dizer 
“a quem beneficia”. Atualmen-
te preso, o ex-ministro de Michel 
Temer é suspeito de, entre outras 
atividades ilícitas, ter recebido R$ 
20 milhões em propina quando 
foi vice-presidente da Caixa Eco-
nômica Federal (CEF), entre 2011 
e 2013, ainda no governo Dilma 
Rousseff. 

ALEXANDRE ELMI

COMO A RECEITA 
NÃO VIU?
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APREENSÕES MILIONÁRIAS
Os R$ 51 milhões encontrados em Salvador são a maior 
apreensão em dinheiro vivo da história do Brasil. Veja o 
ranking da dinheirama clandestina (em valores da época 
da apreensão:

R$ 51 milhões

Em notas de 
reais e dólar, 
acondicionados em 
oito malas e oito 
caixas, o dinheiro 
atribuído ao político 
baiano Geddel Vieira 
Lima levou 14 horas 
para ser contado.

R$ 12,8 
milhões

Operação 
Paraíso fiscal 
encontrou 
em caixas de 
leite, em 2011, 
um montante 
milionário em 
vários endereços 
de auditores da 
Receita Federal 
suspeitos de 
participarem de 
um esquema.

R$ 1,8  
milhão

Em reais e 
dólar foram 
encontrados 
pela Polícia 
Federal duas 
semanas antes 
do primeiro  
turno das 
eleições de 2016, 
com assessores 
ligados ao PT.  
O episódio ficou 
conhecido como 
os aloprados  
do PT.

R$ 1,3 
milhão

Em março de 
2002, o valor 
foi encontrado 
em São Luís 
(MA), na sede 
da empresa 
Lanus, 
pertencente 
a então 
governadora 
do Maranhão, 
Roseana 
Sarney.

R$ 2,1  
milhões

Localizados 
na casa do 
megatraficante 
colombiano Juan 
Carlos Ramirez 
Abadia em agosto 
de 2007, em um 
condomínio de 
luxo na cidade de 
Aldeia da Serra 
(SP). O dinheiro 
estava com 
relógios, joias e 
outros objetos  
de luxo.
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Mas como refazer este cami-
nho? De acordo com as normas 
em vigor, qualquer saque em 
dinheiro superior a R$ 100 mil 
precisa ser comunicado, o que au-
menta o mistério sobre como foi 
possível chegar a um montante 
tão expressivo. A linha do con-
trole começa nos bancos onde o 
valor é retirado, passa pelo Banco 
Central (BC) e chega ao Conselho 
de Controle das Atividades Finan-
ceiras (Coaf), um órgão ligado 
ao Ministério da Fazenda. São as 
chamadas Comunicação de Ope-
ração em Espécie, automáticas 
sempre que ultrapassam o valor. 
Desde 1998, o país conta com um 
sistema de prevenção à lavagem 
de dinheiro, que, se não impediu 
o trânsito de recursos provenien-
tes de atividades criminosas, pelo 
menos criou embaraços. No caso 
do tesouro escondido de Geddel, 
se os envolvidos usassem como 
tática fragmentar os saques em 
valores próximos aos R$ 100 mil 
para burlar o sistema de contro-
le, seriam necessários mais de 500 
saques para atingir o montante. 
Mais difícil de fazer e mais sus-
peito do que se não houvesse o 
limite.

Conforme o Coaf, mesmo os 
saques menores de R$ 100 mil 
podem ser informados pelas insti-
tuições bancárias, quando no con-
texto de alguma investigação ou 
quando os bancos suspeitarem de 
alguma coincidência ou frequên-
cia. Também há uma intensa tro-
ca de informações entre o órgão, 
os ministérios públicos e a Polícia 
Federal, com o objetivo de anali-
sar movimentações atípicas, am-

pliando o cerco. “O sistema finan-
ceiro passou a detectar recursos 
ligados ao crime. Assim, muitos 
criminosos têm evitado ingressar 
com esses recursos nos bancos, 
dando preferência a transpor-
tá-los e acumulá-los em espécie, 
exatamente para que não sejam 
rastreados”, explica o presidente 
do Coaf, Antônio Gustavo Rodri-
gues, que defende a existência de 
uma limitação ainda mais rigoro-
sa para tentar asfixiar a circulação 
clandestina, algo na linha de im-
pedir compras em dinheiro vivo 
em valores acima de R$ 30 mil.

No período entre 1999 a setem-
bro de 2017, foram 13,6 milhões 

O caminho do dinheiro
de comunicações de operações 
ao Coaf, tanto as de saque em 
espécie quanto outras transações 
consideradas duvidosas, que tam-
bém precisam ser informadas por 
agentes que lidam com questões 
financeiras. É o caso da Comissão 
de Valores Mobiliários (CVM), que 
regula o mercado de ações no 
Brasil e é obrigada a repassar os 
registros de movimentações fora 
do padrão. O número de ocor-
rências aumenta a cada ano. Em 
2017, já foram efetivadas 820 mil 
comunicações de transações de 
saques em espécie superiores a 
R$ 100 mil. No ano passado, o BC 
catalogou mais de 1,1 milhão de 
saques com estas características. 

Técnicos do Coaf lembram que, 
mesmo que o sistema regule os sa-
ques a partir de um determinado 
patamar, é importante considerar 
que existe um volume expressivo 
de dinheiro vivo com origem ile-
gal, que nem chega a passar pelo 
sistema financeiro nacional. São 
as fontes sombrias das operações 
de corrupção. Uma destas verten-
tes de dinheiro vivo, como exem-
plo, estaria no roubo de carros 
fortes, cujos valores abasteceriam 
a lavagem de dinheiro, o caixa 2 
e os pagamentos de despesas sem 
rastro. Também o tráfico de dro-
gas e o contrabando fazem girar 
quantidades expressivas de moe-
da, à margem dos registros con-
tábeis oficiais e das transações fi-
nanceiras do sistema bancário sob 
controle do BC. De acordo com 
um levantamento da Câmara dos 
Deputados de agosto de 2016, 
apenas o narcotráfico movimenta 
R$ 15,5 bilhões por ano no Brasil.

O sistema financeiro 
passou a detectar 
recursos ligados ao 
crime. Assim, muitos 
criminosos têm evitado 
ingressar com esses 
recursos nos bancos, 
dando preferência 
a transportá-los 
e acumulá-los em 
espécie, exatamente 
para que não sejam 
rastreados.

Antônio G. Rodrigues
presidente do Coaf

ESPECIAL



15

Vale destacar que ninguém é 
impedido de circular ou acumu-
lar dinheiro vivo no Brasil. Pode, 
em algumas circunstâncias, ser 
obrigado a prestar informações 
quanto à origem, principalmente 
quando a posse estiver associada 
a alguém investigado por forma-
ção de quadrilhas e práticas es-
cusas, como é o caso de Geddel. 
“Ninguém pode ser acusado de 
nada ao fazer qualquer paga-
mento em dinheiro vivo em real. 
Existem restrições para saques e 
movimentações suspeitas, mas é 
mais fácil controlar combatendo a 
corrupção”, propõe Manoel Gal-
dino, diretor-executivo da Trans-
parência Brasil. Para ele, tanto 
o Coaf quanto a Receita Federal 
têm mecanismos eficientes de 
combate à movimentações finan-
ceiras, mas enquanto o país não 
mudar a cultura de leniência com 
a corrupção, os resultados serão 
precários.

Uma das sugestões de melho-
ria apresentada por Galdino é re-
duzir ainda mais o valor da maior 
nota em circulação, que atual-
mente é a de R$ 100. Se fosse de 
R$ 20, por exemplo, acumular os 
cerca de R$ 42 milhões apreendi-
dos no apartamento com as digi-
tais de Geddel exigiria 2.132.175 
notas, complicando ainda mais a 
logística de acúmulo e armaze-
namento. Nos EUA, as notas mais 
altas foram tiradas de circulação 
em 1969, justamente para inibir 
a ação do crime organizado, no 
governo do então presidente Ri-
chard Nixon. Ficou a de US$ 100 
como a top de linha. 

Quase 50 anos depois, o Banco 

Central Europeu decidiu que irá 
interromper, no final de 2018, a 
impressão de notas de 500 euros, 
com o mesmo propósito, perma-
necendo a de 200 euros como a 
mais elevada a ser impressa. Com-
parando o caso brasileiro as duas 
zonas monetárias, a nota mais 
alta de real disponível nem é tão 
alta assim. 

O sistema de vigília está em 
constante aperfeiçoamento. Para 
constranger ainda mais as ope-
rações na boca do caixa, o BC 
determinou que, a partir de ja-
neiro de 2018, o valor base para 
a comunicação de operações em 
espécie seja de R$ 50 mil. A redu-
ção pela metade decorre de uma 
das ações pensadas no âmbito da 
Estratégia Nacional de Combate 

Combate à corrupção
à Corrupção e à Lavagem de Di-
nheiro (Enccla) para 2016, mas 
que só agora entra em vigor. O 
Enccla é um mutirão institucional 
que articula uma rede de comba-
te à corrupção, a partir da ação 
integrada de agentes estatais. O 
grupo é composto por 77 órgãos 
públicos estaduais e nacionais e 
atua desde 2003. De acordo com 
Sérgio Busato, delegado regional 
de Investigação e Combate ao Cri-
me Organizado da Polícia Federal 
no Rio Grande do Sul, a medida 
vai deixar ainda mais rigoroso o 
controle. “A atual lógica do siste-
ma financeiro inibe, mas o saque 
em espécie sempre precisa de um 
melhor controle, pois é um meio 
para afastar a origem dos recur-
sos ilícitos do destinatário final”, 
garante Busatto, que participou 
das ações do Enccla no ano passa-
do em Brasília.

“A atual lógica do 
sistema financeiro inibe, 
mas o saque em espécie 
sempre precisa de um 
melhor controle, pois  
é um meio para  
afastar a origem dos 
recursos ilícitos do 
destinatário final”

Sérgio Busato
delegado regional de 

Investigação e  
Combate ao Crime 

Organizado da  
Polícia Federal no Rio 

Grande do Sul
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O dinheiro vivo atribuído a 
Geddel estimula um debate a res-
peito dos mecanismos de fiscali-
zação da Receita Federal. Muito 
embora o órgão vigie a renda, 
a movimentação financeira e a 
construção de patrimônios for-
mais, os auditores também estão 
de olho nos sinais exteriores de 
riqueza. No caso do dinheiro que 
navega nos subterrâneos, a vigi-
lância enfrenta como barreira o 
fato de, obviamente, os recursos 
ilícitos não constarem nas decla-
rações anuais de renda. Como 
explica Busatto, o dinheiro vivo 
acumulado ainda não se trans-
formou em algo que possa ser 
observado pela Receita. Um olhar 
sobre a prestação anual de con-
tas ao Leão permite, no entanto, 
detectar algumas inconsistências. 
Quando concorreu pelo PMDB ao 
Senado Federal em 2010, pleito 
no qual saiu derrotado, Geddel 
declarou R$ 5,9 milhões em bens 
– cerca de 11,5% do valor encon-
trado no apartamento. A lista do 
IR continha imóveis, automóveis, 

frações de fazendas e recursos 
financeiros. Chama a atenção no 
rol a existência de um depósito 
em dinheiro em conta corrente 
no Bradesco no valor de R$ 1,36 
milhão, o bem mais valioso decla-
rado. Sim, R$ 1,36 milhão parado 
na conta bancária, sem remunera-
ção, sendo corroído pela inflação. 

