
Em diferentes áreas de atuação, quatro jovens mostram 
o perfil de quem estará à frente do país do amanhã: 

personalidades dinâmicas, inovadoras e com espírito público
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A CMPC Celulose Riograndense é a maior produtora de celulose do Rio Grande 

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

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

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

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

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

propriedades da empresa são cobertas por vegetação nativa, portanto, 

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

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

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

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

com mais de 100 mil habitantes.
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KARIM MISKULIN
DIRETORA EXECUTIVA 

DA VOTO

A CARA DO
BRASIL QUE 
QUEREMOS

L íderes sempre serviram de 
modelo para as sociedades 
em qualquer tempo ou re-

gião, principalmente em mo-
mentos de dificuldade. O Brasil, 
assim como o mundo, tem passa-
do por instabilidades e profundas 
transformações na economia, nas 
empresas, na comunicação e nas 
esferas de poder. Tempos assim 
oferecem variados estímulos ne-
gativos, mas servem para buscar 
motivação extra e novas formas 
de criar e empreender. Mais do 
que isso, potencializa a urgência 
de novos conceitos de liderança e 
de capacidade do líder em trans-
formar todo o seu ambiente.

Diante do agravamento da 
crise política, econômica e insti-
tucional do Brasil, discussões so-
bre responsabilidades e padrões 
éticos afetam diretamente os ne-
gócios e a competitividade. Nada 
mais urgente do que entender 
os entraves provocados por uma 
cultura equivocada na forma de 
fazer negócios e, mais ainda, de 
como construir uma nova postu-
ra empresarial para o país.

Nesta edição da VOTO, mos-
tramos que há muitas razões 
para comemorar. Uma geração 
de líderes emerge como prota-
gonistas da construção de uma 
nova cultura empresarial brasi-
leira. Além de inovar na forma 

de fazer negócios, eles inovam 
no comprometimento social e no 
relacionamento com a coisa pú-
blica. Destacar a atuação, o talen-
to, a força e a forma de trabalhar 
de homens e mulheres que não 
desistiram do Brasil e que estão 
empenhados em construir uma 
nova narrativa de país é mais do 
que uma satisfação para a revista 
VOTO: é uma obrigação.

Carlos Jereissati Filho, Patricia 
Ellen, Paula Paschoal e Roberto 
Sirotsky são alguns exemplos 
que escolhemos pelo dinamis-
mo, pela capacidade de inovar e 
pelo espírito público. 

Também fizemos uma entre-
vista exclusiva com o CEO da 
Delta Air Lines no Brasil, Fabio 
Camargo. O jovem executivo fala 
sobre inovação, tendências e de-
safios de um mercado tão com-
plexo como o da aviação civil.

E ainda sobre líderes, trazemos 
aqueles que influenciam a cabe-
ça e os projetos de governo dos 
principais candidatos à presidên-
cia da República. 

Estamos convictos de que exis-
tem caminhos para recuperar o 
tempo perdido. Convictos de que 
existem líderes – empresariais e 
políticos – capazes de auxiliar na 
construção do Brasil que quere-
mos. 

Boa leitura!

UMA GERAÇÃO DE 

LÍDERES EMERGE COMO 

PROTAGONISTAS DA 

CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA 

CULTURA EMPRESARIAL 

BRASILEIRA

“

”

EDITORIAL
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A Rússia, como Estado, nunca interferiu 
em assuntos internos dos Estados Unidos, 

ainda mais em eleições.

Tenho uma confiança absoluta nas agências de 
inteligência. Aceito a conclusão da ingerência da 

Rússia nas eleições de 2016, embora não tenham tido 
efeito algum no resultado, nem havido conluio.

Um promotor aqui de São Paulo resolve me processar por 
injúria racial. E pronto, um filho da p*** desse faz isso. 
Ele que cuide de gastar o restinho das atribuições dele, 

porque se eu for presidente essa mamata vai acabar.

Nós vamos defender que o PT lidere uma nova 
frente política e convide o companheiro Boulos para 

ser nosso candidato à Presidência da República.

VLADIMIR PUTIN
presidente russo, em entrevista ao canal Fox News

DONALD TRUMP
presidente dos EUA, ao ser questionado sobre 

influência russa nas eleições americanas

CIRO GOMES
candidato à presidência (PDT), referindo-se a denúncia 
motivada por comentário em que chamou o vereador 
Fernando Holiday (DEM-SP) de “capitãozinho do mato”

TARSO GENRO
ex-governador do RS e ex-ministro petista, em debate 

público, defendendo apoio ao presidenciável do PSOL caso 
Lula não possa se candidatar 
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A Petrobras tem um impacto muito grande para a 
economia como um todo e tem de estar aberta a ouvir 

a sociedade. Mas não vamos abrir mão de ter uma 
política comercial realista.

O espírito da conciliação parece, dia a dia, perder 
espaço para o ímpeto destrutivo. Em tempos de redes 

sociais, os conflitos são amplificados, comprometendo a 
paz social e o nosso avanço conjunto como nação.

Como empresário, você deve sentir que pode pular de um avião 
porque está confiante de que vai pegar um pássaro voando. 
É um ato de estupidez, e a maioria dos empreendedores se 

arrisca porque o pássaro não aparece, mas acontece.

Qualquer forma de criminalidade e de violência deve 
ser rejeitada. Por, isso temos de ser claros que, em 

muitos lugares do território, estamos vendo crescer 
novamente essas manifestações.

IVAN MONTEIRO 
novo presidente da Petrobras, em entrevista recente, afirmando 

que estatal deve buscar equilíbrio entre papel social e econômico 

FRANCISCO TURRA
presidente da Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA) e ex-ministro da 

Agricultura, em artigo que propõe ao brasileiro recuperar a “alegria perdida”

REED HASTINGS
CEO da Netflix

IVÁN DUQUE
presidente da Colômbia, que se elegeu criticando o 

acordo de paz com as FARC
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De sangue novo, eles fervilham transformação. 
Conheça a história de quem multiplica resultados 
tendo espírito público e inovação como bússola 

ELES NÃO 
VIERAM 
EM VÃO

Paula Paschoal, 
CEO do PayPal

Carlos Jereissati Filho, 
CEO do Grupo Iguatemi
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O 
período das vacas gordas, definitiva-
mente, não é a vida do Brasil real. De 
sul a norte, o sentimento do brasileiro 
é o mesmo: medo de futuro. Apreensão 

com a economia que patina, com o resultado das 
urnas, com o esgotamento material de Brasília.

Apesar das dores sociais, fazer do país terra 
arrasada seria negar abundâncias produtivas e 
a capacidade do capital humano que empurra o 
país para frente. Para se desamarrar das agruras 
coletivas, há quem reinvente caminhos e acelere 
o ritmo da passada para chegar mais longe. Esses, 
inspiradores onde estão, multiplicam otimismo 
pelo Brasil afora e provam – a si e à sociedade 
– que o atrito da hora áspera do presente serve 
de oportunidade para avivar a esperança no co-
ração brasileiro.

São quatro histórias. Trajetórias cruzadas por 
facetas singulares: o vigor da juventude, a in-
quietação por empreender e a certeza de que vir 
ao mundo em vão seria inútil demais. Roberto 
Sirotsky abriu mão de seguir os negócios da fa-
mília – o maior conglomerado de comunicação 
do Rio Grande do Sul – para fazer as suas von-
tades. Viu o projeto de um garoto, em menos de 
dez anos, transformar-se na maior agência de 

marketing do Brasil. Une criatividade e business 
para fermentar uma história criada por ele.

Exemplo de inovação e primor nas suas obras, 
Carlos Jereissati Filho recolhe bons exemplos 
pelo mundo. Repara até como lhe servem o café 
e, a partir do que vê, implementa soluções nos 17 
shoppings centers do Grupo Iguatemi.

Jereissati Filho também é colega de Patri-
cia Ellen no AGORA! – movimento de jovens 
empreendedores que propõe uma nova agen-
da de prioridades para a política. Professora de 
liderança pública, transita entre governos mu-
nicipais e estaduais com propostas de gestão 
profissional. Em 2016, foi indicada pelo Fórum 
Econômico Mundial como líder global. Apenas 
duas brasileiras estavam na lista. 

Paula Paschoal, CEO do PayPal, completa a 
lista. De tato apurado para venda, faz negócio 
por onde cruza. Em casa, é mãe de duas crianças 
de colo. No trabalho, comanda a operação brasi-
leira de uma empresa que opera em 200 países. 

A Revista VOTO conversou com cada um de-
les. E ajudará você a entender, a partir da pró-
xima página, por que essas quatro pessoas – tão 
diferentes entre si – são exemplos de líderes da 
nova geração.

Roberto Sirotsky, 
Diretor da Ogilvy Brasil

Patricia Ellen, 
CEO da Optum

FO
TO

S:
 D

IV
U

LG
AÇ

ÃO
/A

SS
ES

SO
RI

AS
 D

E 
CO

M
U

N
IC

AÇ
ÃO



VOTO - política, cultura e negócios - Edição 139 | julho e agosto - 201812

CAPA | NOVOS LÍDERES DO BRASIL

Carlos Jereissati Filho (47) 
põe espírito inventivo e 
senso estético apurado, 

atributos seus, em tudo que toca. 
Detalhista, faz de minúcias re-
sultados robustos. E assim, di-
verte-se e empreende num dos 
mais principais conglomerados 
de shoppings centers do país. 
De fino faro, trouxe ao Brasil as 
50 mais reconhecidas marcas do 
mundo e, em 2017, foi eleito uma 
das 500 personalidades mais in-
fluentes da moda pelo The Busi-
ness of Fashion.

Vindo de um dos berços mais 
tradicionais do Ceará e de São 
Paulo, sustenta-se pelas entregas 
que apresenta e faz do tino ino-
vador fermento para o boom do 
luxo acessível. “Fazer algo é mui-
to mais importante do que ser al-
guém”, expressa. Ele costuma ver 
o seu negócio com as pupilas do 
cliente e enxerga similaridades 
entre política pública e varejo. 
Para ele, quem compra e quem 
vota tem o mesmo critério de in-
teligência. 

Do tamanho do futuro, o 
prisma do Grupo Iguatemi é de 
prosperidade. Ampliar, cons-

truir e fazer crescer são verbos 
incorporados ao vocabulário de 
quem vislumbra na crise porta 
aberta para o novo. Assim como 
no mercado, Carlinhos – como é 
chamado por amigos – defende 
que na política é preciso de saú-
de financeira, contas em dia. São 
obrigações para a reconstrução e 
o recomeço.

Na política, a prova para ser CEO 
é o voto. Hoje, o setor privado se 
reinventa, e a política pública pati-
na. O que falta no gestor público e 
o que o mundo coorporativo pode 
ensinar? 
O setor privado avança porque 
sabe que reina o consumidor e, 
por isso, trabalha incansavelmen-
te para atender suas expectativas 
– ou algum competidor o fará. 
O novo político precisa entender 
que não existe distinção entre ci-
dadão e consumidor. Esse novo 
brasileiro aprendeu a viajar pelo 
mundo, acompanha tudo pela 
internet, demanda informação e 
transparência e, portanto, deman-
dará cada vez mais por serviço de 
qualidade e rápido atendimento 
para os seus problemas. 

CARLOS JEREISSATI FILHO 

TRIUNFO ONDE 
ENCOSTA

“FAZER ALGO 
É MUITO MAIS 

IMPORTANTE DO 
QUE SER ALGUÉM”
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cimento mantendo a qualidade 
de nossas operações e a cultura 
de excelência que conquistamos. 
Inovação também é um grande 
valor, essencial para que conti-
nuemos crescendo, atendendo o 
consumidor que hoje é exigente e 
rápido nas suas demandas.

O crescimento do Iguatemi 
ocorrerá através de novos pro-
jetos, expansões e aquisições de 
empreendimentos. Além disso, 
precisamos nos reinventar usando 
tecnologias disponíveis para iden-

resolver seus problemas sozinhos 
com o uso de tecnologia. 

O Grupo Iguatemi se tornou refe-
rência no varejo. São 17 shoppings 
espalhados pelo Brasil. Mais do que 
manter o sucesso, dados de fatura-
mento e atração de marcas inter-
nacionais apontam crescimento e 
visão repaginada de negócio. Qual 
a fórmula para crescer mais?
Evoluímos muito nas últimas dé-
cadas em todos os aspectos. Me 
orgulho de acompanhar esse cres-

O setor público precisa mudar 
a sua dinâmica e aprender a criar 
formas de competição interna. 
O primeiro passo é rever os in-
centivos aos servidores públicos 
e trabalhar cada vez mais usando 
tecnologia para que sua interme-
diação seja menos necessária.

A grande transformação do 
homem público nas próximas 
décadas só ocorrerá se houver a 
generosidade de entender que o 
seu papel será muito mais de dar 
espaço para que o cidadão possa 

CAPA | NOVOS LÍDERES DO BRASIL
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brenome por tudo aquilo que ele 
representou e representa para o 
Brasil, não só na esfera privada, 
mas também na esfera pública. 
Tem uma frase que eu gosto muito 
que diz o seguinte: “No passado era 
tudo sobre fazer alguma coisa, hoje 
é tudo sobre ser alguém”. Acredito 
que fazer algo é muito mais im-
portante do que ser alguém. Fazer 
a coisa certa é fundamental, e to-
das as pessoas que pensam dessa 
maneira estarão contribuindo para 
o avanço coletivo. 

Você é reconhecido por ser deta-
lhista. Reparador de boas práticas, 
aprimorador de inventos simples. 
O que precisa melhorar no negócio 
para fazer a diferença no resulta-
do?
Cada companhia tem a sua cul-
tura. E para nós, um dos grandes 
valores é o cuidado com os deta-
lhes, a excelência em fazer as coi-
sas. Essa nossa maneira de ver o 
mundo é valorizada pelos clientes 
e acaba fazendo com que as pesso-
as voltem e queiram estar sempre 
em nossos shoppings. Isso, para 
mim, se traduz no resultado que 
buscamos.

Se o Brasil fosse o Iguatemi, e 
você o presidente do Brasil, quais 
seriam as medidas emergenciais 
para virar a chave? 
Seria certamente colocar o cida-
dão no centro de tudo. Cada po-
lítica desenvolvida deve levar em 
conta as reais necessidades do ci-
dadão brasileiro. Para uma com-
panhia estar saudável, ela precisa 
ter suas contas em dia, isso é uma 
obrigação essencial para o país. 
Acredito também na máxima do 
presidente Macron, recém-eleito 
na França, de que o Estado deve 
liberar energia daqueles que têm 
potencial e cuidar daqueles que 
são vulneráveis.

Devemos ser também cada vez 
mais transparentes onde não ca-
bem mais privilégios de sorte al-
guma e reconhecer que ninguém 
sozinho vai poder fazer tudo. A 
parceria entre o setor privado e o 
público, integrado à sociedade ci-
vil, é vital para o Brasil dar certo.

“O NOSSO NOME 
A GENTE CONSTRÓI 

TODOS OS DIAS, 
ATRAVÉS DE ATITUDES, 

DA MANEIRA COMO 
ENXERGAMOS O MUNDO 

E DAS DECISÕES QUE 
TOMAMOS. 

TENHO ORGULHO DO 
MEU SOBRENOME POR 

TUDO AQUILO QUE 
ELE REPRESENTOU 

E REPRESENTA 
PARA O BRASIL”

tificar melhorias no atendimento 
das necessidades dos nossos clien-
tes e atendê-los em todos os mo-
mentos da jornada de consumo. 

Ser da família Jereissati abre por-
tas? Até onde pesa o sobrenome e 
até onde você é visto pelo espírito 
empreendedor e criativo que tem?
O nosso nome a gente constrói 
todos os dias, através de atitudes, 
da maneira como enxergamos o 
mundo e das decisões que toma-
mos. Tenho orgulho do meu so-



VOTO - política, cultura e negócios - Edição 139 | julho e agosto - 201816

“A ambição nunca me 
guiou na carreira. A 
paixão sempre fez 

isso”, afirma Paula Paschoal (37), 
CEO no Brasil do PayPal – maior 
empresa global de pagamentos do 
mundo. Com veia de vendedora e 
foco quase budista, perguntava-se: 
“Qual problema posso ajudar a so-
lucionar?”. As respostas para Pau-
la vieram. Tornou-se diretora da 
companhia no meio de uma pós-
-graduação de vida, a de ser mãe. 
No fim de 2017, com Maria (3) e Ana 
(1), emancipou-se para a liderança 
tendo a virtude da cumplicidade 
como chave. “O líder precisa andar 
junto”, define.

Ela vê no terreno da inovação – 
sua área de trabalho – porta aber-
ta para o erro. À vista das dúvidas, 
aposta numa equipe de olhares, 
gêneros e visões plurais para ta-
lhar o negócio. No PayPal, 50% dos 
cargos de chefia são ocupados por 
mulheres. E Paula, no topo da pi-
râmide, é exemplo de equilíbrio e 
entrega. Nunca é provedora de ser-
viço – apenas. Apresenta-se como 
parceira, sempre. Faz pontes para 
o estreitamento das relações e de-
fende que não há foco sem alegria. 
“Existe foco quando há amor pelo 
trabalho”, simples. 

Entre os desafios do presente e 
do futuro, está a desmistificação do 
medo das pessoas de comprarem 
pela internet. E o convencimento 
de que investir no online é prática 
crescente, segura e favorável. Hoje, 

apenas cerca de 4% das compras do 
varejo são feitas online. Há, por-
tanto, vento favorável para o cres-
cimento. 

O varejo mudou. Hoje o mercado vir-
tual o abraça com intensidade. Qual 
é o principal medo do consumidor e 
qual é a segurança que ele precisa 
ter?
A segurança ainda é importante 
quando o consumidor quer fazer 
uma operação online. O índice dos 
consumidores brasileiros que ainda 
têm algum receio de que seus da-
dos sejam compartilhados está em 
torno dos 47% – segundo pesquisa 
divulgada pelo PayPal ano passado. 
A média mundial é de 44%. Então, 
falamos em quebrar paradigmas: 
o comércio online é mais seguro 
do que o comércio tradicional. A 
questão diz muito mais respeito às 
informações que precisam chegar a 
esse consumidor. De qualquer for-
ma, também é uma questão gera-
cional. Entre os consumidores mais 
jovens, das gerações Y e Z, o índi-
ce de desconfiança cai muito, para 
cerca de 30%. 

O importante é demonstrar que 
conveniência e segurança podem 
andar juntas. O fundamental é 
mostrar que essa conveniência re-
presenta mais comodidade, e não 
riscos. O botão de compra da rede 
social, por exemplo, representa 
uma chance a mais para que a loja 
online converta vendas. No caso do 
PayPal, como não dividimos dados 

PAULA PASCHOAL

VENTO FAVORÁVEL 
À VISTA

CAPA | NOVOS LÍDERES DO BRASIL

“EQUIPES PLURAIS 
TRABALHAM E 

PENSAM MAIS E 
MELHOR, CHEGAM 
A SOLUÇÕES MAIS 
INTERESSANTES E 

EFICAZES”
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pessoais e financeiros com o lojista, 
pouco importa como o cliente ini-
cie a compra.

O PayPal investe diariamente 
em novos modelos de segurança da 
informação. Um deles reúne mais 
de 80 campos durante o processo 
de compra via mobile para identifi-
car se é ele mesmo que está usando 
a conta PayPal. Esses pontos permi-
tem à empresa compor uma assina-
tura digital comportamental única.

Assistimos, nos últimos 10 anos, 
a uma evolução gigantesca de segu-
rança do e-commerce. E o PayPal é 
um dos players mais importantes 
do mercado nesse assunto. Hoje, 
contamos com tecnologias impos-
síveis de se imaginar no passado – 
combinam inteligência artificial e 
big data para diminuir progressiva-
mente o risco de fraudes. 

A tecnologia pode rever o hábito de 
consumo ao ponto de tornar a ven-
da online superior à venda física? 
Qual a visão de futuro sobre a pos-
sibilidade?
Com certeza. Estamos assistin-
do a esse movimento: a migração 
do comércio de loja física para o 
e-commerce é tendência mundial. 
O comércio mobile, realizado por 
smartphones, cresce a cada ano. 
Isso está relacionado à diminuição 
do protagonismo do papel moeda, 
que varia entre os países. Os ale-
mães ainda usam muito dinheiro, 
mas na China 95% das pessoas rea-
lizam pagamentos móveis. A China 
mostra o caminho: o número de 
dispositivos móveis está explodin-
do. Em cinco anos, haverá seis bi-
lhões de smartphones no mundo. 
Soma-se a isso a rápida digitaliza-
ção do dinheiro.

Em países como o Brasil, o di-
nheiro ainda é ferramenta de com-
pra importante. Diferentemente de 
nações europeias, como Suécia e 

Dinamarca, que já têm até data para 
o fim do dinheiro físico. Não tenho 
dúvida de que estamos a caminho, 
no mundo todo, do fim do dinheiro 
e da economia offline – ela repre-
senta mais riscos para quem ven-
de e para quem compra do que o 
meio online. E também garante ao 
governo e às instituições financei-
ras mais controle sobre os negócios 
realizados com moeda corrente, o 
que também diminuirá fraudes e 
sonegações. 