Também não deixa de ser 
curiosa a confissão de posse de 
uma linha telefônica feita por 
Geddel, um resquício tributário. É 
anterior às privatizações a época 
em que, no Brasil, ter um telefone 
era considerado patrimônio a ser 
declarado no Imposto de Renda. 
O político baiano ignorou o atu-
al acesso quase universal e conti-
nuou contabilizando o telefone 
fixo como se ainda fosse negoci-
ável. No caso, a linha dele entrou 
na declaração de bens por R$ 1,1 
mil. Na mesma eleição, o irmão 
de Geddel, Lúcio Vieira Lima, que 
conquistou uma vaga de deputa-
do federal pelo mesmo PMDB, co-
municou à Justiça Eleitoral um pa-
trimônio de R$ 7,7 milhões, com 
uma estrutura de bens bastante 
semelhante a de Geddel. Lúcio 
inclusive declarou duas linhas te-
lefônicas. Incrivelmente, por valo-
res diferentes: uma por R$ 1 mil e 
outra por R$ 1,8 mil. Vasculhar as 
declarações de bens pode ajudar 
a destrinchar a investigação so-
bre a montanha milionária. Mas 
a principal linha de apuração, no 
quesito origem, é observar as no-
tas encontradas e os seus núme-
ros de série, pois seria possível ras-
trear de onde saíram e comparar 
minuciosamente com os registros 
feitos no Coaf. 

De olho no leão

ESPECIAL
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Mesmo quem está acostumado 
com investigações de lavagem de 
dinheiro fica impressionado com 
o tamanho da apreensão e busca 
explicações. O delegado Busato, 
por exemplo, enxerga no episó-
dio um sinal de que a sensação 
de risco pode ter levado alguns 
grupos a adotar novas táticas. É 
elucidativo fazer um raciocínio 
econômico para tentar entender 
a decisão de juntar tanto dinhei-
ro. Com a proximidade da eleição 
de 2018 e o aperto nas regras de 
financiamento, é possível inter-
pretar o tesouro de Geddel a par-
tir de uma lógica eminentemente  
keynesiana. Para o economista 
John Maynard Keynes (1883 -1946), 
em momentos de crise e incerteza, 
os agentes econômicos tendem a 
acumular – “entesourar” – dinhei-
ro como forma de proteção, redu-
zindo despesas e investimentos. 
Assim, as incertezas com relação 
ao financiamento de campanha, 
por conta do avanço da Operação 
Lava-Jato, podem ter levado o gru-
po político a adotar um comporta-
mento bem capitalista: acumular o 
dinheiro – neste caso, ilícito – para 
voltar a irrigar o sistema em um 
momento oportuno.

Embora ainda possa ser aperfei-
çoada, a atuação de órgãos repres-
sores como a Receita Federal e a 
Polícia Federal é vista como eficaz. 
Galdino, da Transparência Brasil, 
entende que o principal trabalho a 
ser feito é cultural. É o mesmo pen-
samento da promotora Luciana As-
per, do Ministério Público do Distri-
to Federal que coordena a ação do 
Enccla responsável pelo aumento 
da prevenção. Para ela, a Operação 

Velhos hábitos novas táticas

O conluio entre 
empresas e políticos 
subtrai das economias 
nacionais bilhões de 
dólares que foram 
canalizados para 
beneficiar poucos às 
custas de muitos. Esse 
tipo de corrupção 
sistêmica e em larga 
escala viola os direitos 
humanos, impede 
o desenvolvimento 
sustentável e alimenta 
a exclusão social

Lava-Jato proporcionou esperança, 
“mas ainda estamos nos primeiros 
cinco minutos do jogo, não ganha-
mos nada”. Luciana entende que 
se criou um clima de vitória, mas 
é necessário seguir investindo na 
prevenção primária, ou seja, no 
ser humano, ampliando a eficiên-
cia do sistema de combate, com 
o endurecimento da legislação e 
mecanismos de transparência. “As 
estruturas são falhas, precisamos 
aumentar a eficiência, o que é um 
princípio da administração públi-
ca. Ainda estamos com dificuldade 
para acessar os políticos”, admite 
Luciana, para quem a sociedade 
precisa se transformar em “embai-
xadora da honestidade”.

A montanha de dinheiro atribu-
ída a Geddel é um retrato surreal 
do ponto a que chegou o desvio 
de dinheiro público no Brasil, mas 
a imagem está longe de ser engra-
çada. No relatório de 2016 em que 
fotografa a corrupção no mundo, 
a Transparência Internacional fla-
grou, entre outras conclusões, uma 
piora na posição brasileira – com 
queda da 76ª para a 79ª posição – e 
também fez um alerta que precisa 
ser sempre lembrado: “O conluio 
entre empresas e políticos subtrai 
das economias nacionais bilhões 
de dólares que foram canalizados 
para beneficiar poucos às custas 
de muitos. Esse tipo de corrupção 
sistêmica e em larga escala viola os 
direitos humanos, impede o desen-
volvimento sustentável e alimenta 
a exclusão social”. Segundo a Fede-
ração das Indústrias do Estado de 
São Paulo (Fiesp), a corrupção cor-
rói R$ 145 bilhões ao ano. O custo 
Geddel não é brincadeira.

Relatório da 
Transparência 

Internacional 2016
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RAIO X DO FATO

ESSE CÂNCER 
MOSTRA A SUA 

COMPLEXIDADE EM 
TRÊS FORMAS QUE 
SE REFORÇAM E SE 

REPRODUZEM

Não nos enganemos imaginando ser fácil combater a corrupção. 
Essa disposição só terá significado se for profunda e multilateral, as-
sim como são suas próprias causas. Soluções simplistas para proble-
mas complexos normalmente geram resultados errados ou insufi-
cientes. O psicanalista Luiz Hanns, em uma análise elucidativa, trata 
disso em uma aula publicada pela Casa do Saber. Ele mostra que há 
pelo menos três tipos de corrupção que se reforçam e reproduzem. 

GERMANO RIGOTTO
Ex-governador do Rio Grande 

Sul, presidente do Instituto 
Reformar de Estudos Políticos 

e Tributários e membro do 
Conselho de Desenvolvimento 

Econômico e Social da 
Presidência da República 

www.germanorigotto.com.br

CAUSAS E SOLUÇÕES 
EM TODAS AS PONTAS

Está na hora 

de cultivar uma 

espécie de 

tolerância zero 

com a corrupção, 

mas sem 

generalizações – 

que só beneficiam 

os maus

CORRUPÇÃO:

A primeira delas é a sistêmica, 
que junta pessoas de mau caráter 
com um sistema vulnerável a 
desvios. Empresários gananciosos 
e detentores de cargo públicos 
inescrupulosos acham brechas  
para a ilicitude disfarçada.

Isso pode ser 
combatido com um 

controle mais eficiente, 
capaz de diminuir 
a impunidade. O 

Brasil precisa vencer 
a sensação de que o 

crime compensa.
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A segunda é a corrupção endêmica: uma 
cultura impregnada pelo desvio, o famoso 
“jeitinho brasileiro” – somos o único lugar 
do mundo em que delinquir ganhou até 
designação carinhosa. Engloba a postura 
de quem se revolta contra o escândalo 
do setor público, mas pratica e naturaliza 
pequenas corruptelas cotidianas. Tais 
como não devolver um troco dado a maior, 
subornar o guarda ou o fiscal, furar a fila, 
usar a vaga de estacionamento destinada 
ao deficiente físico, e por aí afora.

A terceira espécie de corrupção 
citada por Hanns é a sindrômica, que 
tem várias causas, fatores e vertentes. 
Está latente na burocracia e na visão 
patrimonialista do Estado. Envolve as 
inúmeras leis inexequíveis ou aquelas 
que viraram letra morta.  
O descrédito do arcabouço legislativo 
é o oxigênio para fazer esse sistema 
contraditório respirar. Some-se a isso 
a falta de fiscalização. E está feito o 
ambiente que confere normalidade  
e moralidade a algo que, na verdade, 
está corroído por dentro. Serve ao 
aparelho estatal corruptível, serve  
ao cidadão corruptor.

A chaga da corrupção é uma espécie de metás-
tase. Não estamos diante de uma patologia que 
possa ser curada com analgésicos. Precisamos ge-
rar consciência de quão grave é o nosso quadro e, 
a partir disso, despertar um verdadeiro levante de 
mobilização, incluindo dos políticos aos cidadãos 
mais simples. É hora de uma revisão cultural, cons-

titucional e institucional profunda. De cultivar uma 
espécie de tolerância zero com a corrupção, mas 
sem generalizações – que só beneficiam os maus. 
Ou vamos a fundo no problema, atacando em to-
das as suas pontas, ou continuaremos patinando 
como nação. É nosso dever legar um país melhor às 
gerações que nos sucederão.

Veja-se, então, que o combate 
 à corrupção não terá sucesso apenas  

pelo moralismo ou tampouco pela escolha 
de indivíduos honestos. A mera renovação 

dos nomes da política, igualmente, por mais 
salutar que possa ser, também não será 
suficiente. Nem os tribunais e os órgãos 

de fiscalização conseguirão, por mais 
que queiram e tentem, acabar com essas 

práticas. Tanto é assim que, mesmo depois 
da Lava-Jato, muitos continuam delinquindo 

com a maior desfaçatez. Esses papéis  
são importantes, sem dúvida, mas 

precisamos de muito mais. 

Esse desvio se combate com  
uma cultura inversa, a ser fomentada  

pela mídia e por outros meios de formação 
da opinião pública. O assunto deve estar em 
todos os lugares: campanhas publicitárias, 

escolas, igrejas, clubes comunitários, 
entidades sociais, telenovelas, livros, 

teatros, músicas, roteiros humorísticos. 
Precisamos falar da ladroagem dos políticos, 

mas também das pequenas e grandes 
transgressões éticas que a própria sociedade 

pratica ou aceita. E repudiar a corrupção  
em todas as suas formas. 



A CULTURA 
EMPRESARIAL 
EM REVISÃO

TRANSPARÊNCIA



ADOTAR A COMPLIANCE, A RELAÇÃO LIMPA COM  
O PODER PÚBLICO, EM CONFORMIDADE COM  
AS REGRAS, EXIGE PROFISSIONALIZAÇÃO

Quem no meio empresarial ainda 
não aprendeu o significado da palavra 
compliance está ameaçado. E a exigên-
cia vai além da mera capacidade de tra-
duzir o termo do inglês (conformida-
de). É preciso compreender a mudança 
nas práticas e na cultura organizacio-
nal no relacionamento com o poder 
público, impostas pela sucessão de 
escândalos no Brasil dos últimos anos. 
As descobertas trazidas por operações 
como a Lava-Jato, além de devorarem 
a imagem de políticos, destruíram em-
presas. 

O alerta para a necessidade de 
aprender o que é compliance e como 
adotá-la ficou claro com o painel de 
dois especialistas no assunto no evento 
Brasil de Ideias realizado pela revista 
VOTO em 18 de outubro. O advogado 
Antônio Augusto Mayer dos Santos e 
o jornalista Andrew Greenlees expli-
caram por que a palavra inglesa que 
ganhou força em 2017 no ambiente de 
negócios vai além de um modismo ou 
de uma simulação teatral de gestão.

“Compliance é a integridade de  
atuar em conformidade com as re-
gras”, resume Greenless. “E é um dife-
rencial competitivo.”

Fundador da Flag Public Affairs, con-
sultoria focada em serviços de relações 
institucionais e governamentais, Gre-
enless testemunhou o poder da cultura 
de compliance nos Estados Unidos quan-
do correspondente da Folha de S.Paulo 
em Washington. Na sociedade america-
na, onde a compliance está mais disse-
minada, a comparação entre um jogo 

de palavras em inglês demonstra como 
se compreende que a relação de inte-
gridade fortalece a imagem da empre-
sa e cria um ambiente favorável para os 
negócios: envolve a relação íntegra da 
empresa com todos os seus stakeholders 
(partes interessadas, principalmente 
os acionistas), que também podem ser 
considerados shapeholders, os formado-
res da reputação da empresa.

“Reputação é um valor intangível, 
mas cada vez mais importante no ne-
gócio”, lembra Greenlees.

Não quer dizer o divórcio entre a 
iniciativa privada e o poder público. 
Essa relação é indispensável, alertam 
os dois especialistas. A questão é que 
deve ser profissionalizada. E, para 
isso, é preciso regulamentar uma pa-
lavra que no Brasil se transformou  
em palavrão mas que na sua origem 
tem um propósito legítimo: o lobby.

A questão está em discussão no Con-
gresso há mais de 10 anos. 

“É positivo que haja a regulamenta-
ção do lobby, em andamento na Câma-
ra”, espera Antônio Augusto. “O lobby 
é a organização dos interesses de ma-
neira legal e efetiva.”

Ao profissionalizar o lobby, há uma 
chance de a relação entre as empresas 
e os políticos ficarem mais transparen-
tes e até se aproximarem de uma ma-
neira menos parasitária. “O Congresso 
só se aproxima das empresas em época 
de eleição”, diz Antônio Augusto, ad-
vogado especialista em Direito Eleito-
ral, escritor, consultor e colunista da 
Revista VOTO desde sua fundação.
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“O primeiro passo é a 
transparência na definição 
dos conceitos sobre os profis-
sionais que atuam e algumas 
cláusulas de limites sobre os 
objetivos que devem ser alvo 
do lobby. Não se pode, por 
exemplo, estabelecer lobby 
para o tráfico de drogas ou 
de amas.”

“Também é preciso defi-
nir que tipo de profissional 
estará apto a exercer a ati-
vidade e como: estabelecer 
uma legislação criteriosa que 
obedeça a conceitos consti-
tucionais como legalidade e 
moralidade.” 

“Também é necessária a 
organização de mecanismos 
de controle da atividade pro-
fissional do lobista.”

“O primeiro passo para uma 
empresa é dominar a ques-
tão formal. São necessários 
um treinamento da equipe, 

a criação de um código de 
conduta e a abertura de canal 
de ouvidoria, por exemplo. Há 

uma série de ações formais. 
Mais importantes do que 

elas, é a vontade genuína de 
transformar as novas práticas 

em cultura.”

“Para dar apoio às empre-
sas nessa mudança de cultura 

organizacional e adoção de 
novas práticas de relaciona-

mento com o poder público, 
escritórios de advocacia estão 

se reforçando. É crescente a 
demanda das empresas que 

entenderam a necessidade de 
um relacionamento profissio-

nalizado com o governo.”

REGULANDO O LOBBY

ADOTANDO A COMPLIANCEAndrew 
Greenlees

Antônio Augusto 
Mayer dos Santos

O QUE FAZER

A pedido da revista VOTO, os dois especialistas citaram o que é necessário para implantar a cultura 
de compliance em uma empresa e como regulamentar o lobby. Confira o roteiro a seguir:

TRANSPARÊNCIA
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“O GRANDE DESAFIO  
É DERROTAR  

A DESCRENÇA”
Em 42 dos seus 72 anos de vida (73 
em 7 de dezembro), o senador Álvaro 
Dias passou por quase uma dezena 
de partidos. Agora está no Podemos, 
alternativa às siglas tradicionais 
cuja reputação foi devorada por 
escândalos. Na polarizada eleição 
presidencial de 2018, o político 
paranaense se apresenta como uma 
terceira via. É o que vem procurando 
demonstrar em seu itinerário pelo 
Brasil. Em 25 de agosto, palestrou 
na IMED em Porto Alegre. A revista 

VOTO aproveitou a oportunidade da 
presença do senador na capital gaúcha 
para uma entrevista exclusiva. Ela 
foi concedida ao editor Altair Nobre 
no dia seguinte à palestra, depois de 
uma reunião do Podemos no hotel 
Sheraton. Confira a seguir as ideias 
desse presidenciável encorajado pelo 
fenômeno francês  Macron − “que 
construiu um partido em 11 meses  
e se elegeu o presidente” − a vencer  
a descrença da sociedade e se  
mostrar uma opção viável.

ÁLVARO DIAS
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O Sr. é um político que tem como 
marca criticar os políticos. Mas 
o Sr. está há 42 anos na política. 
Como começou essa relação?

Foram 42 anos de inquietude. 
Surgi para a política na universi-
dade, já demonstrando a inquie-
tação em relação ao que ocorria 
à época. O diretor da faculdade 
onde eu estudava, na inaugura-
ção da biblioteca, ouviu o meu 
discurso protestando contra os 
políticos e me convidou para par-
ticipar da atividade política. Eu 
disse que não gostaria. Não me 
considerava apto para o exercício 
da atividade política, mas ele não 
se esqueceu. Dois anos se passa-
ram, chegou a eleição municipal, 
ele me procurou para disputar a 
eleição como candidato a vere-
ador. Eu tinha 22 anos. Eu disse: 
“Olha, a minha família não vai 
admitir”. Ele disse: “Eu vou lá fa-
lar com o seu pai”. Ele foi à mi-
nha casa, conversou com os meus 
pais. Eu me lembro, como se fos-
se hoje, o que disse o meu pai: 
“Eu não vou impedir você de ser 
candidato, para que um dia você 
não diga que eu impedi você de 
ser o que gostaria de ser”. Acabei 
candidato, e aí começou a minha 
trajetória política, no MDB, em 
um tempo em que era limitada a 
oposição no país. Um regime au-
toritário. Poucos ousavam fazer 
oposição. Nesse ambiente de irre-
verência eu cresci politicamente. 

Qual era a cidade?
Londrina, Paraná. Na verdade 

esse perfil de inquietação de an-
tes amadureceu mas não mudou. 
Tanto é que, em toda a minha 
trajetória de 42 anos de man-
dato, eu só fui governo quando 
governador, porque eu não pode-
ria ser oposição a mim mesmo, e 
depois apenas seis meses, no ano 
de 1999, quando assumi o Sena-
do, no mandato do presidente 
Fernando Henrique. Eu, sendo 
do PSDB, acabei me tornando in-
dependente. Por não concordar 
com certas coisas que aconteciam, 
e por apoiar a instalação de uma 
CPI para investigar a corrupção, 
fui afastado do partido. Portan-
to, é uma trajetória de 42 anos 
de mandato sendo apenas quatro 
anos e seis meses como situação. 
Por isso hoje eu sinto a responsa-
bilidade de oferecer uma alterna-
tiva construtiva antes de concluir 
o meu itinerário na política e por 
isso a aceitação dessa convocação 
do Podemos para que eu seja in-
térprete de seu projeto, oferecen-
do uma proposta alternativa de 
governo para o país. 

Poucos ousavam 
fazer oposição. 
Nesse ambiente 
de irreverência 
eu cresci 
politicamente
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mandato inclusive. Estamos co-
meçando uma história agora. Se 
vai dar certo, o tempo dirá. O que 
nós temos de pedir é tempo para 
sermos julgados. É claro que não 
podemos assegurar que será um 
projeto bem-sucedido porque de-
pendemos daqueles que aderirem 
a esse projeto. A sua concretiza-
ção fica na dependência da visão 
que possam ter aqueles que vie-
rem somar conosco. 

Critica-se muito o excesso de 
partidos no país. Como vocês se 
posicionam sobre essa questão?

Queremos reduzir o núme-
ro de partidos representados 
no Parlamento. É evidente que 
não se combate o surgimento 
de partidos políticos defensores 
de determinadas causas. É como 
ocorre nos Estados Unidos, por 
exemplo, onde não existem ape-
nas dois partidos. Existem mais 
de 140 partidos, mas só dois são 
protagonistas, porque a legisla-
ção estabelece normas rigorosas. 
É o que nós desejamos no Brasil. 
A chamada Cláusula de Desem-
penho, ou Cláusula de Barreira, 
estabelecendo as condições para 
que um partido possa estar re-
presentado, exercendo mandatos 
e obviamente se beneficiando de 
tempo de TV e de rádio. Se isso 
ocorrer, estaremos limitando a 
presença dos partidos no Con-
gresso. Certamente se o Supremo 
Tribunal Federal não tivesse consi-
derado inconstitucional a lei que 
estabelecia a exigência de 5% dos 
votos em todo o país distribuídos 
em pelo menos nove Estados, não 
teríamos mais do que cinco ou 
seis partidos representados no 

Congresso. Por isso, na Reforma 
Política, que virá provavelmente 
depois das eleições de 2018, tere-
mos de trabalhar uma legislação 
rigorosa em relação à construção 
de partidos políticos no país.

Vocês, pela própria natureza 
de um partido novo, estão 
buscando sintonia com a 
população, e o que vocês 
percebem de expectativa da 
sociedade com a política?