A tendência é que os pagamen-
tos, em pouco tempo, sejam quase 
todos feitos por via eletrônica. A 
capacidade dos aparelhos móveis 
para incluir, no mundo financeiro, 

a maneira como as pessoas con-
somem, gerenciam seu dinheiro, 
pagam suas contas, recebem paga-
mentos, certamente é um gás diá-
rio para seguir.

Conciliar diferentes papeis tam-
bém me ajuda a enxergar a impor-
tância de trabalhar não somente 
por números e resultados, mas em 
busca de um legado social.

O Brasil hoje vive uma carência de 
novos líderes. Diante do esgotamen-
to de valores, quais são os atributos 
de uma liderança agregadora?
Um bom líder estrutura equipes 
com peças que se completem. É 
fundamental que as empresas tra-
balhem, de forma genuína, a cria-
ção de equipes com alto grau de di-
versidade. O sucesso da companhia 
é resultado, também, da maneira 

“É POSSÍVEL SER MULHER, MÃE 
E PROFISSIONAL DE GRANDE 

PERFORMANCE AO MESMO TEMPO”

uma população mundial que não 
tem conta em banco nem acesso à 
internet é uma inclinação compro-
vada. É uma questão importante e 
urgente: inclusão digital, compro-
misso global do PayPal, que traba-
lha em estratégias para democrati-
zar a gestão e a movimentação de 
dinheiro para consumidores. 

Você tem uma veia vendedora mui-
to forte e, pelo que diz, vive a dor do 
dono. Sente-se dona de onde está. O 
que inspira fazer a empresa crescer 
e onde vocês miram estar?
Minha inspiração vem da conexão 
com os valores do PayPal e a sin-
tonia com esse mercado. Acredito 
no potencial da inovação e da tec-
nologia, que já cresceu bastante, 
mas que ainda apresenta espaço 
para expandir. O Brasil é o maior 

mercado do continente depois dos 
Estados Unidos. São milhões de po-
tenciais consumidores. E o brasilei-
ro é um entusiasta da tecnologia.

Mulher, muito jovem, mãe de duas 
filhas e uma das principais CEOs do 
Brasil, como equilibrar esses mun-
dos?
Acredito que é possível ser mu-
lher, mãe e profissional de grande 
performance ao mesmo tempo. E 
se você faz o que gosta, fica muito 
mais fácil dar equilíbrio à vida. Mi-
nha família, minhas filhas são, cla-
ro, motivações para tudo o que eu 
faço. E fazer parte de uma empresa 
tão inovadora, que tem mudado 
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como engrandece a dedicação de 
cada pessoa, respeitando a indivi-
dualidade e a diversidade de pen-
samentos. 

Dar espaço para que cada cola-
borador contribua com sua expe-
riência agrega valor ao resultado 
de entrega aos seus stakeholders. 
Equipes plurais trabalham e pen-
sam mais e melhor, chegam a so-
luções mais interessantes e eficazes. 
Sou uma líder que cobra dos meus 
times, mas que também acredi-
ta no potencial de todos eles. No 
PayPal, atingimos nossos objetivos 
de forma eficaz porque combina-
mos pessoas diferentes em nossas 
55 equipes espalhadas pelo mundo. 

O que o PayPal aplica de gestão de 
negócio que poderia ser replicado 
em governos?
Globalmente, o PayPal possui o 
compromisso de fomentar a inclu-
são financeira, investindo muito 
em países com grande quantidade 
de pessoas economicamente ativas 
– embora ainda fora do ecossiste-
ma bancário e financeiro. Segundo 
dados do Banco Mundial, existem 
2,5 bilhões de desbancarizados no 
mundo. Por isso, trabalhamos estra-
tégias para democratizar a gestão e 
a movimentação de dinheiro para 
consumidores e vendedores, coo-
perando nas migrações de dinheiro 
físico para pagamentos digitais.

Usamos a tecnologia para tornar 
os serviços financeiros inclusivos e 
acessíveis. Políticas públicas de in-
clusão digital são essenciais e um 
caminho sem volta para o cresci-
mento das economias. 

Política, economia e negócio são di-
nâmicas indissociáveis. Como gover-
nos podem colaborar com o setor e 
como o setor pode cooperar para a 
retomada do Brasil?
Fintechs têm grande potencial para 
impulsionar o crescimento econô-
mico e aumentar a saúde financei-
ra de bilhões de pessoas em todo 
o mundo. É importante seguir 
democratizando os serviços finan-
ceiros para criar uma economia in-
clusiva que estimule a participação 
financeira e permita a indivíduos 
e comerciantes autoridade e ge-
renciamento sobre suas aspirações 
econômicas. 

E somente as tecnologias dis-
ruptivas, como a que o PayPal re-
presenta, são capazes de incluir essa 
população no mercado. Para nós, 
que trabalhamos cotidianamente 
nesse cenário de virtualização do 
dinheiro, significa poder de compra 
para os mais pobres e economias 
mais pujantes – com menores ín-
dices de corrupção. A melhor ma-
neira de fazer com que a população 
de um país vislumbre a melhora no 
seu dia a dia é produzindo riqueza. 
E só se produz riqueza integrando 
as pessoas à economia. 

Outro ponto é o fomento de 
parcerias com concorrentes tradi-
cionais e reguladores governamen-
tais – para ampliar o alcance dos 
serviços e criar base de colabora-
ção e inovação. Para impulsionar 
o crescimento real e realizar mu-
danças, serão necessárias parcerias 
em vários níveis para promover 
impactos econômicos e socioeco-
nômicos verdadeiros e duradouros.
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Não há transformação sem 
conhecimento – eis a vi-
são de Patricia Ellen (40), 

professora de gestão pública, uma 
das fundadoras do movimento 
AGORA! e Young Global Leader no 
Fórum Econômico Mundial. Ela 
preside a Optum, empresa de ser-
viços de saúde e inovação, no Bra-
sil. Também integra o Conselhão 
ligado à Presidência da Repúbli-
ca. Mãe das gêmeas Ana Vitória e 
Maria Luiza (3), tem coração gran-
de. Também pudera: no primeiro 
grau da árvore genealógica, são 115 
pessoas distribuídas em São Paulo, 
Sergipe e Goiás.

Diante dos contrastes que a vida 
sempre lhe pôs a olhos nus, inspi-
ra-se a buscar soluções inovadoras 
para combater a pobreza e as de-
sigualdades sistêmicas do Brasil. 
Em 2005, após período sabático 
para maturação de pensamentos, 
abriu uma escola gratuita de inglês 
na Favela do Real Parque – subúr-
bio sergipano onde sua avó, Celi-
na, chegou há 50 anos num pau 
de arara abraçada nos 16 filhos que 
tinha.

Convicta dos seus sonhos e fins 
de engajamento cívico, especia-
lizou-se em gestão pública pela 
Harvard Kennedy School e, a par-
tir de então, dedica-se a melhorar 
a vida das pessoas. Crê que só a 
união entre ideias e práticas tem a 

força necessária para transformar 
o país. “Eu acredito muito nisso. 
Eu acredito muito no Brasil”, per-
severa. 

Você tem uma trajetória muito in-
teressante. O que levou se dedicar 
aos setores público e privado inte-
ressada sobre o futuro da saúde, do 
emprego, a qualidade de vida nas 
cidades? 
Venho de família humilde, mi-
nha avó é retirante nordestina do 
Sergipe, meu pai começou a vida 
como feirante, minha mãe é filha 
de um garimpeiro e de uma índia. 
Minha família também é grande e 
passa por grandes desafios na saú-
de. Acompanho de perto a questão 
da tripla carga de doenças. Tenho 
tias, por exemplo, que tiverem de 
conviver com a doença de chagas 
por toda a vida. O Brasil é o país 
das doenças infecciosas. Ao mes-
mo tempo, convivemos com cau-
sas externas, como a violência e o 
uso de drogas. Há também o enve-
lhecimento da população. Estamos 
progredindo bastante em relação à 
expectativa de vida, mas ainda te-
mos muitos desafios de recursos à 
tecnologias, pilares na promoção e 
acesso à saúde em regiões remotas. 
Tudo isso inspira no trabalho. Unir 
tecnologia, saúde e a melhoria no 
processo de liderança e gestão pú-
blico-privada. 

PATRICIA ELLEN

FÉ NA 
TRANSFORMAÇÃO 
DO BRASIL

CAPA | NOVOS LÍDERES DO BRASIL

“SE CONCILIARMOS 
UMA VISÃO TÉCNICA 

DE GESTÃO ROBUSTA 
COM O RESGATE 

DO VALOR DO 
SERVIÇO PÚBLICO, 
CONSEGUIREMOS 

FAZER UMA 
TRANSFORMAÇÃO 
INCRÍVEL NO PAÍS”
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No Centro de Liderança Pública, 
você ensina didaticamente práti-
cas aplicáveis a governos. Entende 
que o conhecimento de gestão é 
determinante para endereçar es-
sas questões no país?
Como professora, tive a chance de 
compartilhar com líderes do setor 
público uma reflexão importante 
sobre o processo de liderança e 
o alinhamento com propósitos e 
valores. Tem sido inspirador e um 
grande aprendizado. Aliás, apren-
di mais do que ensinei. Dou aula 
para secretários, prefeitas, dele-
gadas e acompanho o dia a dia 
dessas pessoas. O mais bonito é 
que, além de compartilhar o co-
nhecimento técnico, trabalhamos 
juntos a relevância no contexto 
atual do Brasil e ajudo a promover 
o resgate do verdadeiro sentido 
do serviço público. Eu acredito 
muito nisso. Eu acredito muito no 
Brasil. E eu acredito que, se conci-
liarmos uma visão técnica de ges-
tão robusta com o resgate do valor 
do serviço público, conseguire-
mos fazer uma transformação in-
crível no país.   

Você é uma das fundadoras do AGO-
RA!. Quais são as contribuições des-
se movimento para a construção de 
uma agenda positiva voltada para 
políticas públicas? 
O AGORA! é um movimento cria-
do exatamente para fazer a ponte 
entre a geração analógica e a digital, 
para que possamos pensar o Brasil 
do futuro agora. A proposta gera 
agendas propositivas, pensando o 
Brasil do futuro em 12 áreas priori-
tárias. Acabo me envolvendo mais 
nas agendas de saúde, de GovTech 
e de cidades. Mas também há ideias 
para educação, segurança pública, 
combate à desigualdade, gestão 

eficiente dos recursos, sustentabi-
lidade e reforma do Estado. Temos 
vários núcleos de pensamento com 
especialistas de ponta, tanto den-
tro do grupo como fora, que estão 
pensando nessas agendas. A grande 
contribuição é colocar o trabalho à 
disposição de quem quiser imple-
mentá-las tanto no serviço público 
como no privado ou na academia.    

Em 2016, o Fórum Econômico Mundial 
indicou 121 jovens como Líderes Glo-
bais. Na lista, há apenas dois brasilei-
ros, e você foi uma delas, reconhecida 
pelo trabalho de transformação em 
governos. Na prática, quais foram as 
propostas e os resultados? 

Fiquei muito lisonjeada. O trabalho 
destacado foi o de inovação digital 
e educação e desenvolvimento eco-
nômico. Durante o período de con-
sultoria, fiz muitos projetos de ges-
tão pública em municípios, estados 
e no Governo Federal. O grande 
avanço que percebo é nos gestores 
públicos – em especial prefeitos 
das grandes, médias e pequenas 
cidades – são processos de planeja-
mento estratégico e de gestão. Te-
mos vários exemplos colocados em 
prática. Trabalhei muito em cida-
des como Fortaleza, Salvador, São 
Paulo e consigo ver quadros técni-
cos muito bons em todas as cida-
des fazendo um acompanhamento 
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tas. Por exemplo, muita coisa so-
bre a Reforma Digital foi debatida 
dentro do CDES, sob a temática “O 
Brasil Digital”. Os debates são or-
ganizados em grupos de trabalho, 
e as recomendações são entregues 
à Presidência. Em março de 2017, 
o presidente recebeu 15 indicações 
sobre cinco áreas e determinou aos 
ministérios que formulassem polí-
ticas relacionadas à desburocrati-
zação e ao ambiente de negócios. 
No fim, 68% das propostas foram 
executadas.

Na sua avaliação, quais são os prin-
cipais desafios do sistema de saúde 
no Brasil? 

Essa é uma iniciativa bastante po-
sitiva. Trabalho como conselheira 
há menos de um ano, mas antes 
atuei como consultora e mode-
radora, liderei algumas mesas de 
discussão sobre governo digital e 
sobre o Brasil do futuro. Durante 
este tempo no CDES, pude per-
ceber evoluções significativas, por 
exemplo, na gestão interna, onde 
o percentual de participação de 
diversidade de gênero e racial au-
mentou. A participação femini-
na cresceu 83% desde 2016. Hoje, 
quase 40 mulheres compõem o 
grupo representa diversos setores 
da economia. Atuei também em 
reformas que estão sendo propos-

Temos três sistemas de saúde em 
um. É um país muito peculiar, pois 
ainda temos uma grande incidên-
cia de doenças infecciosas, um 
quadro de causas externas bastante 
relevante, além de um país enve-
lhecendo rapidamente – cujas do-
enças crônicas são a maior causa 
de mortalidade. Soma-se a isso o 
fato de que o sistema tem desafios 
significativos de recursos. Temos 
três sistemas com necessidades 
diferentes e escassez de dinheiro. 
Diante do cenário, a tecnologia 
tem papel fundamental para ter-
mos o Brasil como referência no 
mundo – de como trabalhar a saú-
de de forma inovadora e eficiente, 
alavancando recursos tecnológi-
cos. É o que me levou a assumir 
uma empresa de tecnologia para a 
saúde no Brasil. 

Quais as transformações necessá-
rias para impactar o sistema pú-
blico de saúde? E como a iniciativa 
privada pode contribuir?
As transformações importantes 
para impactar o sistema público 
de saúde são a integração dos sis-
temas – público, privado e social 
– e a integração dos dados dos pa-
cientes para que eles possam levá-
-los onde estiverem. Hoje, temos 
uma grande fragmentação dentro 
de cada sistema. Para isso, preci-
samos de tecnologia, integração 
de dados, processos de governan-
ça transparente e gestão eficiente. 
Temos um sistema de saúde com 
desafios significativos, mas há sa-
ída e respostas claras para isso. 
Então, com disciplina, tecnologia 
e gestão, acredito que consegui-
mos resolvê-los. Fundamental, 
sem dúvida, é parceria direta com 
os setores público, privado, aca-
demia e os melhores especialistas 
do mundo trabalhando de forma 
integrada.

“TRAZER TÉCNICA DE PLANEJAMENTO 
E TRANSPARÊNCIA DE GESTÃO PODE 

NOS PROPORCIONAR GRANDES 
RESULTADOS NA EDUCAÇÃO, NA SAÚDE 
E NA APLICAÇÃO DA TECNOLOGIA PARA 

A MELHORIA DA GESTÃO”

rigoroso de planejamento. Inde-
pendentemente do contexto, que é 
muito desafiador no País, vejo que 
o Brasil tem hoje um bom quadro 
de gestores técnicos. Trazer técnica 
de planejamento e transparência 
de gestão pode nos proporcionar 
grandes resultados na educação, na 
saúde e na aplicação da tecnologia 
para a melhoria da gestão.

Em dezembro de 2017, você foi no-
meada pela Presidência da Repúbli-
ca para compor o Conselho de De-
senvolvimento Econômico e Social 
(CDES), também chamado de “Con-
selhão”. Na sua avaliação, quais são 
os avanços do colegiado?
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Roberto Sirotsky (31) é herdei-
ro de uma das famílias mais 
tradicionais da região Sul. 

Abriu mão de seguir enraizado aos 
negócios do Grupo RBS – maior 
rede de mídias integradas do Rio 
Grande do Sul – para caminhar 
com as próprias pernas aos 22. 
Ou correr, pode-se dizer. De 2007 
pra cá, transformou seu simples 
projeto de negócio, empreendido 
entre amigos entusiastas, em uma 
das mais completas agências de 
marketing do país. Em recente fu-
são, transformou a 3YZ em Ogilvy 
Brasil – empresa global do grupo 
WPP, o maior do mundo no seg-
mento. 

O porto-alegrense há três anos 
mora em São Paulo, onde divide a 
casa com a esposa Catarina, o pri-
mogênito José Roberto (2), e a fi-
lha que nasce em dezembro. Tem 
aprimorado o tempero do chur-
rasco e, quando consegue, acom-
panha o Grêmio pelos estádios do 
Brasil. Agora, está se preparando 
para correr a São Silvestre. Preci-
sará de fôlego para completar os 
15km – fichinha para quem espe-
ra chegar muito mais longe. Na 

juventude, se dedicou ao tênis. E 
lembra com orgulho, que aos 12 
anos, venceu o argentino Del Po-
tro – tenista que chegou a ser o 4º 
melhor do mundo.

Da área de Administração expe-
rimentou a publicidade no mer-
cado e, de tanto experimentar, 
venceu o prêmio Empresário de 
Comunicação do Ano, da Associa-
ção Rio-grandense de Propaganda, 
em 2016. De longe acompanha a 
Maromar, family office que une 
as primeiras sílabas de Maurício, 
Roberto e Marina, filhos de Nara 
e Nelson. Os valores ensinados aos 
Sirotsky são os mesmos que com-
põem a filosofia de seu negócio. 
Iguais também aos que inspiram o 
Beto: confiança é ponto de partida, 
trabalho dá sentido à vida e com 
coragem se chega lá.  

Na juventude, você chegou a ser o 
número 1 do ranking nacional de 
tênis. Treinava diariamente e, in-
clusive, morou fora do Brasil para 
se aprimorar. Colheu que lições do 
esporte para a vida? 
De fato, por muito tempo, pensei 
que o meu futuro estaria no espor-

ROBERTO SIROTSKY

FEITOR DAS SUAS 
FAÇANHAS

“NINGUÉM VENCE 
SEM OBJETIVO BEM 

DEFINIDO, TRABALHO 
DURO E MUITA 

CONCENTRAÇÃO”
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sempre decorrência do emprego 
do esforço. 

Como começou a empresa 3YZ, 
onde ela chegou e o que a fusão 
com a Ogilvy Brasil representa? 
Onde, de fato, se quer chegar ago-
ra?
Me formei em Administração de 
empresas pela PUCRS e optei em 
não fazer a graduação com ênfase 
em sucessão. Desde lá, sabia que 
precisava inovar, desde jovem con-
ciliava o tênis com a adoração que 
tinha por tecnologia. A partir daí, 

Até onde o sobrenome abre portas 
e até onde você precisa fazer por 
você para que o crescimento ve-
nha? 
Aumenta a rede de relacionamen-
tos, é verdade. Mas um sobrenome 
não sustenta quem quer que seja 
por muito tempo. O que legiti-
ma a sua imagem num mercado 
tão competitivo é o bom traba-
lho, resultados e entregas. Sempre 
fui muito dedicado, curioso pelo 
aprendizado e perseverante. Nun-
ca desisti no primeiro não. Tentei 
muito e sigo tentando. O êxito é 
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te. Para treinar, morei primeiro na 
Espanha e depois em Santa Cata-
rina. Vivia isso com muita intensi-
dade. Essa fase me fez amadurecer 
bastante. Aprendi que ninguém 
vence sem objetivo bem definido, 
trabalho duro e muita concen-
tração. Aprendi a ter foco claro. 
Aprendi que mesmo na adversi-
dade é preciso de serenidade para 
resolver os problemas.  Aprendi 
que você sempre ganha, até mes-
mo quando perde. A experiência 
ensina. A vida é o acúmulo do que 
se faz, se tenta e aplica. 
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de Janeiro e Porto Alegre. Mais de 
500 funcionários e clientes impor-
tantes no país.  

O que é ser criativo? Embora seja 
um administrador naturalizado 
publicitário pela expertise de tra-
balho, o que é uma estratégia inte-
ligente para o mercado? 
A boa proposta no marketing se 
ampara num tripé: verdade, sim-
plicidade e tensão. A ideia pre-
cisa ser genuína, conversar com 
o cliente e causar uma reação de 
impacto, mexer com quem sen-

ás, o tricolor é o meu time e acom-
panho os jogos sempre que posso 
e tenho tempo. Hoje, fazer parte 
da direção do Grupo RBS não está 
nos meus planos, estou muito fo-
cado na Ogilvy, mergulhado nisso, 
em fazer o negócio crescer ainda 
mais. Estou concentrado na pros-
pectação de novos clientes. No 
entanto, no futuro, não descarto 
nenhuma possibilidade. As pesso-
as da família estão cuidando dos 
negócios muito bem. Não descarto 
a chance de, lá na frente, também 
colocar o meu nome à disposição 
para algum cargo eletivo. Tenho 
muita vontade de contribuir mais 
com a política do país. 