O grande desafio é derrotar a 
descrença. O descrédito se gene-
ralizou em relação às instituições 
públicas, os partidos políticos, os 
políticos de forma geral. Nós te-
mos de convencer a população 
que temos de ser diferentes des-
se quadro partidário que foi ar-
rasado pela Operação Lava-Jato 
sobretudo mas que antes dela já 
não tinha credibilidade, porque 
os partidos não existiam. Eram 
siglas para registro de candidatu-
ras. Depois da Operação Lava-Jato 
soube-se que alguns se tornaram 
organizações criminosas. Houve 
uma espécie de tsunami sobre os 
partidos políticos. Eles foram to-
talmente destruídos, pelo menos 
em matéria de conceito e de ima-
gem, diante da sociedade. O que 
nós desejamos é oferecer uma 
alternativa que se afaste dessa 
quadro de indecência partidária 
e se aproxime mais das expecta-
tivas da sociedade, fazendo a lei-
tura correta das suas prioridades 
e praticando o discurso. Usando, 
sim, os avanços tecnológicos para 
estabelecer uma interação mais 
eficaz com as pessoas para con-
sultá-las constantemente sobre os 
destinos do país. 

O Podemos, assim como outros, 
se apresenta como uma resposta 
ao desgaste dos partidos 
tradicionais, mas muitos desses 
partidos, inclusive o Podemos, 
vêm de outras siglas. No caso do 
Podemos, o PTN.

É preciso distinguir os objeti-
vos. Há dois anos aproximada-
mente a Renata Abreu, presidente 
do Podemos, iniciou estudos em 
função do que estava ocorrendo 
na Europa: o surgimento de parti-
dos que fazem a leitura das priori-
dades eleitas pela população e as 
assumem como suas causas. Não 
se trata de um partido estático, e 
sim de um partido em movimen-
to. Esse foi o objetivo. Depois da 
homologação do nome Podemos 
pelo TSE, começaram a surgir mu-
danças em nomes, mas no nosso 
caso não se trata apenas de mu-
dança de nome. Estamos, sim, 
utilizando o registro do PTN mas 
estamos construindo um partido 
novo, com programa novo, esta-
tuto novo. O importante não é a 
mudança de nome. É a mudança 
da prática política, do conceito, 
da cultura política, do compor-
tamento, sobretudo em relação 
à sociedade, porque a proposta 
do Podemos é consulta popular 
permanente para que seja possí-
vel realmente interpretar quais 
são as prioridades da população a 
cada passo da sua existência. 

Essa é a principal diferença  
em relação ao PTN?

O PTN não existe mais. Tanto é 
que ele não era notícia. Ele se tor-
na notícia agora com o nascimen-
to do Podemos. Ele tinha apenas 
quatro deputados, em primeiro 
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Resta um ano para mudar uma 
cultura de 500 anos.  
Como fazer isso?

É um desafio. É uma missão 
quase impossível. Mas temos de 
acreditar. Temos de convencer a 
população de que existe vida in-
teligente na política e que o país 
tem futuro. Ou seja, que o Brasil 
tem jeito. Eu sei que não é uma 
tarefa fácil. Mas vimos o fenô-
meno Macron na França, que re-
abilita as nossas esperanças aqui. 
Lá ocorreu algo que pode ser 
exemplo para nós. O Macron era 
integrante do Partido Socialista e 
percebeu que a tese socialista já 
não empolgava mais. E ele mu-
dou. Construiu um partido em 11 
meses e se elegeu o presidente. 
Depois, a população elegeu no 
Congresso maioria do República 
em Marcha. A tese lá esposada é 
a que nós estamos sustentando 
aqui. Longe desse Gre-Nal da po-
lítica, do confronto da extrema-
-esquerda com a extrema-direita, 

queremos resolver os problemas 
do país. E achamos que é cami-
nhando para a frente, e não para 
os lados, buscando as boas ideias 
e valores da extrema-direita ou 
da extrema-esquerda, mas cami-
nhando adiante na busca da solu-
ção dos problemas. O que a popu-
lação deseja é a solução para os 
seus problemas. 

Políticos, mesmo sujos, em 
articulação como quadrilha, 
conseguem se apossar das 
instituições.  
Como lidar com isso?

É o combate que devemos 
travar. Por isso rejeitamos as co-
ligações ampliadas, esse sistema 
de coalizão de forças partidárias 
que a meu ver é responsável pelo 
desastre administrativo no Bra-
sil dos últimos anos. Houve uma 
cooptação dos partidos, dos po-
líticos, à custa do dinheiro públi-
co. Com barganha permanente, 
abrindo espaço na estrutura da 
administração federal, ampliando 
portanto de forma exagerada a 
máquina pública. E esse modelo 
foi transplantado para os Esta-
dos, para os municípios, causando 
um rombo enorme nas finanças 
públicas do país, aumentando a 
dívida e fazendo com que esse 
déficit público seja insuportável. 
R$ 159 bilhões este ano. É 1 tri-
lhão, 722 bilhões gastos do Orça-
mento para pagamento de juros, 
serviços e encargos da dívida pú-
blica. Isto torna o país ingoverná-
vel. O combate a esse sistema de 
coalizão é uma das nossas metas 
durante a campanha eleitoral. 
Queremos uma ruptura com esse 
sistema de governança promíscua 

que aparelhou o Estado brasileiro 
partidariamente. Nós nos torna-
mos a República dos partidos e 
dos sindicatos. Obviamente com 
o inchaço, de forma perversa, da 
máquina pública, que limitou a 
capacidade do poder público de 
investir em áreas fundamentais 
como saúde, educação e seguran-
ça pública.

E a questão do  
tamanho do Estado? 

Precisamos ter um outro con-
ceito de Estado. É uma das refor-
mas essenciais. O Estado eficiente. 
Temos hoje um Estado que insti-
tuiu paralelismos, superposição 
de ações, tornou-se um Estado 
gastador, e isso limitou a capaci-
dade de investimentos produti-
vos. É o que provocou essa estag-
nação econômica, a redução das 
oportunidades, o desemprego, o 
caos na saúde, o crescimento da 
violência por falta de seguran-
ça, enfim, as mazelas sociais são 
visíveis. As diferenças regionais, 
as desigualdades sociais, como 
decorrência de um modelo espú-
rio, que estabeleceu uma relação 
desonesta entre os poderes, espe-
cialmente o Executivo com o Le-
gislativo. 

Temos de 
convencer a 
população 
de que 
existe vida 
inteligente na 
política e que 
o país tem 
futuro
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Desde que o Sr. surgiu  
como pré-candidato, quantas 
cidades o Sr. percorreu?

O partido foi lançado no dia 1º 
de julho, e nesse dia houve a con-
vocação para que eu disputasse a 
Presidência. A partir daí passamos 
a fazer o lançamento do partido 
em vários Estados. Já estivemos 
no Maranhão, no Rio Grande do 
Norte, no Pará, na Bahia para re-
ceber título de cidadão honorá-
rio, em Minas Gerais para fazer 
palestra para empresários, em 
São Paulo para palestras também. 
Estamos em todos os finais de se-
mana chegando a algum Estado.

E o que o Sr. tem visto da 
 reação da população?

A população está buscando ca-
minhos. Estamos verificando que 
é preciso alertar  a lucidez nacio-
nal. É o momento da responsabili-
dade das pessoas conscientes, das 
pessoas lúcidas. A omissão pode 
ser dramática para o futuro do 
país. Se nós estamos mergulhados 
em um oceano de dificuldades, 
com problemas quase insuperá-
veis, vamos fazer o país sangrar 
por muito tempo, e a população 
sofrer ainda mais, se não formos 
felizes na escolha do próximo 
presidente da República. Esse é 
um chamamento indispensável 
às pessoas lúcidas, responsáveis, 
dentro ou fora da política, devem 
se tornar protagonistas deste pro-
cesso eleitoral. 

O Sr. vê um risco de um 
autoritarismo, de uma extrema-
direita, ou uma extrema-
esquerda, assumirem?

Estamos verificando que há 
três vertentes. Acabou aque-

le Fla-Flu, aquela disputa entre 
PSDB e PT. Aliás, esses partidos 
estão desgastados em excesso. 
Hoje estamos fazendo a leitura 
da existência de três correntes 
de pensamento político: extre-
ma-esquerda organizada, mas 
fragilizada pelos escândalos de 
corrupção, extrema-direita de-
sorganizada, mas de certa forma 
raivosa, e existe esse espectro da 
política ao centro, que é o espaço 
maior do pensamento das pessoas 
do Brasil, e que eu imagino seja 
o espaço destinado a vencer as 
eleições como ocorreu na França. 
Essa disputa pela liderança desse 
pensamento mais ao centro é que 
vai definir a eleição de segundo 
turno. Será vitorioso, ao meu ver, 
quem representar esse segmento.

Na hipótese de ganhar, o Sr. já 
falou que uma das medidas seria 
reduzir o número de cargos, mas 
como o Sr. conseguiria respaldo 
para fazer isso?

As pessoas não acreditam nessa 
possibilidade. Muitos acham im-
possível, e aí corroboram o discur-
so dos que implantaram o siste-
ma. Eles afirmam que é impossível 
governar o Brasil sem esse balcão 
de negócios. Eles rimam promis-
cuidade com governabilidade. É 
em nome da governabilidade que 
fazem essa barganha desonesta 
constante, o toma-lá-dá-cá com 
o Parlamento. E eu não concor-

do. Eu acho que esse sistema leva 
o país ao fracasso. Entendo que, 
com o apoio da sociedade, se 
promove essa ruptura. É inverter 
o processo atual. Os governantes 
buscam o apoio do Congresso a 
qualquer preço, pagam caro pelo 
apoio do Congresso e depois ten-
tam buscar o apoio da socieda-
de, e aí não conseguem. Porque 
a sociedade repudia essa prática 
espúria do balcão de negócios. 
Tem que haver uma inversão nes-
se processo: primeiro conquistar 
o apoio popular. Como? Com me-
didas objetivas, concretas, que 
sejam comunicadas com compe-
tência para que a sociedade adira 
a elas, as apoie. Com o apoio da 
sociedade, teremos o apoio do 
Congresso, porque o Congresso 
não rema contra essa correnteza 
da opinião pública. A popula-
ção apoiando, o Congresso corre 
atrás. Então é possível, sim, pro-
mover a ruptura desse sistema.

O Sr. fala também em rever o 
pacto federativo, a divisão de 
recursos e responsabilidades 
entre as três esferas (União, 
Estados e municípios).

O Brasil é uma nação à espera 
de reformas. Uma delas é a do 
sistema federativo, hoje compro-
metido pelas injustiças na distri-
buição dos recursos oriundos da 
receita pública, já que há uma 
concentração exagerada nos co-

O Brasil é uma nação à  
espera de reformas.  
Uma delas é a do sistema 
federativo, hoje comprometido 
pelas injustiças na  
distribuição dos recursos
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fres da União. Os encargos foram 
repassados a partir da Constituin-
te de 1988, mas não foram repas-
sados recursos compatíveis com as 
demandas geradas pela transfe-
rências desses encargos.

Mas para quem é eleito 
presidente é difícil também ter 
esse “desapego” de reduzir o 
próprio bolo tributário.

Eu creio que as reformas pro-
moverão o crescimento da econo-
mia. A reforma que vai reduzir a 
carga tributária vai fazer a roda 
da economia girar com mais for-
ça, e com isso, com o crescimento 
maior da economia, o governo 
arrecada mais. Então há compen-
sação do crescimento econômico 
decorrente da redução das taxas 
de impostos, que oneram excessi-
vamente o setor produtivo e to-
dos os consumidores. 

Eu creio que essas reformas 
não são realizadas porque os go-
vernantes são imediatistas. Imagi-
nam perder receita num primeiro 
momento. Se tiverem visão estra-
tégia de médio e longo prazo, 
farão as reformas porque con-
cluirão que a receita será maior, 
o contribuinte pagará menos e 
o governo arrecadará mais como 
decorrência do crescimento eco-
nômico. 

Eu tenho um exemplo de quan-
do governador. O ICMS da carne 
tinha uma alíquota de 17%, e 
havia uma sonegação brutal. Nós 
reduzimos a alíquota para 7%, se 
não me falha a memória, e arre-
cadação cresceu 300%. Então não 
são as alíquotas elevadas que ga-
rantirão receita maior do poder 
público. Será a justiça fiscal. 

Elas garantem mais a sonegação.
Exatamente. Estimulam a sone-

gação. Os empresários justificam 
a sonegação com a sua sobrevi-
vência. Passam a dizer que, se não 
houver sonegação, a empresa não 
sobrevive. Nós vamos estimular o 
surgimento de novas empresas, 
a ampliação dessas empresas, na 
medida em que reduzirmos a car-
ga tributária, gerando emprego, 
portanto, e oportunidades. 

O Sr. foi muito tempo do PSDB. 
O que ainda conserva do partido 
e o que não tolera mais e 
provocou o divórcio?

Eu já pertenci a vários parti-
dos. E me perguntam “Você não 
mudou demais de partido?” Res-
pondo “Não, eu não mudei de 
partido, eu mudei de sigla, mudei 
buscando um partido e não en-
contrei”. A inquietude me levou 
a mudar. O desconforto. A ausên-
cia de uma identidade que moti-
vasse a permanência, porque os 
partidos são siglas para registro 
de candidaturas, não são verda-
deiramente partidos programáti-
cos. Mudei agora na esperança de 
encontrar um partido. Espero ter 
encontrado. Se houver decepção, 
eu mudo novamente. Mas não 
mudo de partido. Mudo de ativi-
dade. Deixo a política. Porque é a 
minha última tentativa. 

A nossa postura é de absoluta 
sinceridade. O que estamos afir-
mando, e continuaremos a reafir-
mar, durante toda a trajetória até 
as eleições de 2018, será fruto de 
uma absoluta sinceridade. 

Reconhecendo que há uma 
descrença e que o principal de-
safio nosso é vencer a descrença. 

Nós temos esperança de que acre-
ditem na sinceridade das nossas 
propostas. Esse é o nosso objeti-
vo. Estamos cumprindo essa mis-
são, assumindo uma grande res-
ponsabilidade, porque que acho 
que todos devemos ser com res-
ponsabilidade protagonistas das 
mudanças que são exigência da 
população. 

A mudança já começou no Mi-
nistério Público, na Polícia Fede-
ral, uma mudança na Justiça. Hoje 
temos um novo conceito de Jus-
tiça. E essa mudança tem de che-
gar à política. Com, sobretudo, a 
substituição dessa cultura política 
que nos levou a essa descrença 
generalizada no país. E nós que-
remos dar essa contribuição. 

O Sr. sempre foi muito combativo 
em relação à corrupção…

Até publicamos agora uma se-
parata com o título 10 Mil Dias de 

Combate à Corrupção. 

Pessoalmente o Sr. sentiu alguma 
manifestação de perseguição ou 
de tentativa de intimidação?

Tivemos a vida devassada nes-
tes anos. Se não tivéssemos um 
itinerário de limpidez absoluta no 
campo da ética, certamente tería-
mos sido destruídos. É esse o nosso 
maior patrimônio. 

Nós vamos combater incansa-
velmente a corrupção até o último 
dia da nossa participação política. 
Esse é um compromisso inarredá-
vel. 

Repito: combater a corrupção é 
o principal compromisso, porque 
eu acho que ela é a causa maior 
das grandes mazelas que existem 
no país. 
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REFÉM DA POLARIZAÇÃO IDEOLÓGICA, 
O BRASIL VIVE A ASCENSÃO DE  
NOVOS NOMES MAS AINDA A 
INCERTEZA DE UMA TERCEIRA VIA
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O calendário eleitoral de 2018 
bate em um ritmo diferente. Nor-
malmente, a um ano da eleição, 
já é complicado tomar o pulso 
preciso do que pode acontecer 
nas urnas. Pesquisas e análises até 
flagram favoritos momentâneos 
e indicam apostas, mas ainda é 
cedo para projeções. 

O que faz a disputa eleitoral 
do próximo ano ganhar contor-
nos ainda mais imponderáveis é 
uma combinação de crise política, 
polarização ideológica e regras 
de financiamento de campanha 
que tornam a corrida por cargos, 
sobretudo o comando do Palácio 

do Planalto, muito mais impre-
visível. De quebra, a democracia 
brasileira também passará por seu 
grande teste na Era Digital, com 
acirramento de ânimos em redes 
sociais, fake news e robôs condi-
cionando o debate político.

Por enquanto, algumas cartas 
conhecidas já estão na mesa. O 
ex-presidente Luiz Inácio Lula da 
Silva (PT), por exemplo, estará na 
eleição de 2018, seja como candi-
dato, símbolo ou cabo eleitoral. 
Nas pesquisas que começam a cir-
cular, Lula ponteia, seguido pelo 
outro polo da gritaria política 
contemporânea no Brasil: o depu-
tado federal Jair Bolsonaro (PSC). 
Ambos inflam e quase fazem ex-
plodir as duas bolhas em torno 

ALEXANDRE ELMI

das quais o país orbita, cada vez 
mais longe da possibilidade de 
um consenso. Ao lado de Lula e 
Bolsonaro, nomes que já frequen-
taram eleições anteriores, como 
os de Geraldo Alckmin (PSDB) e 
Marina Silva (Rede), aparecem tí-
midos nas projeções, sem decolar, 
assim como João Doria (PSDB) e 
Álvaro Dias (PODE). O cenário de 
incertezas alimenta a especula-
ção sobre a entrada no jogo de 
um elemento surpresa, alguém 
de fora da política partidária tra-
dicional, como o apresentador 
Luciano Huck e o ex-ministro do 
Supremo Tribunal Federal Joa-
quim Barbosa, ou uma figura ca-
rimbada que até o momento não 
tenha se assumido como preten-
dente, como o ministro da Fazen-
da, Henrique Meirelles.
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O primeiro ponto a ser analisa-
do é justamente esta possibilida-
de de amadurecer uma terceira 
via. Com a corda do acirramento 
esticada, o espaço para uma can-
didatura de equilíbrio é exíguo, 
pelo menos com as variáveis dis-
poníveis nesse momento. “Ne-
nhuma força política tem con-
dições de, por si só, exercer este 
papel. O que tínhamos de centro 
político no Brasil desmoronou. O 
PMDB e o PSDB estão aliados, o 
que favorece os extremos, que 
também não têm força política 
para impor o seu ponto de vista. 
Se não superarmos o tensiona-
mento, não saímos do buraco”, 
analisa o cientista político Bene-
dito Tadeu César. Em relação à 
campanha eleitoral, é de se espe-
rar que, enquanto o flanco mais 
à esquerda se mova denunciando 
o desmonte do Estado e a perda 
de conquistas sociais – ações que 
estariam em curso pelas mãos do 
presidente Michel Temer –, à di-
reita o foco estará na exaltação 
dos tímidos resultados econômi-
cos obtidos até aqui e no suposto 
acerto das reformas promovidas 
pela atual gestão.

Entre um viés e outro, também 
marcará presença o embate em 
torno da corrupção, que mobiliza 
o país na esteira da Operação La-
va-Jato e acossa a classe política. 
É inevitável que o tema permeie 
a eleição de forma polarizada. De 

um lado, o petismo sendo alvo dos 
ataques, mas reagindo com a lem-
brança de que as acusações atin-
giram toda a classe política, inclu-
sive os tucanos. De outro lado, o 
discurso moralizador, que despre-
za a atividade política tradicional 
e recorre a soluções milagrosas. O 
que ainda é arriscado medir é a 
força eleitoral e o alcance de uma 
cruzada ética, para além dos dis-
paros seletivos de lado a lado. “A 
bandeira do combate à corrupção 
está desgastada. Os que assumi-
ram o poder [o grupo político 
do presidente Michel Temer], im-
pulsionados pela ideia de acabar 
com a corrupção, também estão 
vinculados a ela”, lamenta César, 
que questiona o peso que o Mo-
vimento Brasil Livre (MBL) terá na 
eleição, na medida em que trocou 
a crítica radical à corrupção por 
um discurso mais moral e compor-
tamental.

Algumas sondagens capturam 
um sentimento de resistência 
com potencial para interferir no 
andamento da disputa em 2018. 
Por exemplo: talvez os números 
mais inquietantes e elucidativos 
da rodada de pesquisa da Confe-
deração Nacional do Transporte/
MDA, divulgada em setembro, 
sejam os que flagram a descren-
ça dos entrevistados em relação 
aos atuais postulantes ao cargo 
máximo do país. Os sete nomes 
que lideram a consulta têm um 

potencial negativo de voto supe-
rior ao positivo. Isso quer dizer 
que há mais pessoas dispostas a 
não votar neles do que inclinadas 
a optar por um dos nomes já colo-
cados na eleição presidencial que 
se aproxima. No caso de Lula, por 
exemplo, enquanto 47,9% dos 
consultados admitem conceder 
um terceiro mandato ao petista, 
50,8% rechaçam esta possibili-
dade. No caso do vice-líder nas 
pesquisas, Jair Bolsonaro, os per-
centuais são ligeiramente piores, 
sinalizando um maior atrito elei-
toral: enquanto 45,7% aceitam 
votar no deputado federal, 52,2% 
recusam-se a apostar nele. Entre 
todos os nomes que estão na lista 
da CNT/MDA, o do senador Aécio 
Neves (PSDB) é o que enfrenta a 
maior resistência: 72,5% dos en-
trevistados descartam um voto de 
confiança no tucano.