Como vê o cenário político do Bra-
sil? O que falta no eleito e o que fal-
ta em quem elege?
Para o político, falta mais planeja-
mento e aplicação de processos de 
gestão para aprimorar os serviços 
públicos. Falta, muitas vezes, um 
quadro técnico mais competente, 
não somente nomeado por apadri-
nhamentos políticos. Mas é preciso 
também lembrar que temos bons 
gestores, honestos e preocupados 
com as boas causas. Muita coisa na 
política é boa e funciona. Para o 
eleitor, falta pensar mais no ama-
nhã – visão a longo prazo, estudar 
a fundo os candidatos, suas ban-
deiras e as necessidades do Estado 
e do país. Eu participei do início do 
projeto Agenda Brasil do Futuro, 
debatíamos sugestões de políticas 
públicas para o aprimoramento 
de serviços. Infelizmente me afas-
tei pelo acúmulo de agendas, mas 
é vital que a sociedade participe 
mais, sugira mais e coopere nas 
decisões para reconstrução do país 
que se precisa ter. 

startamos com serenidade respon-
sável o projeto da 3YZ, em 2007. 
Inicialmente, com amigos, nosso 
produto de comunicação eram os 
anúncios na internet. Toda essa ló-
gica específica. Com o tempo, nos-
so cardápio criativo de oferta cres-
ceu e nos especializamos como 
agência de comunicação digital 
completa. Nos consolidamos no 
mercado gaúcho com clientes im-
portantes no cenário de mercado. 
Agora, vivemos uma etapa nova. 
Tudo passa a ser Ogilvy Brasil. 
São escritórios em São Paulo, Rio 

te, com quem vende e com quem 
compra. A criatividade precisa im-
pactar diretamente nas negocia-
ções de venda, o interesse de quem 
nos contratar. É criativo e bom 
tudo que alavanca os processos de 
venda. Com respeito, claro, às re-
gras da boa publicidade.
 
Como se enxerga nos próximos dez 
anos? Vislumbra a possibilidade de 
acompanhar mais de perto os ne-
gócios da família ou a intenção é 
seguir na aposta de uma trajetória 
paralela?

A minha rotina é tão corrida 
que a agenda da próxima semana 
é incerta, quem dirá os planos para 
os próximos dez anos. No futuro 
também quero ser presidente do 
Grêmio, é uma brincadeira com 
fundo de vontade de verdade. Ali-

“O QUE LEGITIMA A SUA IMAGEM 
NUM MERCADO TÃO COMPETITIVO 

É O BOM TRABALHO, 
RESULTADOS E ENTREGAS”
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OS EUA ESTÃO FICANDO

MARCOS TROYJO
DIRETOR DO BRICLAB 
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marcos.troyjo@gmail.com

“DESIMPERIALISTAS”
Qualquer perfeito idiota lati-

no-americano — do Male-
cón em Havana às assem-

bleias sandinistas em Manágua, de 
uma fila por remédios em Caracas 
aos centros acadêmicos de univer-
sidades brasileiras — aprendeu a 
soltar o grito “abaixo o imperia-
lismo ianque”. Bem, tais idiotas 
contam agora com um poderoso 
aliado: o presidente dos Estados 
Unidos, Donald Trump.

Disseminado em fins do sécu-
lo 19 como resultado da Guerra 
Hispano-Americana, o imperia-
lismo ianque, entendido original-
mente como vocação territorial 
expansionista dos EUA, ganhou 
contorno mais sofisticado com o 
fim da Segunda Guerra Mundial. 
Washington dela emergiu como 
superpotência política, econômi-
ca e militar. Além da “expansão”, o 
imperialismo passaria a significar 
também “influência”.

Os Estados Unidos, ao contrário 
do que aconteceu após sua parti-
cipação na Primeira Guerra Mun-
dial, não poderiam mais, a contar 
de 1945, “voltar para casa”. Chur-
chill recomendava aos EUA assu-
mirem em definitivo a liderança 
dos valores e interesses ocidentais. 

George Kennan, diplomata 
norte-americano lotado na Em-
baixada em Moscou nos anos 40, 
complementou e sofisticou a visão 
churchilliana de projeção global 
dos valores e interesses dos EUA e, 
por conseguinte, do ocidente. Ke-
nnan foi autor do famoso “Longo 

Telegrama”, que enviou ao Depar-
tamento de Estado em 1946. Seu 
conteúdo também foi remetido à 
revista Foreign Affairs. Assinado 
com o pseudônimo “X” e intitula-
do “As fontes da conduta soviética”, 
o texto se tornou um “manual do 
usuário” para a política externa 
“imperialista” dos EUA durante a 
Guerra Fria. 

Segundo Kennan, a “vulnerabi-
lidade básica” do território russo 
era um convite ao expansionismo. 
Para os czares vermelhos da União 
Soviética ou para Pedro, o Grande, 
o ataque seria sempre a melhor 
defesa. A URSS estaria vocaciona-
da à “exportação” da Revolução de 
outubro de 1917. Não o internacio-
nalismo proletário preconizado 
por Trotsky, mas uma projeção 
externa baseada na própria busca 
de espaços vitais. Caberia aos EUA 
assim “envelopar” a URSS, cons-
truindo em torno dela um “cordão 
sanitário”. Nascia a “doutrina da 
contenção” em que os interesses e 
valores do ocidente, liderado pelos 
EUA, deveriam ser defendidos em 
escala planetária.

Emerge desse cenário, portan-
to, uma nova e mais elaborada for-
ma de imperialismo ianque — que 
se exerceria por acordos militares 
regionais como a OTAN (Orga-
nização do Tratado do Atlântico 
Norte), o TIAR (Tratado Intera-
mericano de Ajuda Recíproca) e o 
status de parceiro estratégico de 
defesa junto a países como o Ja-
pão e a Coreia do Sul. Formam-se 

OS ESTADOS UNIDOS 

ESTÃO ATUANDO COMO 

QUALQUER OUTRO PAÍS — 

SÃO APENAS “MAIS UM”

“

”

RADAR MUNDIAL | MARCOS TROYJO
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também um banco de socorro de 
liquidez (FMI) e uma agência de 
fomento (Banco Mundial). 

Nesse renovado imperialismo 
norte-americano, os EUA comba-
teriam as esquerdas em qualquer 
lugar do mundo (por vezes incen-
tivando ou associando-se a regi-
mes nada democráticos, como o 
Irã do Xá ou regimes militares na 
América Latina). Incentivariam 
também a cooperação regional ba-
seada em valores ocidentais como 
livre mercado, propriedade priva-
da e Estado de direito, cujo princi-
pal exemplo é a dinâmica no Velho 
Continente que levou ao estabele-
cimento da União Europeia. 

É dizer, seja no campo político 
militar, no econômico-comercial 
ou na esfera dos valores, a visão 
de mundo e a política externa dos 
EUA — de Truman a Obama — foi 
de expansão dos princípios oci-
dentais e o que isso arquitetou em 
termos de instituições e alianças. 

Ora, todas essas frentes — no 
âmbito do poder, da prosperida-
de e do prestígio — estão sendo 
abandonadas por Donald Trump. 
Se a Rússia há um tempo reclama-
va da hipertrofia da OTAN, Trump 
sustenta que a aliança é cara e ine-
ficiente. Se Washington da Trum-
ponomics favorece o curto prazo 
dos EUA em detrimento de seus 
próprios interesses de crescimen-
to ao longo do tempo e, com isso, 
arremessam a economia global em 
incertezas, então o FMI deve ser 
criticado.

Acordos econômicos, como 
NAFTA ou TPP, deixam de res-
ponder a lógicas geoeconômicas 
mais amplas. Passam a ser simples-
mente o resultado do frio cálculo 
contábil das balanças comerciais 

artificialmente administradas país 
a país. 

Na mesma linha, Trump enfra-
quece a ONU e a OMC ao, respec-
tivamente, sair da Comissão dos 
Direitos Humanos ou denunciar 
o mecanismo de soluções de con-
trovérsias. Mais que isso, mina as 
bases do próprio multilateralismo 
que representava uma das formas 
indiretas e sutis do sistema pós-
-guerra criado pelo imperialismo 
dos Estados Unidos. Na mesma 
linha, deixa de ver na União Euro-
peia uma entidade cuja existência 
e fortalecimento se coaduna com 
os interesses geopolíticos dos EUA. 

E, no que toca à América Latina, 
a melhor palavra para descrever a 
atitude para a região é indiferença. 
México e Cuba são mais questões 
de politica interna dos EUA — por 
conta do problema da imigração e 
da configuração de forças na Flóri-
da — do que reais tópicos de polí-

SAMUEL BRANCH/UNSPLASH

tica externa. Em vez da vigilância 
ou ingerência imperialista, apenas 
um desinteresse blasé. 

A soma disso tudo é que os EUA 
estão menos influentes — e bus-
cam menos influência no mundo. 
A Washington de Trump está de-
cretando o fim do “excepcionalis-
mo norte-americano” e de sua — 
ao menos pretensa — ambição de 
ser uma superpotência benigna. 

Os Estados Unidos estão atuan-
do como qualquer outro país — são 
apenas “mais um”, e menos desejos 
de construir uma ordem interna-
cional a partir de seus valores. En-
tendem-se num mundo de balança 
de poder, num “jogo de soma zero”. 
Trata-se do isolamento por opção. 

Para os que sempre desejaram 
um menor peso relativo dos EUA 
no mundo, a contemporaneidade 
com Trump traz boas notícias. En-
contra-se em movimento um ver-
dadeiro “desimperialismo” ianque.
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NA CABEÇA DOS 
PRESIDENCIÁVEIS

POLÍTICA | ELEIÇÕES

Consolidar propostas para superar a instabilidade e 
retomar a confiança no cenário econômico serão alguns 
dos principais desafios dos candidatos à presidência da 

República. Para isso, cada um conta com um time de 
conselheiros: homens e mulheres que estão

ALEXANDRE CARVALHO/A2IMG, THAYS CABETTE, DIEGO REDEL/FECAM E FABIO RODRIGUES POZZEBOM/AGÊNCIA BRASIL



31

Levar em consideração os erros e 
acertos do passado é fundamental 
para a construção das propostas 
dos presidenciáveis. Os últimos 
governos construíram marcas e 
deixaram lições importantes. 

Fernando Henrique Cardoso, 
que comandou o país entre 1995 
e 2002, é lembrado pela conquista 
da estabilidade econômica e pelo 
controle da inflação. O sucesso do 
Plano Real, trazido de sua passa-
gem como ministro da Fazenda 
de Itamar Franco, e a política de 
privatização de empresas estatais 

são alguns exemplos de iniciativas 
que levaram a economia brasilei-
ra a um novo patamar. Homem de 
confiança de FHC, Pedro Malan es-
teve à frente da Fazenda ao longo 
dos dois mandatos. 

Em oito anos de governo, de 
2003 a 2010, Lula alcançou índi-
ces históricos de crescimento eco-
nômico e redução da pobreza. As 
medidas adotadas por Henrique 
Meirelles no comando do Banco 
Central durante a crise de 2008 
acalmaram o mercado. Para afas-
tar prejuízos causados pela crise 
internacional, o governo optou 
por incentivar determinados se-
tores produtivos, com os objetivos 
de aumentar o consumo interno e 
fazer o PIB crescer.

postos e apostar nesse incremento 
como reforço aos cofres públicos.

Os resultados alcançados fo-
ram tímidos durante o período de 
incentivo e desapareceram após 
a reeleição de Dilma, quando de-
cidiu mudar os rumos da política 
econômica para uma linha de ajus-
te fiscal. A partir de 2015, o Brasil 
registrou quedas profundas e con-
secutivas no PIB e crescimento 
do desemprego. Veio a pior crise 
da história do país. De lá para cá, 
além de todas as instabilidades do 
ambiente político e econômico, a 
nação ainda amarga um profundo 
descompasso orçamentário com 
reflexos em praticamente todos os 
estados e municípios.

AS PRÓXIMAS LINHAS DA HISTÓRIA
Propor soluções duradouras, 

plausíveis e de implementação ur-
gente para o desequilíbrio na eco-
nomia deve estar no topo da lista 
de tarefas dos candidatos à presi-
dência da República. Nos bastido-
res das campanhas e na formata-
ção dos planos de governo, o time 
de especialistas já está escalado e 
trabalhando. 

Os gurus da economia de Jair 
Bolsonaro, Marina Silva, Ciro Go-
mes e Geraldo Alckmin – candi-
datos que aparecem nas quatro 
primeiras posições nas pesquisas – 
trazem na bagagem grande qualifi-
cação técnica. E expõem posições 
claras sobre temas essenciais e po-
lêmicos, como o papel do Estado, a 
relação com o mercado, as privati-
zações e as reformas tributária e da 
Previdência. 

Confira, nas próximas páginas, 
quais são os nomes já anunciados 
nas equipes de campanha e o que 
pensam os principais conselheiros 
econômicos dos presidenciáveis:

A política econômica figura 
desde sempre no centro do 
debate eleitoral. Em 2018, 

a pauta novamente estará no foco 
das discussões. O próximo presi-
dente da República terá pela fren-
te a árdua missão de acalmar as 
incertezas do mercado, estabilizar 
uma economia oscilante e enfren-
tar uma taxa de desemprego ainda 
elevada. O “pacote” inclui ainda 
um contexto político desgastado e 
turbulento, a continuidade ou não 
da agenda de reformas e a cada 
vez mais presente discussão sobre 
o tamanho do Estado e o desequi-
líbrio das contas públicas. 

A recente história política do 
país comprova a importância das 
estratégias traçadas na economia. 

Sucessora de Lula, Dilma Rous-
seff manteve e ampliou o plano de 
incentivos entre 2011 e 2016 – ano 
que sofreu o impeachment. O con-
junto de ações que ficou conhecido 
como “Nova Matriz Econômica” foi 
a marca do seu primeiro mandato. 
Na prática, o governo admitia uma 
leve inflação e algumas perdas nas 
contas públicas em nome do estí-
mulo à economia. A ideia era dimi-
nuir o custo de produção e aumen-
tar a competitividade e o consumo 
interno. Com isso, seria possível 
aumentar a arrecadação de im-

O PRÓXIMO PRESIDENTE DA REPÚBLICA TERÁ 

PELA FRENTE A ÁRDUA MISSÃO DE ACALMAR AS 

INCERTEZAS DO MERCADO, ESTABILIZAR UMA 

ECONOMIA OSCILANTE E ENFRENTAR UMA TAXA 

DE DESEMPREGO AINDA ELEVADA
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CIRO GOMES (PDT)

Nelson Marconi 

Em março, Ciro Gomes confirmou os três principais 
nomes da equipe responsável pela elaboração de seu 
plano de governo. O economista Nelson Marconi é a 
referência para Ciro e coordena o programa de governo 
ao lado de Mangabeira Unger (ex-ministro de Lula e 
Dilma) e Mauro Benevides Filho (ex-secretário estadual 
do Ceará). 

QUEM É?
É formado pela PUC-SP, com 

mestrado e doutorado na Funda-
ção Getúlio Vargas, onde é profes-
sor. Da vertente desenvolvimentis-
ta, é um dos principais nomes da 
Associação Keynesiana Brasileira, 
doutrina que prega a necessidade 
de o Estado ser o indutor da eco-
nomia. Coordenou a graduação 
da Escola de Economia de São 
Paulo e o Centro de Pesquisas da 
Macroeconomia Estruturalista do 
Desenvolvimento. Tem experiên-
cia nas áreas de economia e gestão 
pública, com atuação também em 
temas como desindustrialização, 
economia do setor público, salá-
rios e empregos no setor público e 
mercado de trabalho.

O QUE PENSA?
Marconi sinaliza que um even-

tual governo Ciro Gomes não abri-
ria mão do equilíbrio nas contas 
públicas. Em entrevistas, costuma 
destacar sua posição de que o Es-
tado e o mercado se complemen-
tam. Apesar de defender o papel 

leo. Áreas como óleo e gás, saúde, 
agronegócio e defesa devem ser 
prioridade no plano de governo. 

O economista também enxer-
ga a necessidade de priorizar o 
desenvolvimento da indústria e 
dos serviços e setores relaciona-
dos que geram inovação, como 
pesquisa, engenharia, automação 

sideradas essenciais. Na área de 
impostos, defende maior carga 
sobre a renda, desonerando a pro-
dução e elevando a tributação so-
bre herança, lucros e dividendos. 
Na Previdência, aposta na idade 
mínima e na criação de regime de 
capitalização em que o beneficiá-
rio faz a própria poupança.

MARCONI SINALIZA QUE UM EVENTUAL 

GOVERNO CIRO GOMES NÃO ABRIRIA MÃO DO 

EQUILÍBRIO NAS CONTAS PÚBLICAS

estatal, acredita que é a iniciativa 
privada que traz ganhos de efi-
ciência à economia. Entende as 
concessões como alternativas para 
a infraestrutura, mas é contra pri-
vatizações em áreas consideradas 
estratégicas, como energia e petró-

e design. Para ele, ajudar empre-
sas nacionais não significa fechar 
mercado, mas incentivar a inser-
ção e a competitividade delas no 
exterior. Nos planos de Marconi, 
as reformas Fiscal, Previdenciá-
ria e Tributária também são con-
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Canoas
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GERALDO ALCKMIN (PSDB)

Pérsio Arida

A equipe de campanha do ex-governador de São Pau-
lo Geraldo Alckmin é a que conta com o maior número 
de nomes confirmados, entre eles o embaixador Rubens 
Barbosa, para a política externa, o médico Roberto Ka-
lil na saúde, o general João Camilo Pires de Campos na 
segurança e a socióloga Maria Helena Guimarães de 
Castro para a educação. Como conselheiros na econo-
mia, o tucano escolheu a coordenação de Pérsio Arida, 
que atua em conjunto com Edmar Bacha (um dos pais do 
Plano Real) e José Roberto Mendonça de Barros (secre-
tário de Política Econômica do Ministério da Fazenda no 
governo FHC). 

QUEM É?
Formado em economia na USP 

em 1975, concluiu doutorado no 
MIT, nos Estados Unidos, em 1992. 
Foi professor em universidades 
brasileiras e americanas. Coman-
dou o BNDES (1993 a 1994) e o 
Banco Central (1995). Circulando 
com desenvoltura nos meios po-
lítico, acadêmico e empresarial, 
integrou a equipe que implantou 
o malsucedido Plano Cruzado, em 
1986. Oito anos depois, fez par-
te do grupo de economistas que 
montou o Plano Real. Também 
atuou no setor privado, sobretudo 
na área financeira.

O QUE PENSA?
Arida defende as privatizações 

“factíveis”. Adepto da corrente li-
beral, vem dando pistas de qual 
deve ser o norte do programa eco-
nômico de Alckmin. Em entrevista 
ao Estadão, chegou a afirmar que 
a campanha de Geraldo Alckmin 

como a da Eletrobras, mas atenta 
que não é possível implantar um 
vasto plano de desestatização e 
que de nada adianta substituir mo-
nopólio estatal por outro privado. 

Em relação ao crescimento da 
economia, entende que este deve-
ria ocorrer principalmente a par-
tir do capital privado. Ao governo, 

ver a desburocratização; fazer as 
reformas Tributária e Previden-
ciária; abrir a economia; evitar 
o controle de preços; garantir a 
concorrência. Embora seja con-
trário ao aumento da carga tribu-
tária, declara-se favorável à busca 
de um sistema socialmente mais 
justo. 

EM ENTREVISTA, ARIDA AFIRMOU QUE A 

CAMPANHA DE ALCKMIN BUSCARÁ O CAMINHO 

DO “CENTRO DEMOCRÁTICO” TANTO NO CAMPO 

ECONÔMICO QUANTO NO DOS COSTUMES

buscará o caminho do “centro de-
mocrático” tanto no campo eco-
nômico quanto no dos costumes. 
Avalia que um dos principais pon-
tos é avançar nas privatizações, 

caberia apenas criar os meios: ga-
rantir segurança jurídica a empre-
endedores (marcos regulatórios 
para setores como infraestrutura); 
avançar em privatizações; promo-

POLÍTICA | ELEIÇÕES
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JAIR BOLSONARO (PSL)

Paulo Guedes

Na equipe do candidato Jair Bolsonaro, o economista 
Paulo Guedes é o único nome anunciado.

QUEM É?
É economista com PhD pela 

Universidade de Chicago (EUA), 
conhecida pelo viés liberal. Foi 
professor e fundador do grupo fi-
nanceiro BR Investimentos, depois 
absorvido pela Bozano, da qual 
passou a ser sócio e integrante dos 
comitês estratégico e executivo. É 
ainda um dos criadores do Banco 
Pactual, CEO e sócio majoritário 
do Ibmec, hoje Insper, e membro 
de conselhos de administração de 
empresas. 

O QUE PENSA?
O conselheiro de Bolsona-

ro na área econômica é defensor 
das privatizações como forma 
de quitar parte da dívida pública 
brasileira e de um grande pacto 
federativo para contemplar esta-
dos e municípios com os recur-
sos hoje destinados ao pagamen-
to de juros. É favorável a agenda 
de reformas, principalmente a da 
Previdência, que considera uma 
bomba-relógio.