A LARGADA
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Uma breve retrospectiva da 
crise política em que o Brasil se 
meteu – e que lança sobre a cor-
rida eleitoral ares de imprevisi-
bilidade – exige que se associe 
o quadro atual à dissolução dos 
fundamentos da economia. Des-
de 2011, a país assistiu ao derre-
timento de conquistas obtidas 
nas duas primeiras gestões do PT 
à frente do Palácio do Planalto. É 
inegável que os indicadores nega-
tivos – como desemprego e reces-
são – turbinaram os protestos que 
culminaram na saída da ex-pre-
sidente Dilma Rousseff em 2016. 
Também foi a possibilidade de 
retomar alguma normalidade, e 
empurrar as reformas nas quais o 
mercado acredita, que assegurou 
algum grau de apoio à gestão de 
Michel Temer. O paradoxal, para 

partir de 2019. “A agenda econô-
mica está pesada e exige consen-
so para reconduzir o país. Toda 
a questão do equilíbrio foi em-
purrada para o próximo governo 
enfrentar”, explica o economista, 
para quem o ambiente saturado 
da disputa eleitoral pode não 
arrefecer no início do próximo 
mandato e inviabilizar o entendi-
mento. Neste cenário, que com-
bina urgências econômicas com 
a preferência do eleitorado por 
personalidades populistas, candi-
datos com perfis mais palatáveis 
ao mercado e ao empresariado, 
como o atual ministro da Fazen-
da, Henrique Meirelles, não che-
gam a empolgar. “2013 [onda de 
protestos que varreu o país com 
discurso de recusa à classe polí-
tica] indicou uma forte rejeição 
à política tradicional. Assim, um 
personagem que venha de fora, 
alguma celebridade, pode trazer 
consenso”, diz Moraes. 

os analistas, é que a pauta econô-
mica por enquanto não dá sinais 
de vir a ocupar um lugar central 
no debate eleitoral de 2018. Tam-
bém não estaria personificada em 
uma candidatura. “A sociedade 
se distanciou dos problemas eco-
nômicos e parece não estar se 
importando com uma agenda de 
reorganização, tanto da econo-
mia quanto da política. No lugar 
disso, tem demonstrado preferên-
cias populistas”, explica o econo-
mista Gustavo Inácio de Moraes, 
professor na Pontifícia Universi-
dade Católica do Rio Grande do 
Sul (PUCRS). 

Para Morais, ainda estaria em 
gestação uma outra contradição, 
por conta da necessidade política 
incontornável no próximo gover-
no de obter consenso para imple-
mentar medidas que revigorem o 
ímpeto de crescimento do Brasil a 

RETARDATÁRIOS
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O raciocínio que indica a pos-
sibilidade de uma candidatura 
chamada outsider – não em fun-
ção de uma proposta alternativa 
concreta, mas por ainda não per-
tencer a uma sigla partidária – 
geralmente chega até o nome do 
apresentador Luciano Huck. 

Em 2014, Huck apoiou o candi-
dato Aécio Neves (2014). Nos últi-
mos tempos, não tem escondido 
de ninguém o desejo de concor-
rer. Agrada empresários e se arti-
cula em torno de uma candidatu-
ra pelo Democratas. 

Embora já se mova com o figu-
rino de pretendente, com direito 
inclusive a afagos explícitos de lí-
deres do partido, Huck chegou a 
negar, em maio, a possibilidade 
de concorrer, em artigo publi-
cado no jornal Folha de S.Paulo. 

Refutou a ideia, mas deixou por-
tas abertas a uma mudança de 
opinião. “Não vou deixar de me 
envolver e de me dedicar à trans-
formação do país”, escreveu. 

O site Poder360 mediu pela 
primeira vez, na consulta que 
publicou no final de outubro, a 
viabilidade de Huck. Segundo o 
levantamento, o potencial elei-
toral do apresentador é de 40%, 
sendo que 21% admitem votar 
nele “com certeza” e 19% que 
“poderiam votar”. Ainda são índi-
ces menores que os de Bolsonaro 
(42%), mas superiores ao de ou-
tros pretendentes com histórico 
de participar dos certames eleito-
rais rumo ao Planalto. “O quadro 
está longe de uma definição. 

Na verdade, o que mais temos 
hoje é espaço. Aliás, a política 

brasileira se assemelha muito com 
um deserto onde, como se sabe, 
há muito espaço. O inconveniente 
desse tipo de espaço é que é di-
fícil que algo virtuoso germine”, 
analisa o doutor em Sociologia 
Marcos Rolim. 

A argumentação de Rolim so-
bre a degradação política do país 
deriva para um temor quanto 
à hipótese de o Brasil embarcar 
em uma ilusão autoritária. Para 
Rolim, a candidatura Bolsonaro 
representa um risco que não deve 
ser subestimado: o de articular 
em torno dela uma herança an-
ti-humanista e violenta que paira 
sobre a nossa história política. Na 
visão de Rolim, alimentada pelo 
vácuo moral provocado pela der-
rocada ética do PT, a candidatura 
Bolsonaro é fará barulho na elei-
ção, mesmo a tendência seja não 
sair vitoriosa. “A candidatura de 
Bolsonaro estimula a intolerân-
cia e apostará no enfrentamento 
de rua. Teremos milícias fascistas 
em 2018, dispostas a espancar e a 
matar adversários. Entendo que 
coisas assim são extremamente 
perigosas e que podem conduzir 
o país a uma crise institucional 
muito pior daquela que temos 
hoje”, lamenta.

CORRENDO 
POR FORA
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Pensar na viabilidade das can-
didaturas também significa pro-
jetar o fôlego financeiro que os 
postulantes terão, em uma pleito 
em que a doação direta de em-
presas não está autorizada. A lei 
prevê que apenas pessoas físicas 
possam repassar dinheiro, des-
de que não ultrapassem o limite 
de 10% dos rendimentos brutos 
do ano anterior à eleição. Claro 
que quem tem mais renda am-
plia as suas chances de apoiar e, 
portanto, incidir sobre a eleição. 
Uma verdade adicional é que can-
didatos com maior trânsito no 
mercado e entre a classe empre-
sarial também ampliarão as suas 
chances. “Nas eleições municipais 
de 2016 o fenômeno já aconte-
ceu e deve se repetir em 2018: os  
donos de empresas podendo doar 
até um limite e tendo o poder 
de decidir”, reconhece o cien-
tista político e professor da Fun-
dação Getúlio Vargas (FGV-RJ)  
Sérgio Praça.

Outra mudança significativa é 
a possibilidade de financiamento 
coletivo por meio de mecanismo 
de crowdfunding. Autorizadas a 
partir de 2018, as chamadas “va-
quinhas” ampliam a influência de 
grupos com grande capacidade 
de compartilhamento e colabora-
ção, como os evangélicos e o MBL. 
Candidaturas simpáticas a movi-
mentos religiosos ou ideológicos 
devem se beneficiar. Da mesma 
forma, a liberação do impulsio-
namento pago de postagens em 
redes sociais (para que as posta-
gens alcancem um público maior) 

será um fator novo, que tornará 
a internet um ringue ainda mais 
violento e tenso para a defesa e 
o ataque mútuos entre concor-
rentes. “É certo que os candida-
tos vão usar. Pagar pelo uso de 
tecnologia é mais barato do que 
pagar por estrutura”, projeta 
Praça, para quem os candidatos 
também deverão usar ferramen-
tas de análise de sentimento nas 
redes sociais, capazes de detectar 
humores e ajustar o discurso, dei-
xando-o sob medida para solidifi-
car a simpatia do eleitorado.

Aliás, a tecnologia será um 
componente do cenário eleitoral 
em 2018. Não é a primeira eleição 
com esta marca no Brasil, mas o 
fato de cerca de 100 milhões de 
pessoas usarem redes sociais no 
país é indicador do grau de rele-
vância alcançado pelo duelo ele-
trônico. Além de nomes e siglas, 
o eleitor também já precisa ir se 
acostumando com termos como 
algoritmos, fake news e robôs se 
quiser acompanhar os principais 
fenômenos da próxima eleição. 
Robôs – os perfis falsos e progra-
mados que interagem em larga 
escala em redes sociais – não vo-
tam, mas influenciam. Um estu-
do da FGV publicado em agosto 
mostra que cerca de 10% das in-
terações políticas no Twitter na 
polarizada eleição de 2014 foram 
executadas por robôs. O fenôme-
no não tem cor partidária: nos 
protestos contra o impeachment 
de Dilma Rousseff, perfis falsos 
responderam por 20% das intera-
ções dos apoiadores dela. 

Nada leva a crer que será di-
ferente em 2018. De acordo com 
Amaro Grassi, pesquisador da 
FGV e um dos autores do estudo 
Robôs, Redes Sociais e Política no 
Brasil, este tipo de ação artificial 
acaba inchando os movimentos 
que os executam. Pela estridên-
cia, parecem maiores do que são. 
“A ação dos robôs está concen-
trada nos polos, entre os radicais, 
pois é uma tática de guerrilha. 
Acaba inflando as posições mais 
extremas, prejudicando a busca 
pelo consenso”, avalia Grassi. A 
distorção agrava-se por conta de 
outro problema, na opinião de 
Grassi: a falta de transparência 
das plataformas digitais, sempre 
resistentes a repassar informa-
ções sobre usuários. A escassez de 
fiscalização e a fragilidade da re-
gulação importariam para o Brasil 
ações espúrias já observadas nas 
eleições dos EUA, França e Alema-
nha: agentes de fora do país in-
terferindo no debate público, por 
meio de postagens – seja propa-
ganda direta ou defesa de valores 
e comportamento –, com chances 
de confundir o desejo das urnas. 
A ideia de que o próximo ocupan-
te do Palácio do Planalto possa 
ser escolhido com a ajuda de gru-
pos ou hackers instalados na Rús-
sia ou na China assusta, mas não 
se trata mais de um delírio.

MANOBRAS  
ARRISCADAS
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VAMOS VOTAR PELO

CELULAR

UMA NOVA 
TECNOLOGIA 

É CAPAZ DE 
REVOLUCIONAR 
OS PROCESSOS 
ELEITORAIS NO 

MUNDO, A 
BLOCKCHAIN

A eleição brasileira de 2018, 
considerada a maior e mais impor-
tante das últimas décadas, está se 
aproximando e com ela saltam 
as dúvidas ainda existentes so-
bre sua operacionalização. Esses 
questionamentos tomaram corpo 
após o resultado das eleições para 
presidente em 2014 e se amplia-
ram com as denúncias de fraudes 
eleitorais com a urna eletrôni-
ca na Venezuela em 2017. Não 
é para menos. A urna eletrônica 
usada atualmente decepciona em 
termos que vão desde a transpa-
rência do sistema até os custos 
envolvidos. São diversos aspectos 
que fazem o modelo brasileiro ser 
considerado ultrapassado em ou-
tros países a ponto de, em alguns, 
ter tido a sua utilização proibida 
por lei. 