Em recente entrevista à Reu-
ters, falou sobre as possíveis di-
vergências ideológicas com o 
candidato Bolsonaro e suas ideias 
nacionalistas e estatizantes. Ele 

a implementação de esquemas de 
corrupção. 

Guedes prega a adoção de um 
sistema de capitalização para os 
novos segurados do INSS, com 
cada um recebendo no futuro o 
valor de suas contribuições, mais 
rendimentos. É adepto da sim-
plificação tributária e favorável à 

Guedes acredita que o ajuste 
fiscal contribuiria para uma queda 
estrutural do juro e do gasto com 
a dívida, retomando a capacidade 
da União de investir, tendo como 
foco a área social. Ele se diz favorá-
vel à manutenção do Bolsa Família 
e contrário ao subsídios a grandes 
empresas. 

O CONSELHEIRO DE BOLSONARO NA ÁREA 

ECONÔMICA É DEFENSOR DAS PRIVATIZAÇÕES E 

DE UM GRANDE PACTO FEDERATIVO

assegurou que muitos políticos e 
economistas já mudaram de opi-
nião sem serem encarados com 
desconfiança. Crítico dos gover-
nos socialdemocratas, entende 
que estes costumam aumentar 
gastos, até serem chamados à rea-
lidade, e aparelham o Estado para 

privatização de estatais, como Pe-
trobras e Correios, e à concessão 
de serviços públicos, com recur-
sos direcionados para a redução 
da dívida pública. O cenário ideal, 
para ele, seria o corte drástico no 
número de ministérios, restando 
apenas de 10 a 15 pastas. 
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MARINA SILVA (REDE)

Eduardo Giannetti da Fonseca

O núcleo de campanha da candidata da Rede Susten-
tabilidade conta com a colaboração do ambientalista João 
Paulo Capobianco, coordenador do programa de gover-
no, e do economista e professor Ricardo Paes de Bar-
ros na área social. Como conselheiro principal, Eduardo 
Gianetti conduz as diretrizes para a área econômica com 
o apoio de André Lara Rezende (um dos pais do Plano 
Real) e Samir Cury (da Fundação Getúlio Vargas).

QUEM É?
É formado em Economia e Fi-

losofia pela USP e tem doutorado 
pela Universidade de Cambridge 
(Reino Unido), onde também foi 
professor. Atualmente faz parte 
do quadro do Insper. É autor de 
diversas obras, como Trópicos utó-
picos e As partes e o todo. Também 
contribuiu na elaboração dos pla-
nos de governo de Marina Silva 
nas eleições presidenciais de 2010 
e 2014. 

O QUE PENSA?
O principal conselheiro eco-

nômico de Marina acredita que o 
Brasil precisa crescer sobre bases 
sólidas. Defensor da Reforma da 
Previdência, acredita que se nada 
for feito com urgência, a situação 
será insolúvel. 

Nas entrevistas que tem con-
cedido, apoia a necessidade de se 
buscar fórmulas para que o país 
chegue a um crescimento saudá-

O economista também já se 
mostrou favorável às privatizações 
sob o argumento de que a gestão 
privada é mais eficiente que a pú-
blica, mas critica a venda de esta-
tais pensada somente como alter-
nativa para cobrir rombos fiscais. 
Analisando a história recente, o 
conselheiro de Marina entende ser 
necessário apostar na consolidação 

da economia ao custo de gastos 
públicos e de empréstimos subsi-
diados do BNDES. 

A união de Marina Silva com o 
time de economistas pode ser um-
sinal ao mercado e ao público de 
que o plano de governo da candi-
data irá abrir espaço a ideias seme-
lhantes às defendidas por partidos 
adversários.

O ECONOMISTA JÁ SE MOSTROU FAVORÁVEL ÀS 

PRIVATIZAÇÕES SOB O ARGUMENTO DE QUE A 

GESTÃO PRIVADA É MAIS EFICIENTE QUE A PÚBLICA

vel e sustentável, com redução das 
desigualdades. Gianetti pondera 
que, na sua opinião, seria melhor 
ver a economia avançar de forma 
mais lenta a passar por grandes 
surtos que acabam em crise.

de uma forte poupança interna 
e de capital humano. Dessa for-
ma, evitaria grandes sobressaltos, 
como os registrados no governo 
Dilma.Para ele, tentou-se artificial-
mente manter a marcha acelerada 

POLÍTICA | ELEIÇÕES
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crises passadas. Frustrados por não 
verem a inflação contida (o ritmo, 
ao contrário, está cada vez mais 
acelerado), há uma tentativa de re-
dução nos gastos que afeta toda a 
economia, provocando baixa pro-
cura e ainda mais desequilíbrio, 
com fechamentos de empresas em 
um conhecido e traumático ciclo 
vicioso. Nas ruas de Buenos Aires, 
é comum encontrar portas de casas 
comerciais, bares e restaurantes fe-
chadas e varejistas reclamando que 
diminuiu sensivelmente o número 
de clientes, sendo que algumas lo-
jas ficam às moscas.

CRISE SOBRE CRISE
Se há uma “herança maldita” 

do governo anterior, que costuma-
va maquiar índices econômicos e 
gastar além da conta, o atual pre-
sidente, Mauricio Macri (liberal e 
de oposição à antecessora Cristina 
Kirchner), agravou determinadas 
situações. Alguns aumentos de ta-
rifas públicas foram estabelecidos 
em até 500%, e o resultado disso é 
a inevitável defasagem dos salários. 
Somado à desvalorização do peso 
em relação ao dólar, isso impacta 
na procura e nos preços.

DE NOVO ASSIM,
ARGENTINA?

POLÍTICA | CRISE NA ARGENTINA

Após suceder um governo populista e com medidas 
heterodoxas na economia, surgiu uma esperança de 
que o país latino entraria no eixo com o presidente 
Mauricio Macri. Porém, os resultados econômicos 
não apareceram, e a tensão retornou 

Para analistas, Macri 
cometeu erros semelhantes  
aos de antecessores, como 
aumentar impostos e 
preços de serviços públicos

“Macri enfrenta problemas her-
dados de Cristina Kirchner e pro-
blemas que ele próprio criou”, diz 
Ariel Palacios, analista da Globo-
news com escritório em Buenos 
Aires. O jornalista define a situação 
como “complexa”. Segundo ele, por 
um lado, há a inflação advinda do 
governo anterior, que começou a 
crescer em 2006, se prolongou e 
subiu cada vez mais por uma dé-
cada, com a elevação da pobreza 
e do déficit fiscal. Por outro, havia 
um entusiasmo moderado em re-
lação a Macri por parte de setores 
empresariais, mas principalmente 
por pessoas de fora do país. 

A Argentina vive uma crise 
que vai muito além do fu-
tebol e supera até a con-

tenção de um Javier Mascherano. 
É a própria economia do país que 
vive momentos de alta tensão, com 
respingos inevitáveis na socieda-
de, na política e até na autoestima 
da população. O assunto tem sido 
debatido com tanto fervor quanto 
a decepção provocada pela desclas-
sificação prematura da seleção de 
futebol na Copa da Rússia.

O elemento emocional entra na 
própria relação do argentino com 
a moeda americana. “O dólar é a 
proteção que se busca contra uma 
relação traumática que os argen-
tinos têm com o peso, principal-
mente depois da violenta crise no 
início dos anos 2000. O argentino 
vê o dólar como uma âncora”, diz o 
psicólogo social argentino Marcelo 
Hernández, explicando que a divisa 
aparece como forma de resguardo 
financeiro, e isso pressiona a eco-
nomia.

O problema, porém, vai além 
da volúpia com que os argentinos 
correm atrás da moeda americana 
ou até mesmo a guardam debaixo 
do colchão diante do pesadelo de 
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“Os empresários do exterior, 
como não viam os argentinos in-
vestindo em seu país, mantendo 
seu dinheiro fora da Argentina ou 
guardando dólares no colchão, re-
solveram não investir lá”, analisa 
Palacios. “Se os próprios argentinos 
não confiavam no seu país, por que 
os investidores internacionais iriam 
confiar?”, questiona. Ele acrescenta 
que o governo Macri garantiu que 
viria uma chuva de investimentos, 
mas isso não aconteceu. Houve 
muitos anúncios de empresários 
internacionais dizendo que aplica-
riam na Argentina, mas depois não 
se concretizaram. 

DIFICULDADES POLÍTICAS E FISCAIS
O governo Macri chegou a fazer 

ajustes em alguns gastos públicos, 
mas em outros foi aumentando. 
Com isso, o déficit fiscal cresceu 
cada vez mais. A economia argenti-
na se manteve sem competitivida-
de, as importações foram aumen-
tando, e as exportações decaíram. 
Todo esse quadro adverso ganha 
ainda outro elemento, de conotação 
política: o governo não tem maioria 
no Congresso. Mesmo que tenha 
ganho as eleições parlamentares no 
ano passado, elas eram parciais. Au-
mentou a participação do governo 
na Câmara e no Senado, mas ainda 
em número aquém aos dos oposi-
cionistas. O que atenua essa situação 
é que a oposição está dividida. O go-
verno não tem sucesso em empla-
car seus projetos, mas o peronismo 
(oposição) também não consegue se 
unir para ações mais contundentes e 
desestabilizadoras.

Toda a economia se ressente des-
se quadro amplamente adverso. A 
parte mais frágil e evidente é a dos 
pequenos comerciantes, os primei-
ros a sentirem o golpe das contas a 
pagar, cargas trabalhistas elevadas e 
contexto de alta desconfiança. Con-
forme a Confederação Argentina 
da Média Empresa (CAME), as ven-
das do varejo caíram 2,5% nos pri-
meiros cinco meses deste ano.

A crise foi tomando propor-
ções crescentemente perigosas, e 
a descrença dos argentinos provo-
cou uma sensação de progressão 
geométrica. O sociólogo Ricardo 
Rouvier identifica uma “quebra” 
na confiança a partir do descrédito 
no governo, que “em curto período 
descumpriu a promessa de promo-

Se o dinheiro não chegava de 
fora, Macri, conforme o analista, 
“dava suas próprias mancadas”. “Ele 
aumentou os preços dos serviços 
públicos e os impostos. Foi o mesmo 
erro que o ex-presidente Fernando 
de la Rúa cometeu quando tomou 
posse em 1999 e colocou a pique a 
recuperação da recessão recebida de 
Carlos Menem”, destaca. E comple-
menta: “Ao elevar as tarifas, Macri 
foi estimulando a inflação, e a infla-
ção foi incentivando a alta do dólar. 
A moeda americana é uma questão 
muito delicada na Argentina, e uma 
coisa foi levando à outra. A situação 
se complicou cada vez mais”. 
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ram um flerte com Macri no iní-
cio do governo, mas já fizeram três 
greves gerais, das quais uma foi um 
fracasso. Por um lado, elas nego-
ciam com o governo e não o botam 
totalmente contra a parede, mas 
também não são grandes amigas 
dele. Há momentos de proximida-
de e momentos de tensão”, pondera 
Ariel Palacios.

A política sindical oposicionista 
tem sido praticada de forma cons-
tante apenas pelas organizações 
mais de esquerda. A questão é que 
esses grupos são minoritários. Os 
majoritários estão nas mãos do pe-
ronismo, que foi responsável direto 
pela abreviação dos mandatos de 

presidentes como Raúl Alfonsín 
e Fernando de la Rúa, ambos da 
União Cívica Radical (UCR), oposi-
tora ao Partido Justicialista (PJ) que 
é peronista. Há uma desconfiança 
de que o aprofundamento da crise 
leve o peronismo a repetir essa atu-
ação contra Macri.

Ninguém, por ora, cogita a abre-
viação do governo atual. As próxi-
mas eleições presidenciais ocorre-
rão em outubro do ano que vem, e 
a crise provoca também nisso algu-
ma incerteza. Mauricio Macri deve 
tentar a reeleição, mas os oposicio-
nistas do peronismo ainda não têm 
um nome. O que acontecerá lá na 
frente ainda é uma incógnita.

POLÍTICA | CRISE NA ARGENTINA

ver a recuperação econômica do 
país”. Em abril, iniciou-se uma cor-
rida cambial que levou à deprecia-
ção de quase 35% do peso somente 
neste ano. O governo, então, capi-
tulou, tomando uma atitude que 
era tabu para os argentinos: pediu 
empréstimo ao Fundo Monetário 
Internacional (FMI). Reconheceu 
também que a inflação de 2018 
chegaria aos 27% – perto dos antes 
impensáveis 30%, o dobro da meta 
máxima, de 15%.

CLIMA DE DESESPERANÇA
Na carona da inflação, outros 

índices passaram a assustar os ar-
gentinos. Em entrevista coletiva, o 
presidente chegou a implorar para 
que as pessoas “não gastem mais do 
que podem”. O desemprego já se 
aproxima dos 10%, e a taxa de juros 
teve de ser elevada a 40% diante da 
desvalorização do peso.

De acordo com Rouvier, com 
tudo isso, estabeleceu-se a desespe-
rança. Acuado, o governo respirou 
com o remédio mais impopular 
para o país que viveu há duas déca-
das sua mais grave crise. Recebeu a 
injeção de US$ 50 bilhões do FMI. 
Agora, resta a dúvida: como esse 
crédito será utilizado? Os analistas 
imploram para que haja o necessá-
rio estímulo à produção.

As centrais sindicais, que tradi-
cionalmente se alinham a governos 
peronistas e infernizam adminis-
trações de cunho liberal na eco-
nomia (como seria, em tese, a de 
Macri), parecem estar dando pra-
zo para o governo, até porque ele 
não pisou fundo em medidas como 
privatizações. Pelo contrário, até 
encampou estradas. O problema é: 
até quando seria esse prazo em que 
se utilizam da moderação?

“O comportamento das centrais 
sindicais tem sido ambíguo. Tive- V

Os balanços das férias de julho e o segundo semestre dirão o 
que a crise argentina fez com o turismo brasileiro. A tendência é 
de que a desvalorização do peso barateie as viagens até o país 
vizinho. Com a queda da moeda local, as despesas com hotel, 
alimentação e compras de roupas devem ficar mais baixas para 
os brasileiros. Agências de turismo já trabalham com descontos 
de entre 10% e 30% nos serviços relacionados ao turismo. Há 
tendência de que isso aumente, com pacotes mais vantajosos. O 
real também tem se desvalorizado em relação ao dólar, mas não 
na mesma velocidade.

VANTAGENS PARA O 
TURISTA BRASILEIRO?

HERNÁN PIÑERA/FLICKR
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A  expressão eleições gerais 
pertence ao rol das mais 
conhecidas, seja entre po-

líticos, seja entre o grande públi-
co. Pois bem. O Brasil anota seis 
eleições gerais em 24 anos, cada 
uma delas com regras próprias. A 
de 2018 não traz exceção, visto que 
apresenta metamorfoses como o 
financiamento público de R$ 1,716 
bi e a cláusula de barreira. Em fun-
ção dessa verdadeira ciranda legal, 
algumas referências devem ser re-
capituladas.

Da distante eleição de 1994, é 
importante resgatar que foi a pri-
meira, desde 1985, em que as em-
presas puderam doar para campa-
nhas eleitorais, prática atualmente 
vedada. Nisso, a refrega seguinte, 
de 1998, reforçou os aportes em-
presariais e inaugurou as reelei-
ções para o Executivo.

Rumoroso, o pleito de 2002 fi-
cou marcado pela verticalização. 
Naquele ano, o Tribunal Superior 
Eleitoral proibiu que os partidos 
coligados na eleição presidencial 
participassem de coligações regio-
nais apoiando outros candidatos 
ao Palácio do Planalto.

 Insistindo naquelas restrições 
estaduais, o embate de 2006 con-
tou também com a Lei nº 11.300, a 
qual estreitou arrecadações e gas-
tos de campanha. No entanto, essa 
mesma norma, num retrocesso 
monumental, pisoteou a Consti-
tuição Federal ao proibir a apre-
sentação, remunerada ou não, de 

artistas animadores de comícios e 
reuniões eleitorais.

A disputa de 2010, por sua vez, 
além de descartar a obrigatorie-
dade do título eleitoral, fomentou 
expectativas em torno da Lei da 
Ficha Limpa impedir candidaturas 
de condenados em segunda ins-
tância e cassados pela Justiça Elei-
toral. De fato, vários candidatos 
foram barrados pelo TSE. Todavia, 
uma decisão do Supremo Tribunal 
Federal repeliu a sua aplicação.

Na eleição de 2014 a propagan-
da sofreu um nocaute através das 
vedações aplicadas às faixas, pintu-
ras e plotagens, sendo que o Con-
gresso Nacional ainda estabeleceu 
metragem máxima de 50 centí-
metros por 40 centímetros para os 
adesivos gerais. Já para 2018 será 
possível adesivar as janelas resi-
denciais novamente.

 As alterações acima não de-
vem ser concebidas unicamente 
pela sua coloração pejorativa, na 
maioria das vezes a primeira que 
vem à mente das pessoas quando 
o assunto se refere à política. Mu-
dar a relação entre eleitores e can-
didatos é importante. Onde havia 
necessidade de aperfeiçoamento, 
aplausos. Porém, a insegurança ju-
rídica causada a cada quatro anos 
no país torna o processo eleitoral 
desacreditado. Após sete leis para 
sete eleições, convenhamos, é mo-
mento de estabilizá-lo. Basta de 
tantos casuísmos e sucessivas ma-
nobras.

DIREITO ELEITORAL | ANTÔNIO AUGUSTO MAYER DOS SANTOS

ANTÔNIO AUGUSTO 
MAYER DOS SANTOS

ADVOGADO
aamsadv@gmail.com
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entre pulos e gritos de gol. Ela se 
identificou com as pessoas, ficou 
de igual para igual com os com-
pradores dos 2,4 milhões de bi-
lhetes vendidos na Rússia.

Segundo o portal de métricas 
Mediatoolkit, as postagens em 
mídias sociais sobre Kolinda du-
rante a final superaram em 25% 
as menções de sua seleção. Ago-
ra que a vibração acalorada da 
Copa do Mundo passou, a chefe 
de Estado vive os reflexos de suas 
aparições como a personalidade 
mais popular do país.

ria do seu povo em campo.
Em Zagreb, capital do país – 

entre a margem do Rio Sava e 
a encosta do monte Medvednic 
– os jogadores foram acolhidos 
por um coro tradicional: “Chame, 
apenas chame todos os falcões; 
eles darão a vida por você” (...). 
Milhares de croatas lotaram ruas 
e praças para festejar o vice-cam-
peonato, com a alegria de quem 
teria ficado em primeiro lugar.

Não em vão Kolinda ganhou 
notoriedade nas manchetes e 
simpatia mundial. Viajou de avião 
em classe econômica e pagou do 
bolso as passagens e os ingressos 
para os jogos. Pelo entendimen-
to de que os compromissos eram 
particulares e não de interesse 
coletivo, ordenou que descontas-
se do salário suas ausências nas 
agendas de governo. Antes de ser 
notada pela FIFA, assistia às dis-
putas misturada aos torcedores, 

GOVERNO DA RÚSSIA

A MÃE-PÁTRIA DA

CROÁCIA
Kolinda Grabar-Kitarović ganhou notoriedade 
por pagar do próprio bolso suas passagens e 
ingressos para assistir aos jogos de seu país na 
Copa do Mundo da Rússia. Conheça o perfil da 
primeira presidente mulher do país eslavo

Kolinda Grabar-Kitarović abra-
çou os compatriotas como se 
fosse a mãe do país na Copa 

do Mundo da Rússia. No palco da 
cerimônia de entrega das meda-
lhas ou nas arquibancadas do es-
tádio, a presidente croata esteve na 
mira das câmeras de todo o mun-
do e deu luzes ao perfil popular de 
quem pode concorrer à reeleição 
em 2019.

Embora a nação de 4,1 milhões 
de habitantes não tenha erguido a 
taça, a Croácia foi uma das maio-
res surpresas do certame. Perdeu 
a final, mas teve o apreço da crí-
tica que reconheceu o alto nível 
técnico do time. O meio-campis-
ta Luka Modrić levou a Bola de 
Ouro, eleito o melhor da compe-
tição. No protocolo de premia-
ção, debaixo do vento e da chuva, 
a chefe de Estado emocionou-se, 
sorriu e afagou um a um os 22 
atletas que foram a alma identitá-

POLÍTICA | MULHERES DE PODER
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dade são baixas e as razões para 
partir aumentaram principal-
mente desde a Guerra dos Balcãs, 
na década de 90. 

Ela assumiu as rédeas do país 
em 19 de fevereiro de 2015, gra-
ças a uma vitória apertada (50,7%) 

não podem receber cuidados do 
governo em relação à moradia, 
saúde e alimentação. 