Na urna brasileira não há 
registro que ligue o eleitor ao 
candidato que votou, o sistema 
não permite transparência na 
apuração e auditoria, além de 
demandar investimentos pesados 
em termos de equipamento e ges-
tão. E os números estão aí para 
comprovar a ineficácia do atual 
sistema. O que se esperava de um 
processo eletrônico de eleição é 
que o mesmo pudesse tornar mais 
barata a realização dos escrutí-
nios. Porém, o que vemos é exa-

Por que esperar 

que deputados 

façam escolhas 

por nós se 

podemos 

realizar 

plebiscitos a 

todo momento 

sobre diversos 

temas a um 

custo próximo 

a zero?

Pós-doutorando em economia 
aplicada e Data Science na 

Universidade da Califórnia – 
Riverside

QUANTO CUSTA

tamente o contrário. A cada ano 
eleitoral que passa os custos de 
gerenciamento das eleições au-
mentam de forma astronômica. 

Em 2006 uma eleição geral no 
Brasil para cargos executivos e 
legislativos consumia R$ 318 mi-
lhões apenas com a rubrica orça-
mentária do Governo Federal de-
nominada de “Pleitos Eleitorais” 
e somente no TSE, sem considerar 
os gastos das demais instituições 
eleitorais regionais. Para cada 
eleitor no Brasil naquela data 
gastávamos R$ 2,55. No Orçamen-
to Federal de 2018 a mesma rubri-
ca, para o mesmo TSE, prevê um 
total de gastos da ordem de R$ 1 
bilhão, o que resulta em um custo 
por eleitor de R$ 7,40, quase três 
vezes maior do que 12 anos atrás. 
Novamente, sem considerar os 
Tribunais Regionais. 

A previsão é que todo o siste-
ma eleitoral brasileiro venha a 
gastar quase R$ 9 bilhões em 2018 
dentre organização das eleições, 
pagamento de salários, viagens, 
auxílios dos mais diversos a juízes 
e, inclusive, R$ 143 milhões para 
o sistema de automação e iden-
tificação do eleitor. Vale ressaltar 
que nesses cálculos não estão as 
despesas com o horário eleito-
ral gratuito, além dos custos da 
população com deslocamento e 
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ainda as horas perdidas pelo país no dia de 
folga que 1,5 milhão de pessoas que traba-
lharam como mesário e fiscais tem direito a 
tirar. É muito dinheiro dos nossos impostos 
que estamos destinando para essa estrutura 
todos os anos. 

É claro que os custos eleitorais são ele-
vados em outros países, mas a diferença é 
que nesses há uma concentração de gastos 
nas campanhas, e não na organização que, 
em alguns casos, como nos EUA, é comple-
tamente desagregada para mais de 10 mil 
jurisdições. Esse fator tem incentivado a bus-
ca por soluções para os custosos e obsoletos 
sistemas de votação em adoção atualmente: 
e dentre elas destaco uma nova tecnologia 
com a capacidade de revolucionar os proces-
sos eleitorais no mundo, ela se chama block-
chain. Sua proposta é tão diferente do que 
conhecemos atualmente que já está pro-
movendo mudanças na forma de registrar 
transações no sistema financeiro e de pro-
priedades, validação de pequenos contratos 
e muitas outras aplicações na área de saúde, 
seguros e setor imobiliário. E se encaixa per-
feitamente para sistemas de eleição. 

O fator mobilidade, juntamen-
te com segurança e transparência, 
incentivou diversas experiências 
nos últimos dois anos, como em 
2016 nas eleições gerais no Esta-
do de Montana e no Distrito de 
Columbia nos EUA além de diver-
sas outras pequenas iniciativas. O 
Brasil estaria pronto para adotar 
esse modelo. Ainda em 2017 atin-
giremos a marca de 1 smartphone 
por habitante e 54% dos lares já 
têm acesso à internet. Não obs-
tante, outros 17% poderiam aces-
sar a rede se houvesse disponibi-
lidade. Fica aqui uma sugestão 
para melhor alocar um ano de or-
çamento federal com organização 
de eleições. 

Os benefícios que se dese-
nham para a representatividade 
do eleitor são imensos como por 
exemplo: por que esperar que de-
putados façam escolhas por nós 
se podemos realizar plebiscitos a 
todo o momento sobre diversos 
temas a um custo próximo a zero? 
Por fim, a tecnologia blockchain 
também permite que seja feita 
uma auditoria online em cada um 
dos votos, algo impensável nos 
modelos atuais, seja com o uso de 
papel ou urna eletrônica. E tudo 
isso mantendo o sigilo do eleitor 
com a criptografia. 

O tema pode assustar muitos 
agentes envolvidos com a “indús-
tria da eleição”, mas o desenvolvi-
mento tecnológico que está dian-
te de nós vai permitir um processo 
mais democrático, transparente, 
com custo baixo e representativi-
dade mais abrangente. Você está 
pronto para votar pelo celular?

GASTOS DO TSE COM  

PLEITOS ELEITORAIS
(R$ milhões)
318
395
468
449
711
453
66
1.081
Fonte: Senado Federal.

PARA SABER MAIS
votem.com/case-studies

• www12.senado.leg.br/orca-

mento/loa?ano=2017&catego-

ria=4.1.1&fase=execucao 

• www.tse.jus.br/eleitor/estatis-

ticas-de-eleitorado 

• followmyvote.com/online-vo-

ting-technology/blockchain-tech-

nology/ 

• transition.fec.gov/pages/

brochures/pubfund_limits_2016.

shtml 

• www.govtech.com/blogs/

lohrmann-on-cybersecurity/can-

-blockchain-technology-secure-

-your-vote.html 

• www.forbes.com/sites/

realspin/2016/08/30/block-the-

-vote-could-blockchain-techno-

logy-cybersecure-elections/#4c-

103f942ab3 

• medium.com/@DomSchiener/

voting-on-the-ethereum-block-

chain-an-analysis-67701bd1c9f5

O registro via blockchain é 
criptografado e dispensa centralização 
de um agente regulador como os 
tribunais, além de precisar de mesários 
e estrutura logística de transporte de 
uma urna eletrônica ou do eleitor. A 
economia de recursos na organização 
sob o guarda-chuva dessa tecnologia 
permite uma alocação econômica e 
social mais eficiente. Com esse sistema 
não há a mínima possiblidade de 
modificação dos votos registrados 
que passam a ser de domínio público 
e o eleitor pode votar em qualquer 
localidade desde que tenha acesso a 
um dispositivo com internet. 
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Um dos presidenciáveis de 
2018, Geraldo Alckmin, foi a es-
trela do o Brasil de Ideias reali-
zado pela revista VOTO em 11 de 
agosto.  Em um painel que divi-
diu com a senadora Ana Amélia 
Lemos e o secretário estadual de 
Planejamento, Carlos Búrigo, o 
governador de São Paulo expla-
nou sobre as experiências positi-
vas em terras paulistas das par-
cerias público-privadas (PPPs) na 
desburocratização da máquina 
pública.

Com o tema “A Inovação e 
as Parcerias Público Privadas no 
combate à burocracia”, o encon-
tro contou com autoridades como 

BRASIL DE IDEIAS

“O NOVO”
Para Alckmin, o que é 

Governador paulista 
adota parcerias público-
privadas, combinadas 
com a desburocratização, 
para buscar eficiência

o ministro da Casa Civil, Eliseu Pa-
dilha, o senador Lasier Martins, o 
prefeito de Porto Alegre, Nelson 
Marchezan Júnior, além de em-
presários, jornalistas e personali-
dades do cenário gaúcho em um 
reunião-almoço no Salão Merco-
sul do Hotel Sheraton Porto Ale-
gre.

Na abertura da sua palestra, 
Alckmin, fez uma comparação en-
tre o Rio Grande do Sul e São Pau-
lo: “Gaúchos e paulistas têm algo 
em comum, o amor pelo traba-
lho”. Em seguinda, elencou uma 
série de cases de sucesso sobre as 
PPPs, enfatizando que, em alguns 
casos, a retirada da necessidade 

FOTOS: JEFFERSON BERNARDES/AGÊNCIA PREVIEW
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Alckmin entre os demais 
painelistas, a senadora Ana 
Amélia Lemos e o secretário 
do Planejamento do RS, Carlos 
Búrigo, a diretora da VOTO, 
Karim Miskulin, e o presidente 
do PP no RS, Celso Bernardi

O ministro Eliseu Padilha e 
o empresário Jorge Gerdau

de atestado técnico prévio para 
as concessões foi fundamental 
para o sucesso. Segundo ele, isso 
permitiu que os investidores pu-
dessem ser mais competitivos na 
licitações. Alckmin lembrou ainda 
que as parcerias promoveram re-
dução das taxas de pedágio em 
diversas rodovias paulistas como 
a Rodovia dos Calçados e lembrou 
que outras entidades também 
podem seguir esse caminho: hos-
pitais, linhas do metrô e sistemas 
de água. Embora o cenário pareça 
extremamente favorável às parce-
rias público-privadas, ele alerta: 
“O sucesso das PPPs está no marco 
regulatório e na fiscalização”.

Entre os palestrantes, estava a 
senadora Ana Amélia Lemos (PP/
RS), que analisou os altos custos 
gerados ao Estado devido às obras 
inacabadas, resultado da escassez 
de planejamento. “Para avançar-
mos, é preciso eficiência, que se 
dá também através da criativida-
de.” O evento contou ainda com 
a presença do secretário estadual 
de Planejamento, Carlos Búrigo, 
que fez um relato da situação das 
obras e concessões no Rio Grande 
do Sul.

Para finalizar o encontro, Ge-
raldo Alckmin fez uma reflexão 
sobre o cenário brasileiro, inda-
gando aos convidados sobre o 
que seria o “novo” para o Brasil. 
Ele mesmo respondeu: “O novo é 
querer defender o interesse cole-
tivo”, lembrando que o país foi 
dominado pelo corporativismo, 
mas que tem vocação para o cres-
cimento.