Por outro lado, luta pela volta 
dos expatriados. A população da 
Croácia não cresceu nas últimas 
três décadas. As taxas de natali-

POLÍTICA MIGRATÓRIA RESTRITIVA
Jovem e pequena, a Croácia 

integra desde 2013 a União Euro-
peia (UE) e Kolinda tem agitado 
o cenário político internacional 
com a visão de levantar cercas 
contra a imigração. A presidente, 
de 50 anos, não conseguiu levar 
adiante proposta de lei que trans-
formava em criminosos os com-
patriotas que ajudassem a entra-
da de imigrantes ilegais. Há três 
anos, no entanto, período em que 
está no poder, tem sido linha-du-
ra: estrangeiros em situação ilegal 

KOLINDA TEM AGITADO O CENÁRIO 
POLÍTICO INTERNACIONAL COM 
A VISÃO DE LEVANTAR CERCAS 
CONTRA A IMIGRAÇÃO

Entre o presidente francês 
Emmanuel Macron e o ex-craque 

croata Davor Šuker, Kolinda 
ganhou os holofotes na final da 

Copa do Mundo de 2018
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No currículo, exibe vasta rela-
ção internacional: foi represen-
tante da Croácia na Organização 
do Tratado do Atlântico Norte 
(OTAN), de 2011 a 2014), embai-
xadora nos Estados Unidos entre 
2008 e 2011, chanceler de 2005 a 
2008 e ministra de Assuntos Eu-
ropeus entre 2003 e 2005.

DE OLHO NO FUTURO
O cientista político Dejan Jo-

vić avalia as aparições da líder 
como uma estratégia inteligente 

POLÍTICA | MULHERES DE PODER

V

no segundo tuno da disputa pre-
sidencial, candidatando-se pelo 
partido conservador União De-
mocrática Croata. É a primeira 
mulher croata presidente, além 
de ter sido a pessoa mais nova a 
assumir o poder por lá. 

Ela conquistou o eleitorado 
muito em função de seu perfil 
cosmopolita, que dialoga com 
sua história de vida política. For-
mada pela Universidade do Novo 
México, em Albuquerque no Es-
tados Unidos, fala croata, inglês, 
português e espanhol. Também é 
PHD em Política pela Faculdade 
de Zagreb. Mãe de dois filhos, é 
casada e foi apontada pela Forbes 
em 2017 como a 39ª mulher mais 
poderosa do mundo.

de marketing capaz de guinar sua 
popularidade para a obtenção do 
segundo mandato. “Sua presença 
na Copa do Mundo definitiva-
mente poderia ser descrita como 
um ato pré-eleitoral”, explica. O 
professor universitário ainda rei-
tera que a chefe de Estado con-
seguiu através da atitude devol-
ver otimismo em massa ao povo 
croata. 

Hoje, todas as pesquisas do 
país indicam a mãe-pátria da 
Croácia – aplaudida com êxtase 
nas arenas de futebol – como fa-
vorita para corrida presidencial 
de 2019. Para oposicionistas polí-
ticos, ela é uma conservadora na-
cionalista. Para o resto do mun-
do, alegria internacional.

ESPECIALISTAS AVALIAM QUE AS 
APARIÇÕES DA LÍDER SÃO UMA ESTRATÉGIA 
INTELIGENTE DE MARKETING CAPAZ 
DE GUINAR SUA POPULARIDADE PARA 
OBTENÇÃO DO SEGUNDO MANDATO
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Há uma pedra no meio do ca-
minho e ela não está servindo 
de inspiração a Drummond. 

A necessária racionalização de nosso 
modelo institucional, a mudança das 
regras do jogo político, mexeria com 
interesses daqueles que, vitoriosos no 
sistema vigente, temem criar riscos ou 
incertezas às suas carreiras. O tempo 
mais perdido da minha vida foi o que 
gastei assistindo a infindáveis sessões 
de comissões parlamentares tratando 
de reforma política.

No entanto, esse assunto tem de ser 
levado a sério num ano eleitoral. O Bra-
sil subiu no telhado e a informação a 
respeito não viaja de navio. As projeções 
que disso se extraem ficam disponí-
veis online. O World Economic Forum 
(WEF) de 2017 classificou as instituições 
brasileiras em 109º lugar num conjunto 
de 137 países analisados. Claro, alguém, 
feliz da vida, otimista como o Dr. Pan-
gloss de Voltaire, pode afirmar que está 
tudo indo muito bem e que esse pessoal 
do WEF deve ter algum problema de vi-
são que impede captar as “virtudes” de 
nosso modelo político.

No entanto, isso é mais ou menos 
como fechar as janelas para não ouvir 
os miados do gato no telhado. Um país 
que, de modo continuado, perde po-
sições nos rankings internacionais em 
tudo que importa; cujo risco de crédito 
vem se elevando, segundo as principais 
agências; e cujos poderes de Estado se 
encontram em absoluto descrédito, não 
pode fechar os olhos, imaginando, as-
sim, não ser visto.

Sempre me pareceram incompatí-
veis com um ano eleitoral as expecta-
tivas de crescimento do PIB de 2018, 
estimadas, no ano passado, como pró-

ximas a 3%. Por quais estranhos motivos 
se animariam os agentes econômicos se 
o cenário era tão pouco animador? Se 
tantos partidos e lideranças políticas co-
locavam seus próprios interesses acima 
do bem do país? Se os vícios do modelo 
político se apressavam para entrar em 
atividade e se era tão incerto o futuro? 
Já soara bem antes o alerta de que o dó-
lar haveria de subir, a bolsa cair, e a eco-
nomia recuar os dedos, resguardando 
os anéis restantes para depois da roleta 
eleitoral. Não é isso que nos ensina a 
experiência? A única coisa certa na hora 
incerta é a cautela com o dinheiro, seja 
você consumidor ou empreendedor. As 
instituições brasileiras são uma usina de 
incertezas.

Pois bem, para ajudar a complicar, 
há mais de um ano, o Supremo Tribu-
nal Federal é o mais ativo protagonista 
da política nacional. Seus ministros do-
minam o noticiário com monocráticas 
declarações e com colegiado silêncio 
ante as amarguras nacionais. Sem a 
menor cerimônia, ministros assumem 
papel regencial, interferindo no rumo 
dos acontecimentos e das candidaturas. 
Muitos fazem coro às honoráveis pala-
vras do senador Romero Jucá quando 
desabafava sobre a necessidade de es-
tancar a sangria dos corruptos. A socie-
dade? Esta que vazasse plasma e hemo-
globina pelas sarjetas da violência e das 
carências. Era preciso parar a Lava Jato. 
E há ministros do STF a disfarçar seu 
servilismo a esse objetivo com rompan-
tes de uma orgulhosa e não reconhecí-
vel dignidade.

Quando o Congresso Nacional acor-
dará de sua letargia, assumir-se-á como 
poder e conferirá racionalidade às nos-
sas instituições?

PENSE NISSO | PERCIVAL PUGGINA

PERCIVAL PUGGINA
MEMBRO DA ACADEMIA RIO-GRANDENSE 

DE LETRAS, É ARQUITETO, EMPRESÁRIO 
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Ao completar um ano à frente 
da Delta Air Lines no Brasil, o 
executivo Fabio Camargo fala dos 
desafios e do futuro da complexa 
indústria da aviação

Entre aviões e aeroportos, a 
carreira de Fabio Camargo 
alça voos altos. Seja na ponte 

aérea São Paulo-Atlanta, seja em 
reuniões constantes em diversos 
lugares do país, o executivo lide-
ra a operação da Delta Air Lines 
no Brasil. No posto há um ano, 
ele atua na indústria da aviação 
desde 2012 – com passagens pela 

LATAM. Antes disso, passou por 
diversos cargos de liderança na 
Whirlpool Corporation.

Formado em Engenharia Indus-
trial pela Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC), Camargo 
possui MBA em Marketing pela IAE 
FRANCE - Écoles Universitaires de 
Management. E entre um voo e ou-
tro, a língua não é um problema: o 

CONEXÃO E 
INOVAÇÃO 
NOS ARES

ECONOMIA | ENTREVISTA

executivo brasileiro é fluente em 
inglês, espanhol e francês.

Na entrevista a seguir, Camargo 
conta alguns dos planos na ges-
tão da companhia aérea. Fala dos 
desafios econômicos e do cenário 
para os próximos anos, onde a ino-
vação e a conectividade farão cada 
vez mais parte da experiência de 
voar. 
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O senhor está completando um 
ano à frente da Delta Air Lines no 
Brasil. O que destaca como realiza-
ções neste período?
Eu fui para a Delta para substituir 
o Luciano Macagno, quando ele 
foi promovido a diretor-geral da 
Delta da América Latina e Cari-
be, para liderar as operações co-
merciais da companhia na região. 
Neste novo cargo, sou responsável 
pela supervisão dos empreendi-
mentos comerciais da Delta Air 
Lines no Brasil e implementação 
comercial da aliança de longo pra-
zo da Delta com a GOL.

A Delta anunciou várias ino-
vações para o mercado brasilei-
ro, como os serviços gratuitos de 
troca de mensagens durante o voo 
e wi-fi. Também houve uma revo-
lução com o mapa de localização 
do aeroporto de Guarulhos, além 
do lançamento do novo voo sa-
zonal sem escalas entre o Rio de 
Janeiro e o aeroporto JFK de Nova 
York, oferecendo aos clientes mais 
opções de viagem. O novo voo 
foi um sucesso, então será ope-
rado novamente na temporada 
2018/2019.

E o que mais vem por aí na gestão 
da companhia aérea aqui no Brasil?
Nossa equipe tem o compromisso 
de nos aproximar dos nossos clien-
tes todos os dias, participando de 
atividades que fazem a diferença 
em nossas comunidades e fazer 
parte das suas vidas. Cada vez que 
um cliente viaja conosco é uma 
oportunidade que a Delta tem de 
contribuir para a comunidade que 
atende. Todas as companhias aé-
reas fornecem transporte que leva 
as pessoas do ponto A ao ponto B, 
mas o que torna a Delta única para 
os nossos clientes é como desen-
volvemos um relacionamento ao 
longo dessa jornada. Essa conexão 
intangível, além de todos os nos-
sos serviços e benefícios, é o que 
faz nossos clientes voltarem a voar 
com a Delta.

Nos próximos cinco anos, a Del-
ta continuará trabalhando para ter 
um papel fundamental nas comu-
nidades que atendemos. Faremos 
isso adequando nossos produtos e 
serviços às necessidades e expecta-
tivas dos nossos clientes de toda a 
região e aumentado a nossa rede.

O voo sazonal RJ-NY se mostrou um 
sucesso. A tendência não é essa li-
gação se tornar definitiva? O que 
faltaria para isso?
Ao aumentar nossa rede com voo 
entre Rio de Janeiro e Nova York, 
estamos oferecendo aos clientes 
mais opções de viagem. É impor-
tante para a Delta continuar ofere-
cendo um voo sem escalas diário 
durante a alta temporada entre o 
Rio de Janeiro e o nosso segundo 
maior hub internacional, que é o 
Aeroporto de JFK em Nova York. 
As expansões contínuas de rotas da 
Delta mostram o nosso compro-

“O MUNDO ESTÁ CADA VEZ MAIS INTERLIGADO 
E AS INFORMAÇÕES SÃO OBTIDAS E CIRCULAM 
EM UM FLUXO CONTÍNUO QUE PODE SER 
EXTREMAMENTE PRODUTIVO.”

Fabio Camargo: executivo 
atua há 5 anos na 

indústria da aviação
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misso com o mercado brasileiro e 
a força da aliança com a nossa par-
ceira brasileira, a GOL.

A economia do Rio de Janei-
ro tem desafios específicos, mas a 
Delta monitora constantemente 
o mercado para ajustar e fornecer 
serviços conforme necessário, de 
acordo com a demanda.

O aplicativo que permite o rastrea-
mento da bagagem em tempo real 
está disponível nos dois aeroportos 
onde a Delta opera no Brasil? E no 
mundo, em quantos aeroportos 
está disponível?
A Delta é a única operadora que 
oferece uma solução RFID de ras-
treamento de bagagens em escala 
global, melhorando ainda mais sua 
confiabilidade, que já era forte, no 
caso de bagagens despachadas. Em 
2016, a Delta implementou a tec-
nologia de rastreamento de baga-
gens de identificação por radiofre-
quência (RFID), a primeira deste 
tipo entre as companhias aéreas 
dos Estados Unidos, oferecendo 
aos clientes um melhor rastrea-
mento em tempo real de sua baga-
gem durante toda a viagem. Assim 
que o cliente despachar a bagagem 
no primeiro aeroporto, a etiqueta 
da bagagem contém um chip RFID 
que se comunicará com várias an-
tenas instaladas dentro de cada 
aeroporto. Os clientes recebem 
notificações em tempo real envia-
das por pontos críticos ao longo da 
viagem. Essa notificação informa 
ao cliente quando sua bagagem foi 
carregada com sucesso em uma 
aeronave e em qual esteira ela che-
gará para a coleta e muito mais.

A Delta transporta mais de 120 
milhões de bagagens por ano e a 
tecnologia RFID está presente em 

mais de 340 aeroportos espalhados 
pelo mundo, com 3.800 impresso-
ras e 4.600 scanners.

A parceria com a GOL completará 
sete anos. O que pode ser ampliado 
em um acordo que vem dando tão 
certo?
O sucesso da Delta no Brasil se 
deve em parte à participação ativa 
da GOL; nossas parcerias continu-
arão se desenvolvendo, tornando 
a marca Delta ainda mais forte. 
Juntos, continuaremos colaboran-
do nos esforços de vendas e im-
plementando serviços valiosos, 
incluindo a construção de novas 
salas VIP em São Paulo e no Rio de 
Janeiro, oferecendo a maior fro-
ta com wi-fi do Brasil, a opção de 
comprar ingressos da Delta no site 
da GOL e desenvolvendo novos 
produtos para os nossos clientes. 
A forte coordenação entre as duas 
companhias aéreas possibilitou 
tudo isso.

Os clientes nos EUA que voam para 
o Brasil optam por quais destinos, 
utilizando trechos da GOL, além dos 
tradicionais Rio-SP e Brasília?
A aliança entre a Delta e a GOL for-
nece aos clientes uma rede sólida, 
oferecendo aos clientes brasilei-
ros o acesso a mais de 220 desti-
nos nos Estados Unidos e para os 
clientes dos Estados Unidos, mais 
de 50 destinos no Brasil, incluindo 
Foz do Iguaçu, Manaus, Salvador e 
Belo Horizonte.

A desvalorização do real neste ano 
prejudica o setor de aviação, prin-
cipalmente os voos internacionais? 
Houve retração de passageiros bra-
sileiros, ou isso será sentido mais 
adiante?

“NOSSO SUCESSO NO 
BRASIL SE DEVE EM PARTE À 

PARTICIPAÇÃO ATIVA DA GOL. 
AS PARCERIAS CONTINUARÃO 

SE DESENVOLVENDO, 
TORNANDO A MARCA DELTA 

AINDA MAIS FORTE.”

ECONOMIA | ENTREVISTA

Em 2017, a Delta comemorou 20 anos de Brasil



53

A Delta está bem preparada para li-
dar com os atuais desafios do setor, 
incluindo a valorização do dólar 
em relação a outras moedas. Com 
o fortalecimento do dólar, surgem 
problemas com receitas interna-
cionais, mas isso também ajuda a 
reduzir os preços de combustível, 
compensando a situação desfavo-
rável. A Delta avalia as demandas 
do mercado e ajusta-se para aten-
dê-las. A companhia aérea moni-
tora constantemente os mercados 
para se ajustar rapidamente e for-
necer os serviços necessários. Nós 
lideramos o setor em capacidade, 
disciplina e custos, o que nos pro-
porciona mais flexibilidade e ris-
cos financeiros menores.

De que forma a sua experiência em 
outros setores, como a indústria, 
auxilia no comando de uma compa-
nhia aérea?
A companhia aérea está entre os 
tipos mais complexos de negócios. 
Portanto, depois de exercer fun-
ções de liderança e passar mais de 
uma década trabalhando em áreas 
comerciais de grandes organiza-
ções, tenho as capacidades neces-
sárias para conduzir as operações 
da Delta no Brasil. Entendo que 
um bom profissional é aquele que 
consegue extrair de suas diversas 
experiências o conhecimento ad-
quirido e utilizá-lo em novos desa-
fios profissionais.

E a passagem pela TAM e Latam, 
como contribuiu para a sua carreira?
Eu comecei no setor de transpor-
te aéreo em 2012 e, nas empresas 
onde trabalhei, tive a oportuni-
dade de adquirir experiência na 
indústria, pois trabalhei em áreas 
como Planejamento Estratégico, 

Precificação e Gerenciamento de 
Receita e Vendas. E com certeza, 
a experiência adquirida ajudou na 
minha preparação para enfrentar 
os novos desafios de uma grande 
companhia aérea como a Delta.

Nas suas atividades como diretor 
geral, o senhor consegue ter um es-
critório fixo ou a sua função exige 
maior mobilidade?
Eu trabalho nos escritórios da Del-
ta em São Paulo, mas muitas vezes 
o trabalho exige que eu viaje para a 
sede da Delta em Atlanta e também 
viajo constantemente dentro do Bra-
sil, para reuniões com nossa equipe 
de vendas e clientes importantes.

A política de Open Skies entre EUA 
e Brasil está trazendo resultados 
como os anunciados de maior ofer-
ta de voos, mais opções para o con-
sumidor e passagens com preços 
mais atrativos?
O acordo Open Skies oferece flexi-
bilidade maior em termos de des-
tinos, tanto aqueles que já servi-
mos como novos. Porém, as redes 
da GOL e da Delta se complemen-
tam, atendendo a 99% da deman-
da entre os dois mercados. Agora, 
graças à rede da Delta nos Estados 
Unidos, podemos dizer com orgu-
lho que oferecemos uma experi-
ência totalmente integrada entre 
os dois países.

“COM A VALORIZAÇÃO DO DÓLAR, SURGEM PROBLEMAS 
COM RECEITAS INTERNACIONAIS, MAS ISSO TAMBÉM 
AJUDA A REDUZIR OS PREÇOS DE COMBUSTÍVEL, 
COMPENSANDO A SITUAÇÃO DESFAVORÁVEL.”

V

Acordo Open Skies entre 
Brasil e EUA oferece maior 
flexibilidade entre destinos 
dos dois países
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DIVERSIFICAR CAMINHOS 
O DESAFIO DE

A greve dos caminhoneiros 
escancarou a excessiva 
dependência das rodovias. É 
mais um motivo para que o país 
diversifique sua infraestrutura. Mas 
o que falta para, assim como outras 
nações, usarmos outros modais?     
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Rodovia SP-258, entre 
Itapeva/SP e Itararé/

SP, foi duplicada

De acordo com a Confederação 
Nacional do Transporte (CNT), um 
dado torna a situação ainda mais 
crítica: 60% das estradas brasileiras 
têm estado regular, ruim ou péssi-
mo. Sendo assim, o destino da eco-
nomia do país estacionou em uma 
encruzilhada de má qualidade, 
cuja densidade foi exposta na pa-
ralisação atônita do país diante da 
recente greve dos caminhoneiros.

Diversos fatores despontam 
desse grave gargalo brasileiro. A 
dependência dos combustíveis fós-
seis, a carestia do petróleo e a falta 

Odestino do Brasil depende 
das estradas rodoviárias. 
Essa assertiva curta e de 

sentido propositalmente dúbio 
é corroborada pelo fato de que 
mais de 62% da matriz do trans-
porte de cargas se concentra no 
rodoviário, transitando pelos ca-
minhos e descaminhos de asfaltos 
nem sempre bem pavimentados. 
A vasta malha chega a transportar 
75% de toda a produção agropecu-
ária do país, e o resto é escoado 
pelas vias marítima, aérea e fer-
roviária.

ECONOMIA | INFRAESTRUTURA
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nos últimos três anos investimen-
tos equivalentes a 2,2% até 2,4% do 
PIB nessa área. O consultor defen-
de participação mais intensa da 
iniciativa privada no setor.

Além da opção questionável 
pelo modal rodoviário em detri-
mento das outras possibilidades, 
o investimento público brasileiro 
em transportes chegou próximo a 
2% do PIB apenas em meados da 
década de 1970. Em 2016, esse ín-
dice havia despencado para 0,16%.

PROBLEMA HISTÓRICO
Há uma clara falta de planeja-

mento, e os modelos de concessão 
que poderiam suprir a ausência de 

investimentos públicos despertam 
pouco interesse. O avanço das ro-
dovias como alternativa para o 
escoamento se deu especialmente 
nos anos desenvolvimentistas do 
governo de Juscelino Kubitschek 
(1956-1961), com seu grande im-
pulso à indústria automobilística. 
Isso depois de o país ser comanda-
do por Washington Luís, com seu 
altamente simbólico lema “gover-
nar é abrir estradas”, entre 1926 e 
1930. A opção rodoviária era vista 
como o atalho rumo à prosperi-
dade. O Brasil, até Juscelino, tinha 
uma malha ferroviária predomi-
nante no escoamento da produ-
ção. Essa mudança gradual para o 

de braços para o governo manter 
a qualidade da malha rodoviária 
formam uma conjunção de fatores 
que conduzem a um impasse.

Durante a greve, esse nó da in-
fraestrutura do transporte brasilei-
ro mostrou um quadro que flertou 
com o caos. Bastou uma dezena 
de dias de paralisação para o país 
derrapar próximo de um abismo. 
Ocorreu o desabastecimento de-
corrente da falta de transportes e, 
como consequência, o aumento 
nos preços de produtos essenciais 
que, para chegar aos mercados, 
precisam escorrer pelas rodovias 
de um país com dimensões conti-
nentais.

Tornou-se impositiva uma re-
flexão sobre por que chegamos 
a tal encruzilhada e como pode-
remos um dia sair dela. Os brasi-
leiros, despertados para o assunto 
em razão da ameaça de caos que 
viveram, perguntam-se: por que 
não temos a alternativa de modais 
como hidrovias e ferrovias? Por 
que apenas uma pequena parcela 
das nossas mercadorias trafega em 
trens ou embarcações, sem falar 
no transporte aéreo?

INVESTIMENTOS INSUFICIENTES
Claudio Frischtak, da consul-

toria internacional de negócios 
Inter.B, atesta que há claro de-
sequilíbrio na infraestrutura de 
transportes no Brasil. Os investi-
mentos, segundo ele, são “de má 
qualidade”, havendo falta de in-
tegração entres os diferentes mo-
dais. A solução seria “investir mais 
e melhor”. 

Frischtak sustenta que o Brasil 
precisa investir entre 4% e 4,5% do 
Produto Interno Bruto (PIB) du-
rante os próximos 20 anos para 
modernizar toda a sua infraestru-
tura. O país, no entanto, registra 

DEPENDÊNCIA QUE 
SÓ AUMENTA
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Pesquisa do Instituto de Logística e Suplly Chain (Ilos) mostra que, ao 
longo de uma década, o Brasil movimentou mais cargas por suas 
rodovias, enquanto os outros modais praticamente estacionaram
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O INVESTIMENTO PÚBLICO BRASILEIRO EM 
TRANSPORTES CHEGOU PRÓXIMO A 2% DO PIB 
APENAS EM MEADOS DA DÉCADA DE 1970. EM 
2016, ESSE ÍNDICE HAVIA DESPENCADO PARA 0,16%
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predomínio rodoviário se consoli-
dou ainda mais na ditatura militar 
(1964-85).

Resultado: enquanto no Bra-
sil a malha rodoviária supera 60% 
dos transportes de carga, nos Es-
tados Unidos esse percentual é 
pouco superior a 40%, e na China 
é de 30%, informa o instituto Ilos. 
As ferrovias, por exemplo, servem 
hoje apenas para o transporte de 
minérios de ferro e alguns produ-
tos agrícolas. O Brasil tem mais de 
1,7 milhão de quilômetros em es-
tradas, enquanto as ferrovias não 
chegam a 30 mil quilômetros.

Com essa malha ferroviária 
para cargas e passageiros, de acor-
do com comparação feita pela 
Agência Brasil, nosso país está 

O BRASIL TEM MAIS DE 1,7 MILHÃO DE 
QUILÔMETROS EM ESTRADAS, ENQUANTO AS 

FERROVIAS NÃO CHEGAM A 30 MIL QUILÔMETROS

atrás até da Argentina. Com um 
território de 2,7 milhões de quilô-
metros quadrados (o equivalente à 
soma dos territórios do Amazonas 
e do Pará), o país vizinho conta 
com 36.917 quilômetros de trilhos. 
Já os Estados Unidos dispõem de 
uma malha de cerca de 294 mil 
quilômetros. Mesmo a Índia, com 
um território equivalente a quase 
metade do brasileiro, totaliza mais 
de 68 mil quilômetros de trilhos.

VISÃO SUSTENTÁVEL
Paula Soares Pinheiro, executiva 

da FM Logistic, lamenta as barrei-
ras do país para a “intermodalida-
de”. “Infelizmente, o Brasil possui 
uma histórica dependência do 
modal rodoviário para o transpor-

ECONOMIA | INFRAESTRUTURA

te de cargas. A falta de investimen-
tos e de uma visão mais estratégica 
no decorrer de muitos anos levou a 
nação ao estrondoso percentual de 
mais de 60% das cargas transporta-
das por caminhões”, aponta Paula 
Soares. Ela complementa: 

“O Brasil tem baixa eficiência 
no transporte de cargas devido ao 
desbalanceamento da matriz de 
transporte. Há poucas alternativas 
ao modal rodoviário e muitas bar-
reiras para a intermodalidade”. 

Mas fica a pergunta, especial-
mente depois da crise dos cami-
nhoneiros: como romper essas 
barreiras? A executiva responde: 
“Em um país com dimensões con-
tinentais, a maneira para superar o 
gargalo da dependência rodoviária 
é investir e estimular a utilização 
de modais alternativos, como ca-
botagem, transporte via ferrovias e 
até mesmo a utilização das hidro-
vias como forma de escoamento”.

Paula Soares destaca outro as-
pecto que deve ser considerado 
pelo país: o meio ambiente. “Ao ti-
rar os caminhões das estradas para 
longos percursos e substituindo 
pela utilização do modal ferroviá-
rio, por exemplo, não teríamos so-
mente um ganho na redução dos 
riscos com acidentes nas estradas e 
uma logística mais eficiente. Sería-
mos também um país responsável 
no que tange à sustentabilidade re-
ferente à emissão de CO2 na natu-
reza”, expõe.

Os dados fornecidos pela exe-
cutiva da FM Logistic são de gran-
des dimensões e, ao mesmo tem-
po, preocupantes. Conforme ela, 
“cem caminhões emitem cerca 
de 72 toneladas de CO2, contra a 
emissão de cinco toneladas por 
duas locomotivas com capacidade 
para transportar cem contêineres”. 
Conclusão: considerando um per-

DIEGO TORRES SILVESTRE/FLICKR
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versidade de Harvard, nos Es-
tados Unidos, acrescenta ainda 
que “a diversificação de modais 
de transporte de cargas reduziria 
a vulnerabilidade do país a para-
lisações setoriais” como a ocor-
rida neste ano. Natalie é diretora 
do Infra2038, movimento que 
defende o avanço da infraestru-
tura para o aumento da produti-
vidade e da competitividade do 
Brasil.  

Ela defende que “novos in-
vestimentos venham do setor 
privado, já que não há espaço no 
orçamento público”, repetindo 
algo que parece ser uma súplica 
emitida por todos os especialis-
tas no assunto. “É fundamental 

diversificar a matriz energética 
dos transportes, diminuindo a 
participação do petróleo e fo-
mentando fontes limpas, como a 
elétrica. Isso vai reduzir a depen-
dência dos humores do preço in-
ternacional do petróleo e da taxa 
de câmbio”, assegura.

Enfim, a conclusão é de que 
não faltam motivos, que vão dos 
ecológicos aos de logística e se-
gurança institucional, para que 
o país reveja o caminho tomado 
pela via rodoviária. Com diversi-
ficação e adoção de outras moda-
lidades alinhadas, vamos evoluir 
para um sistema mais racional. É 
o que os brasileiros esperam há 
muito tempo. 

curso de mil quilômetros, é possí-
vel fazer uma redução de até 93% 
na emissão de gases poluentes.

Paula faz coro com outros espe-
cialistas ao propor que, para rom-
per o atual sistema, será necessário 
o apoio dos governantes e da ini-
ciativa privada. São necessários in-
vestimentos em malhas ferroviá-
rias “eficientes e sustentáveis”. para 
que “a logística do Brasil se torne 
mais competitiva e sustentável, 
quebrando assim os paradigmas 
de uma cultura enraizada na utili-
zação do transporte rodoviário”.

PROTEÇÃO CONTRA PARALISAÇÕES
Natalie Unterstell, mestre em 

Administração Pública pela Uni-
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Busca de proteção contra imprevistos ou mesmo 
para ter uma renda extra na aposentadoria faz 
brasileiro contratar mais seguros. Mesmo assim, 
falta a cultura da salvaguarda no país

Pesquisas confirmam: o brasi-
leiro reconhece que é impor-
tante ter seguros. Realidade: 

menos de 30% da população tem al-
guma modalidade contratada. Em 
razão disso, há um vasto mercado 
para ser desbravado no país. Para 
isso, as seguradoras oferecem um 
portfólio completo de produtos, 
com valores acessíveis para os dife-
rentes tamanhos de orçamento, um 
conjunto de coberturas eficientes e 
corretores treinados. Além disso, há 
canais de distribuição em bancos, 
varejo e telemarketing.

Um número que mostra o po-
tencial deste mercado é a compa-
ração em relação ao Produto In-
terno Bruto (PIB). A participação 
do segmento chega a 6,5% do PIB 
– em mensalidades foram arreca-
dados mais de R$ 424 bilhões em 
2017. Na França, na Alemanha e no 
Japão a proporção nessa compara-
ção varia entre 9% e 11%.

MERCADO 
SEGURO PARA 
DESBRAVAR

Além da geração de riqueza 
para o país, o impacto social é ou-
tro fator relevante. Os seguros au-
xiliam na formação de poupança 
interna, na geração de empregos, 
no retorno à sociedade (por meio 
de indenizações, benefícios e res-
gates) e também na arrecadação de 
impostos.

Parte da resistência em ter segu-
ros presente no dia a dia pode estar 
relacionada ao fato de que o con-
sumidor coloca na cabeça que está 
pagando por um serviço que não 
quer utilizar – que seria a ocorrên-
cia de um acidente, por exemplo. 
Mas as modalidades de seguro vão 
muito além disso, como a previ-
dência privada – uma garantia de 
renda, ou renda complementar, na 
aposentadoria.

Outro entrave é que quan-
do se fala em seguro, o primeiro 
produto que vem à mente é o de 
automóvel, que é relativamente 

ECONOMIA | SEGUROS
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MESMO NA PUJANTE 
REGIÃO SUDESTE, 

O PERCENTUAL DE 
APÓLICES DE SEGURO 

MAL ULTRAPASSA 
20% DAS RESIDÊNCIAS
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MUITA GENTE, 
POUCO SEGURO
Na comparação entre número de residências e apólices de seguro, Sul e Sudeste 
largam na frente. Média nacional é puxada para baixo pelas regiões Norte e 
Nordeste, com pouco mais de 3 apólices a cada 100 residências

elevado, dado o valor do bem e a 
exposição diária a riscos de roubo 
e furto – cada vez mais altos no 
país – e também à probabilidade 
de acidentes de trânsito.

“O brasileiro tem de tratar o se-
guro como investimento, fazendo 
disso uma peça complementar à 
uma propriedade, como um veí-
culo ou residência”, explica Alfre-
do Meneghetti Neto, professor de 
Análise de Cenários Econômicos 
da Escola de Negócios da Pontifí-
cia Universidade Católica do Rio 
Grande do Sul (PUCRS).

O que muitas pessoas ainda 
desconhecem é que há seguros no 
mercado para atender a população 
em geral e também alguns nichos 
específicos, e ambos são conce-
bidos para o bolso de cada con-
sumidor. Um seguro residencial, 

por exemplo, tem um custo bem 
menor quando comparado ao do 
automóvel. O valor final, contudo, 
depende do tamanho do risco co-
berto e das coberturas que podem 
compor o produto, o que torna 
possível ofertas acessíveis. Há tam-

SUL
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ARRECADAÇÃO POR SEGMENTO
(em R$ bilhões)

500

400

300

200

100

0
2013 2014 2015 2016 2017

Capitalização
Planos de acumulação

Saúde suplementar
Ramos elementares

Planos de risco

Fonte: DIOPS e SES

60,6

68,8

65,3

69,6
70,8

21,0 21,521,9 21,1 20,8

111,3
146,4129,3

164,1 181,7

28,6

32,8
30,7

34,0
37,9

71,1

96,0
80,6

114,7
117,7

bém a possibilidade de serviços 
agregados à apólice, como chavei-
ro e conserto de eletrodomésticos 
e hidráulicos, no caso de seguro 
residencial.

BAIXA TENDÊNCIA A POUPAR
Apesar do leque de opções, 

parte dos brasileiros desconhece 
os benefícios do seguro e as dife-
rentes coberturas que podem ser 
contratadas. Ainda mais que a ne-
cessidade de proteção é grande no 
país em razão de insegurança nas 
ruas, um sistema de saúde público 
muito concorrido e uma previdên-
cia social com déficits acumulados. 
Atualmente, seguro saúde é o que 
está vendendo mais no país. Previ-
dência privada – por meio dos pla-
nos PGBL e VGBL – seguem um 
caminho consolidado.

reservas financeiras – comporta-
mento identificado inclusive entre 
os mais ricos. A constatação ajuda a 
entender a situação da maior parte 
das famílias em períodos de crise 
econômica com o desemprego e 
a falta de reservas. Os seguros são 
ferramentas interessantes tam-
bém para a educação financeira, 
mostrando a importância de se ter 
uma salvaguarda econômica frente 
a sinistros ou mesmos momentos 
de crise. Nacionalmente, a Con-
federação Nacional das Empresas 
de Seguros (CNseg) faz a Campa-
nha Educação em Seguro. Pode ser 

acessada pela web e também é ou-
vida no programa “Sintonizado no 
Seguro”, veiculado em rede de rá-
dio e emissoras de Rio e São Paulo. 
As notícias e entrevistas ficam dis-
poníveis no site da CNseg.

A proposta da campanha é re-
verter outro aspecto da cultura do 
brasileiro, de não ser tão previdente 
quanto os europeus, por exemplo. 
O enfrentamento de guerras e des-
truições ao longo dos séculos talvez 
ajude explicar a busca por proteção 
entre os habitantes do Velho Conti-
nente. Mas nem sempre foi assim, 
tanto que o ex-primeiro-ministro 
britânico Winston Churchill dizia 
que “se pudesse, escreveria a pala-
vra seguro na porta de cada casa, 
tão convencido estou de que, me-
diante um módico desembolso, 
um seguro pode livrar famílias de 
catástrofes irreparáveis”.

“O cidadão precisa entender 
que, com a insegurança, ele precisa 
investir em segurança”, acrescenta 
o professor.

Conforme Meneghetti, a renda 
média no país deve crescer 1,5% em 
2018, o que pode repercutir tam-
bém na contratação de seguros. No 
geral, o segmento tem potencial 
para crescer a uma taxa superior ao 
avanço do PIB brasileiro. Pesqui-
sa do Datafolha, realizada no ano 
passado, confirmou que o brasilei-
ro tem baixa tendência a poupar. O 
levantamento mostrou que 65% das 
famílias não têm o hábito de fazer 
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A PARTICIPAÇÃO DO SEGMENTO CHEGA A 6,5% 
DO PIB BRASILEIRO. NA FRANÇA, NA ALEMANHA E 
NO JAPÃO A PROPORÇÃO VARIA ENTRE 9% E 11%

V
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Profissionalização do administrador judicial se torna cada vez mais relevante 
para o sucesso na condução de processos de recuperação de empresas

DE PORTAS ABERTAS

Nestes 13 anos de existência, a 
Lei de Recuperação Judicial 
trouxe diversos ganhos para 

a sociedade. Negócios – e tudo in-
cluído neles, como oportunidades 
de trabalho e pagamento de im-
postos – foram retomados, o que, 
de outra forma, teriam fechado as 
portas, deixando um rastro de per-
das, dívidas e desemprego. A legis-
lação sozinha não seria suficiente 
para salvar muitas operações. Além 
dos advogados da empresa e da 
Justiça, também conta muito nessa 
hora o papel desempenhado pelo 
administrador judicial. A atividade, 
mais conhecida pelas iniciais AJ, 
foi aumentando o seu contorno de 
profissionalização e trazendo ainda 
mais eficiência para os resultados.

É o AJ que organiza a lista de 
credores, preserva ativos e realiza 

a Assembleia Geral de Credores 
(AGC). Em razão das responsabili-
dades e complexidades das tarefas 
desenvolvidas, as equipes precisam 
ser multidisciplinares, além de se-
rem capacitadas e experientes na 
realização das diferentes atividades 
para processo de recuperação dar 
resultado.

“Com o tempo, os juízes come-
çaram a ver que, para o bom an-
damento, era importante a recu-

peração ser conduzida por alguém 
com expertise. Então, empresas es-
pecializadas foram se consolidan-
do depois da lei de 2005”, conta o 
advogado João Medeiros, sócio da 
Medeiros & Medeiros Administra-
ção Judicial, com 22 anos de expe-
riência no setor.

O AJ é nomeado pelo juiz no 
despacho do pedido de recupera-
ção judicial, sendo um auxiliar qua-
lificado da Justiça para a efetivação 

EM UM IMPORTANTE AVANÇO, SURGIU 
O ADMINISTRADOR JUDICIAL, ALGUÉM 
COM AMPLOS CONHECIMENTOS 
JURÍDICOS, DE ADMINISTRAÇÃO, 
CONTABILIDADE E ECONOMIA

Laurence Medeiros e João Medeiros, da Medeiros & Medeiros, conduziram a assembleia geral de credores da Ecovix

FOTOS: DIVULGAÇÃO ECOVIX
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do processo. “O administrador não 
dá apenas um suporte de estrutura 
para o juiz. Com o conhecimento 
que dispõe do assunto, vem com 
um espírito de auxiliar o processo 
como um todo, que, muitas vezes, 
envolve contratos extremamente 
complexos, além das questões so-
ciais”, acrescenta Laurence Medei-
ros, advogado e também sócio do 
escritório.

DO SÍNDICO AO AJ
Antes da Lei 11.101/05, na vigên-

cia da Lei 7.661/45, quem ficava à 
frente do processo era chamado de 
síndico da massa falida ou comissá-
rio da concordata. Diferentemente 
do que ocorre hoje, o síndico era 
escolhido entre os maiores credo-
res. Em um importante avanço, 
surgiu o AJ, alguém com amplos 
conhecimentos jurídicos, de admi-
nistração, contabilidade e econo-
mia.

Em linhas gerais, a atividade 
se assemelha a de um fiscal, por 
acompanhar e fiscalizar o proces-
so de recuperação da empresa. O 
administrador também interme-
deia relações entre os credores e 
a Justiça. Mas não representa os 
credores, tampouco a empresa em 
recuperação judicial ou o falido. De 
qualquer forma, os atos praticados 
pelo AJ devem estar sempre em 
consonância com o que determinar 
a Justiça e andar dentro dos limites 
legais. “Como são poucas as varas 
especializadas, e os juízes têm infi-
nidades de outras matérias, o papel 
do AJ se torna mais importante ain-
da”, ressalta Laurence Medeiros. 

Atualmente está em andamento 
a quarta maior recuperação judicial 
do país, do Grupo Ecovix, em Rio 
Grande (RS), com dívida de quase 
R$ 8 bilhões. O escritório Medeiros 
& Medeiros, como administrador 

TODAS AS ETAPAS FORAM 
REGISTRADAS POR 

FOTOGRAFIAS E VÍDEOS. NO 
MOMENTO DAS DECISÕES, 

FOI UTILIZADO UM SISTEMA 
DE VOTAÇÃO VIA KEYPAD, 

PROPORCIONANDO 
SEGURANÇA, TRANSPARÊNCIA 

E RESULTADO IMEDIATO

judicial, conduziu a AGC realizada 
no fim de junho. No encontro, os 
credores aprovaram o plano de re-
cuperação. 

O quórum proporcionou a vali-
dação do plano pelas quatro classes 
de credores, reforçando a legiti-
midade de todo o processo. Para 
conduzir essa etapa, a Medeiros & 
Medeiros organizou uma estrutu-
ra completa no auditório principal 
do Villa Moura Executivo, em Rio 
Grande.

Na entrada, cada participante re-
cebeu pulseira de cores diferentes 
para identificar qual classe de cre-
dor representava. Todas as etapas 
foram registradas, também, por 
fotografias e vídeos. No momento 
das decisões, foi utilizado um siste-
ma de votação via keypad, propor-
cionando segurança, transparência 
e resultado imediato, projetado em 
um telão. Os participantes com di-
reito a voto digitavam suas opções 
em aparelho semelhante a uma cal-
culadora, o que facilita o andamen-
to de assembleias de grande porte, 
como foi o caso da AGC do Grupo 
Ecovix.

Poucas horas depois de encer-
rado o encontro, a ata já estava 
disponível no site do escritório, 
assim como todos os documentos 
referentes à empresa. Uma área do 
site com dados das empresas em 
falência ou recuperação passará a 
ser obrigatória se for aprovada a 
modernização da Lei de Recupe-
ração Judicial, em tramitação no 
Congresso.

ESPERANÇA DE RETOMADA 
PARA POLO NAVAL

O processo de recuperação ju-
dicial do Grupo Ecovix começou 
em dezembro de 2016. Os ativos da 
empresa em Rio Grande são ava-
liados em US$ 1 bilhão, incluindo 

ECONOMIA | ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL



63

o maior dique seco do Hemisfério 
Sul e dois pórticos para a movi-
mentação de partes e peças para a 
montagem das gigantescas estrutu-
ras marítimas, como plataformas 
de petróleo.