 Alckmin com o senador Lasier Martins

O governador paulista entre  
José Luiz Fuscaldo e  
José Antonio Vieira da Cunha, 
diretores da Moove Comunicação

Stéphane Engelhard, VP de Assuntos 
Corporativos do Grupo Carrefour, e o 
prefeito Nelson Marchezan Júnior
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BRASIL DE IDEIAS

Uma reflexão 
da história 
do Estado e 
das decisões 
tomadas pelos 
gaúchos e seus 
representantes

O Brasil de Ideias de 28 de se-
tembro trouxe para debate um 
tema urgente para o Rio Grande 
do Sul. Em busca de respostas 
para a questão “Por que o gaú-
cho perdeu a sua narrativa?”, o 
evento reuniu no palco no Hotel 
Sheraton Porto Alegre o cientis-
ta político e colunista da Revista 
Voto Fernando Schuler e o psica-
nalista Jaime Betts.

Como unir forças para reverter 
o cenário atual do Rio Grande do 
Sul e retomar a narrativa de suces-
so? Para começar, os painelistas 
fizeram uma reflexão da história 
do Estado e das decisões toma-
das pelos gaúchos e seus repre-
sentantes. Jaime Betts recorreu 
ao seu livro NósOutros Gaúchos. 
Ressaltou a necessidade de atacar 
as chagas do narcisismo (“sirvam 
nossas façanhas de modelo a toda 
terra”), da inveja (o complexo de 
caranguejo) e da omissão: o pac-

to federativo provoca um déficit 
bilionário, pela atual divisão e re-
messas tributárias por um estado 
exportador como o Rio Grande do 
Sul e o que a população tem feito 
para buscar outros estados e ten-
tar uma solução?

Já o cientista político Fernando 
Schuler, ao enumerar decisões er-
radas nos últimos 30 anos respon-
sáveis por parte dos problemas 
de hoje, salientou: “Precisamos 
construir um novo modelo de to-
mada de decisão, que não esteja 
vulnerável a pressões de grupos 
e corporativismos”. Ele ponde-
rou que é preciso perder o medo 
das parcerias público/privadas. O 
gaúcho precisa ser menos descon-
fiado, com o objetivo de evoluir 
em modernização e voltar a ter a 
narrativa de sucesso do passado.

O evento Brasil de Ideias tem 
o patrocínio da Celulose Riogran-
dense e da Braskem.

SUA NARRATIVA?
Por que o gaúcho perdeu 
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Os painelistas 
Jaime Betts 
e Fernando 
Schuler com 
a diretora da 
VOTO, Karim 
Miskulin

A diretora  
da VOTO, Karim 
Miskulin, mostra 
um exemplar do 
livro NósOutros 

Gaúchos, de 
Jaime Betts

Roger Lerina, Pati Leivas e Marcelo Ferla

Paulo Afonso Pereira, presidente da 
Associação Comercial de Porto Alegre

Yeda Crusius, deputada federal 
e ex-governadoraMarcel van Hattem, deputado estadual

Celso Bernardi, presidente estadual do PP
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AGRONEGÓCIO

BRASIL DE IDEIAS

Otimismo no

FOTOS: MARCOS NAGELSTEIN/AGÊNCIA PREVIEW

Setor que vem reanimando 
o PIB brasileiro, o agronegócio 
pautou o Brasil de Ideias de 18 de 
setembro. O painel, com o título 
“Os gigantes da proteína e seu 
efeito na economia”, foi conduzi-
do por Francisco Turra, presidente 
da Associação Brasileira de Proteí-
na Animal (ABPA) e vice-presiden-
te da Associação Latino-America-
na de Avicultura –ALA, Antônio 
Mello Alvarenga Neto, presidente 

da Sociedade Nacional de Agricul-
tura, e Odacir Klein, presidente 
do Banco Regional de Desenvol-
vimento – BRDE, ex-secretário da 
Agricultura e Abastecimento do 
Rio Grande do Sul e ex-presidente 
do Banrisul.

Ao abrir o encontro, Odacir 
Klein destacou a relevância do 
trabalho que o BRDE realiza para 
os três estados do Sul, em especial 
no fomento do setor por meio da 

“O mundo precisa 
desesperadamente do 
Brasil”, observou Turra 
no painel “Os gigantes 
da proteína e seu efeito 
na economia”
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participação em grupos de tra-
balho e da viabilização de linhas 
de crédito diretas do BNDES. No 
atual sistema tributário e de divi-
são de recursos e impostos, ainda 
é necessária a ferramenta de in-
centivo fiscal, já que os estados 
travam uma “guerra” para atrair 
empresas. Ele também ressaltou 
que o banco tem feito um traba-
lho de consultoria com seus clien-
tes e que tem se diferenciado por 
isso. No segmento específico de 
proteína tem priorizado a inova-
ção e acredita que o investimento 
estratégico para o setor seja em 
armazenagem da produção.

Já o presidente da ABPA, Fran-
cisco Turra, apresentou dados do 
setor e seu crescimento. Lembrou 
que 15% do PIB Brasileiro provém 
do agronegócio e que, mesmo em 
meio à crise política que vivemos, 
conseguimos manter a produtivi-
dade. O comércio mundial, mes-
mo após a operação carne fraca, 
passou a enxergar o Brasil como 
um país capaz de satisfazer a de-
manda. Turra observou que “o 
mundo precisa desesperadamen-
te do Brasil” no que se trata de 
alimentos e agronegócio: “O cli-

ma, a possibilidade de duas a três 
safras por ano e o investimento 
em inovação e tecnologia, além 
do controle de gripes e febres, 
nos colocam em posição diferen-
ciada do restante do mundo.”

Ganho de produtividade foi o 
ponto mais abordado pelo tercei-
ro convidado. 

O presidente da Sociedade Na-
cional da Agricultura, Antônio 
Mello Alvarenga Neto, comentou 
que é necessário mais investimen-
to em infraestrutura para o esco-
amento da produção, e que este 
representa um gargalo do setor. 
Também destacou a necessidade 
de desburocratizar o modelo de 
financiamento em infraestrutura 
e buscar investimento público-
-privado, para atendimento da 
demanda no tempo necessário. 
“O Brasil está no caminho do su-
cesso, mas apenas na metade des-
te percurso.”

Entre os convidados do even-
to, com o patrocínio da Celulo-
se Riograndense, da Braskem e  
do BRDE, estavam outros líderes 
do agronegócio brasileiro, se-
cretários de Estado, deputados  
e empresários. 

Odacir Klein ressaltou que o BRDE tem feito um 
trabalho de consultoria para os produtores

Os palestrantes Francisco Turra, Odacir Klein e  
Antônio Mello Alvarenga Neto
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CINEMA

Trinta anos atrás uma po-
etisa e escritora canaden-
se chamada Margareth 
Atwood (hoje com 77 
anos) escreveu o livro The 

Handmaid’s Tale (O Conto 

da Aia), história passada 
em um hipotético futuro 
em que os Estados Unidos 
– então chamados República 
de Gilead – viviam sob uma di-
tadura católica, após as taxas de 
fertilidade terem desabado em 
função da poluição ambiental.

Mulheres e minorias não têm 
mais direitos. Não podem traba-
lhar, ter propriedades, dinheiro 
ou ler. As poucas mulheres ainda 
férteis viraram as AIAS, destina-
das a procriar para seus donos, 
governantes selecionados pelo 
Poder com base na sua posição na 
hierarquia.

A protagonista é uma Aia, 
Offred (Of Fred, ou em uma tra-
dução literal, “A do Fred”), uma 
mulher que vive entre o ritual de 
cópula todas as noites em busca 
de uma gravidez para seu dono 
e a esposa infértil e compras de 
produtos em embalagens colori-
das (já que não pode ler) no su-
permercado próximo. Offred já 
teve marido e filha. Ele foi morto 
pelo Estado e ela enviada a um 
campo de refugiados.

O Conto da Aia foi adaptado 
para streaming pela HULU, atra-
vés do produtor de E.R., Bruce 
Miller, em um trabalho de um ca-

pricho extraordinário em todos os 
seus detalhes.

Offred é vivida pela atriz Eliza-
beth Moss, de Mad Men e Top of 

the Lake, duas séries de TV consa-
gradas. O que ela faz como Offred 
é simplesmente inacreditável. 
A contenção e emoção de suas 
expressões e a violência de seus 
olhares e silêncios dão a real di-
mensão de uma personagem vio-
lentada a cada instante. Não foi 
por nada que Moss era considera-
da favorita para o Emmy Awards 
e levou o prêmio de Melhor Atriz, 
com outros sete prêmios da série, 
inclusive o principal da noite, o de 
Melhor Série Dramática do Ano.

No elenco de Handmaid’s Tale 
estão excelentes atores, como Jo-
seph Fiennes (como Fred), Ivonne 
Strahovsky (de 24 Horas – Viva um 

Novo Dia), Max Minghella (Tudo 

pelo Poder), Amanda Brugel (O 

Quarto de Jack) e a premiada Ann 

Dowd (de Terapia de Risco), viven-
do uma inacreditável Tia Lydia.

Evidentemente, as ações de 
todas as pessoas são monitoradas 
em Gilead e quem desrespeitar as 
regras vai ser rigorosamente pu-
nido, seja por uma sessão de ape-
drejamento (como na Bíblia), seja 
com o banimento para os campos 
de refugiados onde se depositam 
resíduos nucleares.

Como se vê, Gilead é a Repúbli-
ca de uma opinião só.

Embora sejam muitas as obras 
literárias e cinematográficas so-
bre ditaduras e governos tota-
litários que viraram clássicas (A 

Revolução dos Bichos e 1984, de 
George Orwell, Laranja Mecânica, 
de Anthony Burgess, e assim por 
diante), O Conto da Aia é o livro/
série do momento.

Infelizmente, nos dias atuais, 
no microcosmo de nossa cidade 
ou em um panorama mundial, os 
atentados à liberdade individual 
e aos direitos fundamentais do 
ser humano se tornam cada vez 
mais corriqueiros, banais e assus-
tadores.

Não há um dia sequer em que 
não se tome contato com notícia 
ou comentário de afronta explíci-
ta a valores tão básicos que ime-
diatamente surge a imagem da 
supressão da liberdade pela força.

Seja porque é cinema da me-
lhor qualidade e texto de primeira 
linha, seja pelos valores humani-
tários diferenciados que defende, 
The Handmaid’s Tale é uma série de 
visão obrigatória para as pessoas 
preocupadas em pensar o mundo 
atual.

Até porque, por tudo que se 
tem visto no dia a dia, a Repúbli-
ca de Gilead não é tão ficcional e 
nem tão distante de nós.

MARCO ANTONIO CAMPOS*

*Advogado e sócio da Campos 
Escritórios Associados

THE 
HANDMAID’S 
TALE 
(O Conto  
da Aia)
Série criada 
por Bruce 
Miller para a 
HULU a partir 
do livro de 
Margareth 
Atwood

COM:
Elisabeth 
Moss, Joseph 
Fiennes, 
Ivonne 
Strahovsky e 
Max Minghella

GÊNERO: 
Drama

OS DOGMÁTICOS 
DA REPÚBLICA DE GILEAD
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