Originalmente, a Assembleia 
Geral de Credores estava marcada 
para 15 março, mas foi suspensa um 
dia antes da realização em razão de 
liminar concedida pela 6ª Câmara 
Cível do Tribunal de Justiça do Rio 
Grande do Sul (TJ-RS), em Porto 
Alegre. No fim de abril, o TJ-RS 
autorizou, por unanimidade, a re-
tomada da AGC.

O acordo aprovado na AGC re-
alizado no fim de junho põe fim a 
uma espera de um ano e meio e traz 
novas perspectivas para a estrutura 
no polo naval em Rio Grande, com 

oportunidade para beneficiar a Re-
gião Sul e todo o estado. 

Uma consultoria especializada 
no setor elaborou um estudo para 
avaliar a potencialidade da opera-
ção além da construção de cascos 
para plataformas de petróleo. O 
Grupo Ecovix pretende ingressar 
em novas áreas, como na atracação 
de embarcações e movimentação 
de cargas, reparos em plataformas 
petrolíferas e embarcações e pro-
cessamento de aço para a indústria 
metalmecânica.

A movimentação de carga não 
afetaria a operação naval. Há em-
presas instaladas no Rio Grande do 
Sul interessadas em montar uma 
estrutura para a carga e descarga de 
mercadorias — área de atuação que 
dependeria de liberação do Estado. 
Da mesma forma o processamento 
de aço. Os equipamentos instala-
dos no estaleiro têm condições de 
entregar diferentes cortes e perfis. 
Também está em estudo a finaliza-
ção da P-71, que está 30% montada 
dentro do dique seco.

ACORDO APROVADO NA AGC PÔS FIM 
A UMA ESPERA DE UM ANO E MEIO E 
TROUXE NOVAS PERSPECTIVAS PARA O 
POLO NAVAL EM RIO GRANDE

V

Entre os ativos da Ecovix, em processo de recuperação judicial desde 2016, está o maior dique seco do Hemisfério Sul
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PÓS-DOUTORANDO EM 

ECONOMIA APLICADA E DATA 
SCIENCE NA UNIVERSIDADE 
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igoracmorais@gmail.com

Em meio a discussões sobre a redu-
ção do tamanho do Estado brasilei-
ro, em qualquer uma das três esfe-

ras administrativas (Federal, Estadual e 
municipal), chama atenção o movimen-
to para aprovar na Câmara dos Deputa-
dos, em regime de urgência, o Projeto 
de Lei Complementar PLP 137/2015. 
Este projeto já aprovado pelo Senado, 
trata dos procedimentos para criação, 
incorporação, fusão e desmembramen-
to de municípios. 

Encontra-se aspectos interessantes 
na proposta de lei que devem dificultar o 
processo de criação e desmembramento 
de cidades. No entanto, há quesitos que 
poderiam ter uma abordagem diferente 
com intuito de facilitar a incorporação e 
fusão de diversos municípios já existen-
tes e que hoje não encontram condições 
de caminhar sozinhos. 

O artigo 6º da lei aponta que a condi-
ção necessária para criação de um novo 
município deve seguir, dentre outras 
regras, o limite mínimo de população – 
tanto para o novo como para aquele que 
sofreu o desmembramento. Esse limite 
varia de acordo com as regiões: para o 
Norte e Centro-Oeste, 6 mil habitantes; 
Nordeste, 12 mil; e Sul e Sudeste, 20 mil. 
Vamos nos aprofundar especificamente 
nesse ponto.

O PROBLEMA
A definição dos limites populacio-

nais se aplica apenas para criação dos 
municípios. Após ter sido criado um 
município, para que o mesmo perca 
essa condição e seja incorporado ou se 
funda com outro município, o critério é 
outro: é necessário enviar requerimento 

para a Assembleia Legislativa do respec-
tivo estado, contendo assinatura de pelo 
menos 3% dos eleitores de cada um dos 
municípios envolvidos. Apesar de não 
ser difícil ter 3% dos eleitores de uma ci-
dade, o fato é que dificilmente veremos 
a população de dois municípios fazen-
do um esforço para se unir e eliminar as 
estruturas do executivo e do legislativo 
que são duplicadas. 

Veja que, com base nessa lei, po-
demos criar um município na região 
Centro-Oeste que tenha mais de 6 mil 
habitantes. Se daqui a alguns anos a 
população dali se reduzir para 3 mil, 
a lei faculta que esse município con-
tinue emancipado, mantendo uma 
estrutura de prefeitura, legislativo e 
tudo mais envolvido. Esse custo é bas-
tante elevado para a sociedade, sob o 
discurso de que, com a emancipação, 
estar-se-ia promovendo o crescimen-
to da cidade, que antes, como bairro, 
sofria com o descaso da prefeitura no 
fornecimento de determinados servi-
ços, como educação, saúde, segurança 
e infraestrutura. 

Acontece que essa avaliação de cau-
salidade entre os fatores está errada. 
Não é emancipando e tendo autoriza-
ção para desenvolver uma nova estrutu-
ra de gestão que a cidade vai melhorar 
sua qualidade de vida. A causa do pro-
blema está na má gestão da prefeitura e 
do legislativo anterior. Em resumo: na 
ineficiência do setor público. Além dis-
so, mesmo depois de emancipados, os 
municípios menores ficam dependentes 
dos repasses de recursos de seu Estado 
e da União, e poucos conseguem fazer 
gestão fiscal própria. 

NÃO É EMANCIPANDO E 

TENDO AUTORIZAÇÃO 

PARA DESENVOLVER UMA 

NOVA ESTRUTURA DE 

GESTÃO QUE A CIDADE 

VAI MELHORAR SUA 

QUALIDADE DE VIDA

“

”

A SOLUÇÃO É
MAIS INDEPENDÊNCIA
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O CENÁRIO ATUAL
A fotografia do cenário demo-

gráfico no Brasil mostra que te-
mos municípios com número de 
habitantes equivalente ao de um 
condomínio de apartamentos nas 
grandes cidades. São 457 cidades 
com menos de 3 mil habitantes e 
outras 1.215 com uma população 
entre 5 mil e 10 mil habitantes. A 
maioria delas continua com difi-
culdade de acesso a diversas es-
truturas básicas de saneamento, 
escolas e estradas e precisam pagar 
ambulâncias para levar os pacien-
tes para a cidade vizinha. 

Se considerarmos o critério po-
pulacional que está proposto no 
projeto de lei para criar municí-
pios, chegamos a um total de 2.956 
prefeituras que não encontram em 
sua cidade uma população míni-
ma. Se aplicássemos esse mesmo 
critério para fusão e incorpora-
ção, a situação na Região Sul seria 
a mais complicada, pois com um 
limite de 20 mil habitantes tería-
mos de incorporar 76% de todas 
as cidades da região, reduzindo o 
total de 1.191 cidades para apenas 
288. O percentual de ajuste nas ci-
dades do Norte seria o menor (20% 
de incorporação), já que nessa re-
gião o limite cai para  6 mil habi-
tantes. Mas, em todas as regiões do 
Brasil, se aplicarmos esse critério, 
teríamos de reduzir o número de 
cidades, e não aumentar. 

A ideia que motiva o limite de 
criação ou manutenção de cidades 
pequenas está no fato de que re-
cebem repasses de impostos tanto 
do Estado como da União. Ou seja, 
oneram cada um dos contribuin-
tes residentes em outras localida-
des. Fossem essas completamente 
autônomas, não haveria problema 
em se ter uma cidade pequena 
com sua própria estrutura de ges-

tão. Mas o fato é que mandamos 
todo ano R$ 32 bilhões para essas 
cidades, o que dá uma média de 
R$ 1,5 mil por habitantes. Conside-
rando que essas cidades menores 
possuem um total de 9 vereadores 
cada uma (a lei determina apenas 
valores máximos, sendo o primei-
ro para municípios com até 15 mil 
habitantes), então estamos man-
tendo pelo menos 26,6 mil verea-
dores que não seriam necessários. 
Isso a um custo de R$ 1,3 bilhão 

A SOLUÇÃO
No momento atual, seria muito 

mais produtivo para essas cidades 
menores se fechássemos suas pre-
feituras e câmaras de vereadores, 
demitíssemos os servidores e as-
sim, utilizássemos o dinheiro des-
tinado ao pagamento da folha para 
investimentos em benfeitorias que 
trouxessem melhorias efetivas `a 
vida da população local. A existên-
cia de uma legislação que engessa 
o Estado, cria subsídios cruzados, 

penaliza o cidadão e gera uma si-
tuação de dependência deve ser 
revista. A solução encontra-se na 
implementação, de fato, do fede-
ralismo, dando mais independên-
cia aos municípios e menos con-
centração de impostos na mão dos 
Estados e da União. Ainda há tem-
po de influenciar seu representan-
te na Câmara Federal a tomar a de-
cisão mais perspicaz.

por ano somente com salários. Se 
somarmos o salário do prefeito e 
toda a estrutura de apoio nessas 
cidades, como motoristas e segu-
rança, chegamos a R$ 18,8 bilhões 
por ano em pagamento de pessoal 
e encargos. Esse valor se contrasta 
com os R$ 1,6 bilhão investidos no 
ano de 2017 pelo total destas pre-
feituras que não atingem o critério 
mínimo de população.

NÚMERO DE 
MUNICÍPIOS POR PORTE

% DE MUNICÍPIOS QUE 
DEVERIAM SER INCORPORADOS

Sul

Sudeste

Centro-Oeste

Nordeste

Norte
Fonte: Tesouro Nacional

Menos de 3 mil 
habitantes

De 3 mil a 5 mil 
habitantes

De 5 mil a 10 mil 
habitantes

1.215
778

457

76%

66%

33%

39%
20%
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ACONTECE 
GIRO ECONÔMICO

VITIVINICULTURA

VINHOS COM 
TOQUE FEMININO

JURÍDICO

PROTEÇÃO PARA TURISTA 
INTERNACIONAL

Um grupo composto somente por mulheres está à frente da Associação dos 
Produtores de Vinhos Finos da Campanha Gaúcha. Clori Giordani Peruzzo, da Viní-
cola Peruzzo, de Bagé, é a presidente da entidade para o biênio 2018-2019.

A nova gestão é composta por Hortencia Ravache Ayub (Vinícola Campos de 
Cima, Itaqui), vice-presidente; Mônica Mercio (Estância Paraizo, Bagé), tesoureira; 
Gabriela Hermann Pötter (Vinícola Guatambu, Dom Pedrito), secretária-geral; e Vic-
toria Zara Mercio (Estancia Paraizo, Bagé), diretora de comunicação e marketing.

Entre as propostas, Clori Peruzzo destaca o fortalecimento do grupo para proje-
tos coletivos e a consolidação do enoturismo na região da Campanha.

Mesmo sendo um mercado em ex-
pansão, as relações entre consumidores 
e agências de turismo, companhias áre-
as, empresas de transportes, estabele-
cimentos hoteleiros ainda não contam 
com uma lei internacional. Cada destino 
possui normas específicas, o que dificul-
ta o entendimento. Nesse contexto, o 
Brasil tem despontado como pioneiro 
na defesa de uma legislação unificada. 

Grupo liderado pela jurista Claudia 
Lima Marques apresentou o relatório 
final do Projeto Turismo na Conferência 
de Haia sobre Direito Internacional Pri-
vado, na Holanda. A expectativa é que 
seja formada uma rede de cooperação 
global, em parceria com a Organização 
Mundial do Turismo.

“Essa iniciativa servirá para estimular 
o consumo, favorecendo o desenvolvi-
mento de atividades econômicas ligadas 
ao segmento. É uma ação que beneficia-
rá todos os elos da cadeia”, avalia a ad-
vogada Marcela Joelsons, do escritório 
Scalzilli Althaus.

1,3 MILHÃO  
DE PESSOAS VIAJARAM PARA O EXTERIOR A 
PASSEIO EM 2017, UM CRESCIMENTO DE

7%
EM RELAÇÃO A 2016, SEGUNDO A 

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DO TURISMO

ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DE VINHOS 
FINOS DA CAMPANHA GAÚCHA CONTA COM

17 
REPRESENTANTES DE VINÍCOLAS DA REGIÃO

REPRODUÇÃO
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BANRISUL

CRÉDITO SIMPLES 
ALCANÇA R$ 110 MILHÕES 

EMBRAER

NEGÓCIO PRONTO 
PARA DECOLAR

EMPREENDEDORISMO
CTRL+C PARA A 

INOVAÇÃO

Programa que auxilia no crescimento 
de negócios, contribuindo para a gera-
ção de emprego e renda, o Crédito Sim-
ples Banrisul alcançou R$ 110 milhões 
em empréstimos concedidos no perí-
odo de sete meses. Já foram assinados 
quase 10 mil contratos neste que é o 
maior programa de crédito já lançado 
no Estado. 

Os recursos servem para impulsionar 
o crescimento de micro e pequenas em-
presas com faturamento médio mensal 

de até R$ 300 mil. O segmento é um dos 
principais pilares da economia, respon-
sável por um terço do PIB gaúcho e mais 
da metade dos empregos formais.

– O ritmo de contratações mostra 
que o programa foi desenvolvido de for-
ma adequada para o público-alvo. É um 
recurso muito importante para a eco-
nomia local porque, em pouco tempo, 
já começa a produzir efeitos – afirma o 
presidente do Banrisul, Luiz Gonzaga 
Veras Mota.

A recente decisão da brasileira Em-
braer de constituir uma nova empresa 
com a gigante americana Boeing deixou 
de um lado quem vê risco nesse tipo de 
negócio e, de outro, quem enxerga aí 
uma grande oportunidade.

Se a canadense Bombardier – con-
corrente direta da Embraer – seguis-
se sozinha no mercado, até não seria 
páreo para a brasileira. Ocorre que a 
europeia Airbus comprou participação 
majoritária e vem com tudo para as-

sumir maior fatia do mercado de jatos 
regionais. 

O acordo entre as companhias brasi-
leira e americana prevê a venda de 80% 
do negócio de aviação comercial da Em-
braer à americana Boeing, por US$ 3,8 
bilhões (cerca de R$ 15 bilhões). Pelo 
entendimento, a área de jatos comerciais 
será uma nova empresa com participa-
ção de 20% da Embraer. A produção de 
aviões militares e executivos continuará 
com a empresa de São José dos Campos.

Investir no empreendedorismo para promover a 
inovação produtiva é a receita de Josep Piqué, presi-
dente da Associação Internacional de Parques Cien-
tíficos e Tecnológicos (IASP), para o desenvolvimento 
de cidades. O espanhol participou de evento promo-
vido pela Aliança para Inovação em Porto Alegre, que 
conta com o trabalho conjunto de UFRGS, Unisinos 
e PUCRS. 

Piqué detalhou que o distrito da inovação, chama-
do de 22@, idealizado pela prefeitura de Barcelona, é 
considerado o projeto mais importante de transfor-
mação urbana da cidade espanhola nas últimas déca-
das. Por dois anos, foi considerada a capital europeia 
da inovação. O modelo de sucesso pode servir, com 
adaptações, para outras cidades.

– Conseguimos desenvolver uma cultura empre-
endedora. A cada ano, são cerca de mil startups 
criadas em Barcelona. Talento e tecnologia são os 
mecanismos para produtividade, competitividade e 
empregabilidade – enfatizou Piqué.
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De volta ao cenário público, o senador Fernando Collor recebeu a VOTO 
em 2008, para uma entrevista especial sobre o impeachment, o panorama 
do país e aquele que considerava o “melhor período” de sua vida.

Após mais de um ano de crise 
política, o presidente Fer-
nando Collor de Mello dava 

sua última cartada: em 29 de de-
zembro de 1992, decidiu renunciar 
ao mais alto cargo do país, para o 
qual havia sido eleito em 1989, no 
primeiro pleito com voto popular 
após 21 anos de ditadura militar. 
A ação, entretanto, não evitou que 
seu impeachment fosse decretado 
na tarde daquela antevéspera de 
ano novo, marcando o fluminen-
se-alagoano como o primeiro pre-
sidente brasileiro a ser deposto por 
vias democráticas.

Dezesseis anos mais tarde, Collor 
regozijava-se de seu novo momen-
to na vida pública. Dois anos an-
tes, havia sido eleito senador pelo 
estado de Alagoas, marcando seu 
retorno definitivo ao cenário polí-
tico do país. No segundo semestre 
de 2008, o parlamentar recebeu a 
Revista VOTO em seu gabinete no 
Congresso Federal, para uma con-
versa sobre essa renovada fase de 
sua trajetória, bem como os rumos 
do país. A entrevista fez parte da sé-
rie “Brasil: o que fazer? Os ex-presi-
dentes respondem”.

Do passado do impeachment, 
algumas mágoas seguiam vivas. 
Questionado sobre o presidente 

da Câmara dos Deputados durante 
o processo, Ibsen Pinheiro (MDB-
-RS), Collor disse que “prefiro não 
comentar”. Todavia, seu antagonis-
ta do pleito de 1989, naquele mo-
mento presidente Luiz Inácio Lula 
da Silva, foi alvo de inúmeros elo-
gios do senador. “Ele é uma pessoa 
afável, cordata, que qualquer um 
se identifica. É uma pessoa huma-
na, uma pessoa boa”, disse, consi-
derando inclusive a possibilidade 
de um terceiro mandato para o 

O NOVO MOMENTO 
DE COLLOR

HISTÓRIA | FERNANDO COLLOR

petista. Sobre Dilma Rousseff, que 
em 2016 seria a segunda presiden-
te a ser deposta pelo Congresso, 
avaliou ser “uma mulher de enver-
gadura intelectual, extremamente 
eficiente”.

Classificando seu processo de 
impeachment como um “golpe 
parlamentar”, Collor reconheceu 
que foi pouco hábil na relação com 
os congressistas. “Dei a eles razões 

suficientes para não terem nem 
apreço, nem consideração por 
mim”, afirmou. O alagoano mos-
trou-se bastante crítico ao sistema 
presidencialista, propondo a ascen-
são do parlamentarismo. “É hora 
de modificarmos esse sistema para 
um sistema ágil, moderno, transpa-
rente, eficiente”, destacou.

Desfrutando do que considerou 
o “melhor período de minha vida”, 
Collor seria reeleito ao Senado em 
2014. Este ano, tentou ser candida-

to à presidência pelo nanico PTC 
(Partido Trabalhista Cristão), inicia-
tiva frustrada pela própria sigla. Re-
centemente, seu nome voltou a ser 
ligado a escândalos de corrupção. O 
parlamentar é réu em uma ação no 
STF (Supremo Tribunal Federal), 
acusado de suposto envolvimento 
em esquemas na Petrobras. Além 
disso, é alvo de outros inquéritos 
relacionados à Lava Jato.

CLASSIFICANDO SEU PROCESSO DE 
IMPEACHMENT COMO UM “GOLPE 
PARLAMENTAR”, COLLOR RECONHECEU 
QUE FOI POUCO HÁBIL NA RELAÇÃO 
COM OS CONGRESSISTAS
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O sistema presidencialista 
gera, a cada seis meses, pelo 

menos, uma crise do governo.

O Congresso faz parte de um sistema 
político esclerosado, demodé, 

anacrônico, insuficiente para atender 
às expectativas da população.

Eu devia à Nação uma versão 
de quem viveu os fatos. Eu 

nunca tinha me dado direito a 
oferecer minha versão.

[O impeachment] Foi um golpe 
parlamentar, mas teve uma forte dose 

de culpa minha.

Estou muito bem como 
senador e no momento mais 

feliz da minha vida. 

O presidencialismo traz no seu gene o 
vírus da crise. O parlamentarismo, os 

anticorpos da crise.

“ “

“ “

“ “

” ”

” ”

” ”

Revista VOTO
Ano 4, Edição 48

Outubro de 2008

REPRODUÇÕES
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VISÃO | GUNTER AXT

UM PROCESSO DE

GUNTER AXT
HISTORIADOR

gunter@terra.com.br

123 ANOS
Vira e mexe, repercute na imprensa a 

bizarra história do processo que tra-
mita há 123 anos na Justiça brasilei-

ra. O imbróglio começou em 1895, quando 
a princesa Isabel solicitou, seis anos após a 
derrubada da Monarquia e a implantação da 
República, a reintegração de posse do Palá-
cio Guanabara – na época conhecido como 
Paço de Isabel, ou Palácio Leopoldina –, no 
Rio de Janeiro. Em 1891, decretara-se a in-
corporação ao patrimônio público nacional 
do bem, adquirido por meio de dote e re-
cursos do Conde D’Eu, marido de Isabel. Os 
representantes legais da família no Brasil se 
recusaram a entregar o edifício. O governo 
pediu posse à Justiça. E perdeu. 

Em 23 de maio de 1894, um grupo de 
militares exaltados, em plena ditadura do 
Marechal Floriano Peixoto, ocupou o pré-
dio. Apesar dos tempos, o Judiciário decidiu 
novamente em favor da família, mas o go-
verno discricionário recusou-se a acolher a 
sentença. A família imperial, assim, começou 
sua ação de reintegração de posse. Dessa vez, 
o tema caiu nas mãos de um certo juiz Go-
dofredo Xavier da Cunha, genro de Quinti-
no Bocaiúva, um dos principais artífices da 
proclamação da República em 1889, que deu 
ganho de causa ao governo, como seria de se 
esperar – a magistratura federal fora instala-
da pela República, que concebera a dupla ju-
risdição, e os juízes federais eram nomeados 
pelo governo. 

A família real recorreu ao STF, órgão cria-
do pela República e que fora zurzido pelo 
ditador, que cassara três ministros e tivera 
cinco indicações recusadas pelo Senado, 
incluindo um médico e três militares, que 
rigorosamente nada tinham a ver com o Di-
reito. Ficou famosa a sua frase “se os juízes 
concederem habeas corpus aos políticos, não 
sei quem lhes dará amanhã o habeas corpus 
de que necessitarão”, em referência ao remé-

dio impetrado por Rui Barbosa em favor de 
oposicionistas detidos durante vigência do 
estado de sítio de 1892.

Bem, o processo da família real sumiu! 
Em 1946, quando parte dos descendentes 
voltou a se instalar no Brasil, apresentou-se 
um protesto, sob alegação de que a maté-
ria, esquecida, não havia prescrito. Por via 
das dúvidas, em 1955, a família entrou com 
uma nova ação. Apenas em 1964 o processo 
de 1895 foi encontrado. Assim, as duas ações 
passaram a tramitar juntas. Nos anos 1970, 
discutiu-se longamente se a matéria estava 
ou não prescrita. Uma churumela sem fim.

Como uma ação judicial se arrasta por 
tanto tempo? É um pouco de tudo. Há certa 
dose de incompetência, assim como de má 
vontade, pois o processo ficou parado por 67 
anos, numa movimentação entre o STF e o 
antigo TFR (Tribunal Federal de Recursos). 
Dizem que poderia ter sido “extraviado” ou 
mal arquivado – o que só acontece, é preciso 
dizer, por incompetência dos envolvidos, ou 
por vontade de amorcegar a coisa. 

No passado, a Justiça esteve mais atrelada 
aos governantes, então, podia ser convenien-
te em certos contextos que algumas decisões 
se arrastassem. Não havia muita transparên-
cia, e os mecanismos de comunicação eram 
precários, de forma que decisões judiciais 
podiam se protelar por anos a fio. Além dis-
so, na medida em que o tempo passa, as leis 
vão mudando, o que pode tornar o desfecho 
mais complexo. E não só as leis, pois tribu-
nais são extintos e criados, como no caso do 
TFR, do STJ e dos TRFs. 

Em favor do Judiciário, diga-se que sua 
produtividade hoje não é baixa – se bem que 
estatísticas do volume processual brasileiro 
só começaram a surgir de modo mais apri-
morado depois da criação do CNJ. A partir 
de 2005, o órgão alavancou a modernização 
dos esquemas de gestão do Judiciário, dan-

ÀS VEZES, PRECISA-SE 

DE VÁRIAS GERAÇÕES 

PARA QUE OS EFEITOS 

DE UMA RUPTURA 

INSTITUCIONAL 

POSSAM SER 

PURGADOS

“

”
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do-lhe também mais transparência 
e unidade. Mas há ainda muito a ser 
feito. 

Por incrível que pareça, esse não 
é um caso tão isolado. O inventário 
do comendador Domingos Fausti-
no Corrêa transitou na Justiça Co-
mum do Rio Grande do Sul por 107 
anos. Mas, aí, compreende-se que 
a origem do problema estava em 
grande parte num testamento ultra 
detalhista e confuso, lavrado pelo 
morto como se as leis tivessem ca-
ráter imutável. Ora, só a abolição da 
escravatura, em 1888, mudou a di-
nâmica do Direito Civil, deixando 
obsoletas, por exemplo, determi-
nações testamentárias que previam 
condições a libertos. 

Afinal, no caso em tela, o dote – 
fonte da maior parte dos recursos 
que permitiram a aquisição da pro-
priedade discutida, erguida em 1853 
– seria um recurso público ou priva-
do? Independentemente dos argu-
mentos jurídicos, do ponto de vista 
conceitual, as duas teses podem ser 
defensáveis. Porque novas ordens 
jurídicas estabelecidas por golpes 
e revoluções pressupõem também 
um direito de transição, entre dois 
polos. Assim, revolucionários po-
dem entender que se o palácio foi 
comprado com dinheiro do Estado, 
então, uma vez consolidada a Repú-
blica, a ela pertença. Por outro lado, 
a nação e o Estado brasileiro devem 
muito à família real. 

Dom Pedro II era Bragança, 
aparentado de Orleans e Bourbon, 
filho de uma Habsburgo – casa 
que chefiava o poderoso Império 
Austro-Húngaro. É evidente que 
isso ajudava no reconhecimento de 
um país em processo de organiza-
ção, que abria canais diplomáticos. 
Príncipes e princesas não podem 
escolher casarem com qualquer 
um. Seus casamentos conformam 
alianças de Estado. A imperatriz 
Leopoldina fundou museus, trouxe 
ao Brasil cientistas de escol e a vasta 

imigração teuta, que revolucionou 
o país. Ela convenceu a Áustria a 
reconhecer a independência do 
Brasil. O seu neto, primogênito da 
princesa Isabel, Pedro de Orleans e 
Bragança, precisou renunciar ao di-
reito de herança ao trono brasileiro 
para poder casar com uma condes-
sa checa, a quem amava, porque a 
nobreza dela era de segunda gran-
deza. Já a primogênita deles, Isabel 
de Orleans e Bragança, falecida há 
15 anos, tornou-se por casamento 
condessa de Paris. Seus filhos são 
herdeiros presumidos do trono 
francês. Então, por ironia, se tivesse 
havido uma restauração na França, 
como aconteceu na Espanha, uma 
brasileira poderia ter se sentado no 
trono de onde Maria Antonieta foi 
arrancada pela Revolução de 1789.

A proclamação da República foi 
um golpe de Estado detonado por 
uma quartelada. E não foi incruen-
to, ou pacífico, como se contou por 
décadas nas escolas. Não por acaso, 
o comandante do paquete Alagoas, 
que transportou a família imperial 
expulsa em 1889, recebeu ordens 
de não tocar em nenhum porto 
brasileiro, pois se temiam subleva-
ções militares e populares a favor 
de Dom Pedro II. Algumas de fato 
aconteceram, como em Santa Cata-
rina e no Maranhão, mas foram es-
quecidas pela história. Entre 1889 e 
1895, gente foi presa, políticos e jor-
nalistas assassinados, jornais em-
pastelados, uma excruciante guerra 
civil conflagrou os três estados do 
Sul, o Rio de Janeiro foi bombar-
deado, perdemos toda a nossa es-
quadra, um governo paralelo foi 
instalado em Florianópolis, houve 
inflação galopante, a moeda passou 
a valer 1/3 do que valia, negociatas 
e falcatruas se fizeram aos borbo-
tões, alienaram-se terras públicas 
como nunca dantes. Muita gente 
enriqueceu às custas do sofrimento 
do povo. Os militares eram, desde 
1850 a vanguarda da nação, porque 

defendiam a abolição da escravatu-
ra e a industrialização. Mas, ao che-
garem ao poder, provocaram uma 
catástrofe. Não se administra um 
país complexo como se gere um 
quartel. Estamos até hoje pagando 
o preço daquela aventura. 

O processo judicial de mais de 
120 anos é uma face pitoresca da 
tragédia. Vejamos os catarinenses: 
depois de amargarem o massacre 
de 187 presos políticos na fortale-
za de Anhatomirim, ainda tiveram 
de engolir o batismo de sua capital 
como Florianópolis, em homena-
gem ao ditador Floriano Peixoto, 
seu brutal algoz. A família imperial 
pôde contratar advogados para se 
defender, no caso do Palácio Gua-
nabara, mas dos sertanejos chaci-
nados em 1897 em Canudos não 
restou nem suspiro. Não fosse o 
monumental Os Sertões, de Eucli-
des da Cunha, há muito já teríamos 
esquecido de sua desventura. 

Eis um dos problemas dos gol-
pes de Estado. Ao se pretenderem 
revoluções legítimas, fundam uma 
nova ordem jurídica, atropelando 
garantias e valores que antes eram 
referenciais, deixando corpos pelo 
caminho. Às vezes, precisa-se de 
várias gerações para que os efeitos 
de uma ruptura institucional pos-
sam ser purgados.

REPRODUÇÃO
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Indissociáveis, o deputado e o médium trabalham pelo mesmo 
fim: cuidar de pessoas. “Homem do povo”, como se declara, 
Marlon Santos vê a crise de legitimidade política como estágio 
conscientizador e necessário de amadurecimento

Verdade seja dita: Marlon 
Santos é atípico. Olha fir-
me nos olhos para dizer o 

que pensa, sem receio de leituras 
avessas. Sem trato feito com o 
agrado coletivo. Afirma ter dons 
sobrenaturais desde os três anos 
de idade. Médium, toca para 
curar até 12 mil pessoas por mês. 
É presidente da Assembleia Le-
gislativa do Rio Grande do Sul, 
mas na busca pelo seu nome na 
internet, a primeira resposta é 
um vídeo em que o deputado re-
tira um tumor de células nervosas 

do pescoço de um enfermo. Não 
usa luvas, sequer aplica anestesia 
ou faz sutura – sempre é assim. A 
prova, com 240 mil visualizações, 
é uma de milhares que faz da Vol-
ta da Charqueada, em Cachoeira 
do Sul (RS), o principal destino 
da região Central do estado todo 
sábado.

Mais de 100 caravanas rumam 
até o pavilhão para ver o parla-
mentar – encarnado por Richard 
Dwannes Stan, declarado médico 
alemão no período da 2ª Guerra 
Mundial – arrancar a dor com as 

VOTO | ENTREVISTA

mãos. Nada é cobrado. “Para a 
maioria essa é a última alternati-
va”, conta Carina Silva. Ela é uma 
das 200 auxiliares que, semanal-
mente, ajuda nas operações. Ex-
cursões de outros estados e de 
fora do país buscam pela terapia. 
Ora e outra, chega a descer heli-
cóptero na Capital do Arroz na 
busca por uma saída para molés-
tias até incuráveis. 

De Alvorada, cidade gaúcha, 
Sabrina Ferreira testemunhou 
em si o câncer parar de crescer. 
Passou por cirurgia de laparosco-
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Marlon Santos preside a 
Assembleia gaúcha desde 

fevereiro deste ano
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pia total e foi desenganada pela 
medicina convencional. Com 
mais de 70 pontos pelo corpo, 
iniciou o tratamento alternativo 
e, pelas tomografias regulares, 
percebeu – segundo ela – um 
milagre. “Ninguém explica meu 
caso, sou muito grata e estou óti-
ma”, diz. A cirurgia espiritual foi 
feita na sua própria casa, há cinco 
anos. Vestiu roupas brancas, dei-
tou-se e pôs um copo d’água ao 
lado da cama.

A prática espírita serviu de 
trampolim para a carreira políti-
ca. Em quatro anos, tempo cons-
titucional de um mandato na vida 
pública, Marlon assumiu três. De 
2000 a 2004, foi vereador, depu-
tado estadual e prefeito. Na últi-
ma eleição, em 2014, chegou ao 
parlamento com a chancela de 
91.100 gaúchos – o terceiro depu-
tado mais votado no estado. Voto 
que veio de 485 cidades, do total 
de 496 que o Rio Grande do Sul 
tem. Agora, o pedetista com qua-
tro diplomas – de Marketing, Co-
mércio Exterior, Ciência Política 
e Teologia – buscará assento no 
Congresso Nacional. 

Marlon Santos recebeu a equi-
pe da Revista VOTO para uma 
entrevista exclusiva em seu gabi-
nete na Assembleia Legislativa.

O PRESIDENTE
Sobre a efemeridade circuns-

tancial do cargo, dispara: “O in-
divíduo debochava do médium 
Marlon e hoje o presidente da As-
sembleia não é debochado. Isso 
me choca.” Analisa que, infeliz-
mente, a sociedade não se preo-
cupa com a única coisa real numa 
pessoa, o que ela é. “Se eu entrar 
na Assembleia de boné, meu esti-

lo; ou se entrar de sapato surrado 
de agricultor, o que sou; ninguém 
me vê. E veja bem, no Parlamen-
to, onde presido, de gravata, 
me enxergam. Que sociedade é 
essa?”, questiona.   

Convicto de que o presidente 
da Assembleia é, em suma, um 
administrador, Marlon atenta 
para o emprego responsável da 
verba pública como fator pri-
mário e diz que ninguém tem o 
poder de mudar o Parlamento. 
“Aqui, não tem modinha. Trata-se 
de uma roda inventada. Da plura-
lidade de visões”, define. Para ele, 

patrimônio histórico cultural o 
Vale dos Vinhedos da região ser-
rana. Como corregedor, inves-
tigou as denúncias aos ex-depu-
tados Diógenes Basegio (PDT) e 
Jardel (PSD) – ambos cassados.

A CABEÇA DO ELEITOR 
“Tudo que está acontecendo 

no Brasil tem feito o eleitor ama-
durecer. Perceber que o político 
não é divindade. E o voto não é 
qualquer coisa. Há um tempo se 
votava porque o candidato era 
bonito, ou era do mesmo clube 
de futebol. O país nunca votou 
por idealismo político, interesse 
de Estado. Votava por proximida-
des pequenas, quase rabugentas”, 
analisa. Diante da fragilidade do 
cenário e das incertezas coletivas 

“O INDIVÍDUO DEBOCHAVA DO 
MÉDIUM MARLON E HOJE O 
PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA NÃO É 
DEBOCHADO. ISSO ME CHOCA.”

porque para legitimar-se necessi-
ta de respostas sociais assertivas: 
“Fazer pelas pessoas sempre. Esse 
é o compromisso”.

  Marlon raras vezes é voz que 
ecoa na tribuna. Entre os cole-
gas parlamentares é visto como 
atuante, sensível e ouvinte. Con-
ciliador, principalmente. Teve 
papel de destaque como relator 
da Lei de Diretrizes Orçamentá-
rias em 2013 e do orçamento do 
Estado em 2015, período de agra-
vamento da crise. Apresenta 41 
proposições listadas no Portal da 
Transparência. Entre elas, tornou 

o desafio é equilibrar processos 
e decisões, seguir em harmonia 
com o período de transformação 
social e estreitar, cada vez mais, 
diálogo e relação entre os eleitos 
e quem os elege.

Indagado sobre política de aus-
teridade, defende que, antes dis-
so, é necessário o resgate da dig-
nidade. “O problema do país não 
é a necessidade de enxugamento 
da máquina pública apenas. Mas a 
decência no gasto, principalmen-
te. É o que falta: o Brasil precisa 
ser mais decente”. Enfatiza ainda 
que o serviço público não é ple-
no e eficiente – na maioria das 
vezes – porque falta maturidade 
de gestão. Para o parlamentar, o 
sistema político não pode ficar 
engessado na escassez material, 
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rio”, analisa. Para mudar a prática, 
é necessário rever a cultura anti-
quada e monárquica que, infeliz-
mente, ainda se perpetua – segun-
do ele. “Quem tem poder quer ter 
poder para tudo”, resume.

Em ambiente político exalta-
do e radical, de tensionamento e 
de polarização de massas, Marlon 
Santos diz que interesses se sobre-
põem a ideologias na maioria das 
lutas. “Nunca houve no Brasil di-
reita ou esquerda. Sempre houve 
quem está no poder e quem não 
está”, aponta. Afirma que existe 
trabalhismo e um grupo que de-

fende o capitalismo voraz, mas no 
Brasil o perfil do político e do elei-
tor sempre foi de situação perso-
nalíssima. O que instiga, confor-
me ele, “é a condução do mandato 
e o regionalismo”. E conclui: “Se 
faltam políticos estadistas é por-
que também não temos eleitores 
estadistas”.

FUTURO
A pouco tempo de os brasilei-

ros irem às urnas para depositar 
votos de esperança, o deputado 
pensa que o cenário é incerto. 
Acreditando que não há favoritos 
até agora para vencer a corrida 
ao governo gaúcho, o presiden-
te da Assembleia faz uma análise 
otimista dos postulantes. “Temos 
candidatos muito bons. Essa lista 
é uma das melhores da história, 
e de todos os partidos”, elogia. 
Sobre o indicado da sua agremia-
ção, o ex-prefeito de Canoas Jai-
ro Jorge, resume-se a qualificá-lo 
como “simples, intelectualizado 
e concreto”. “Ele não faria mal ao 
Estado”, diz.

O novo desafio de Marlon San-
tos – de tentar ser um dos 31 de-
putados federais representantes 
do Rio Grande do Sul em Brasília 
– tem sido tratado com respon-
sabilidade e pé no chão. “É cedo 
demais para antecipar resultados. 
Aliás, não existe eleição garanti-
da”, pondera. Com perspectivas 
guardadas, vê no exercício parla-
mentar e no trabalho mediúnico 
aspectos de alto valor agregado e 
coletivo. Segundo ele, são fatores 
que contribuem para as decisões 
de outubro. Inseparáveis, o polí-
tico e o médium, em plano ma-
terial ou de espírito, inspiram-se 
nas mesmas causas: a de cuidar e 
prover o bem. 

VOTO | ENTREVISTA

“O PAÍS NUNCA VOTOU POR IDEALISMO POLÍTICO, 
INTERESSE DE ESTADO. VOTAVA POR PROXIMIDADES 

PEQUENAS, QUASE RABUGENTAS.”

V

de futuro, o deputado crê numa 
postura diferente na urna: “Ago-
ra, o brasileiro vai começar a usar 
a razão, o que é necessário para o 
Brasil despertar”.

O presidente atenta que, à se-
melhança do eleitor que precisa se 
reencontrar com seus propósitos, 
o político também deve ser fiel a 
que veio. “Quem chega no Legis-
lativo pensa que pode fazer obras. 
E o Executivo, que se elege para 
tal, ainda quer ser parlamentar e 
juiz.  E os juízes querem ser Exe-
cutivo e legisladores também. E 
todos, no fim, querem ser Judiciá- Uma cidade se faz

com a participação de todos.
Pague seu IPTU em dia.

Maior investimento em habitação
popular da história de Gravataí.
Nos dias 9 e 10 de julho, ocorreu o sorteio que definiu as famílias para 1.012 
casas no Loteamento Breno Garcia. As outras 1.013 unidades habitacionais,
do total de 2.025, estão destinadas a famílias que moram em áreas de risco.
É o maior “Minha Casa, Minha Vida” do Sul do Brasil, em um investimento
de R$ 150 milhões, do Governo Federal e da Prefeitura.

• Loteamento Breno Garcia
• 2025 famílias beneficiadas
• O maior MCMV do sul do Brasil
• R$ 150 milhões investidos

Após seleção
criteriosa e transparente,
2025 famílias vão realizar
o sonho da casa própria
e mudar de vida.
A Prefeitura está trabalhando para que as famílias 
encontrem um ambiente em plenas condições
de convivência, com todos os recursos de infraestrutura 
disponíveis nas áreas de educação, saúde, mobilidade
e segurança, com videomonitoramento e frequência ativa 
da Guarda Municipal.

Critérios de seleção:
• Renda mensal inferior a R$ 1.800
• Cadastro Único num dos CRAS da região
• Ter mais de 18 anos ou ser emancipado
• Não ter outra residência vinculada ao MCMV
• Situação de vulnerabilidade social

MORADIAS PRA
NOSSA GENTE

Gravataí Mais

Cuidar
das pessoas

faz uma
cidade melhor.
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dar tradicional. E, há quem afirme, 
veio para ficar.

Sons, cores, aromas e todos os 
estímulos que despertam os sen-
tidos fazem parte da cozinha mo-
lecular, linha que se vale da física 
e da química para desconstruir 
alimentos e produzir novas expe-
riências. Também chamada de co-
zinha sensorial, ela surpreende ao 
apresentar o alimento em formato 
diferenciado do original. 

FÍSICA E QUÍMICA 
NOS CALDEIRÕES

Na história da gastronomia, 
marcada por nomes como o de 

Lavoisier – pioneiro em novas tex-
turas de caldos – e Pasteur – que 
descobriu a decomposição e in-
ventou a pasteurização –, uma du-
pla de cientistas marcou o movi-
mento mais contemporâneo. Em 
1988, o físico Nicholas Kurti e o 
químico Hervé This apresentaram 
na Itália uma pesquisa sobre como 
as moléculas comestíveis de água, 
carboidratos, proteínas e gorduras 
se comportam quando cozidas e 
como podem ser combinadas. 

De olho na descoberta, o chef 
catalão Ferran Adrià aplicou os 
estudos no famoso elBulli, consi-
derado um dos melhores restau-

CULTURA E LAZER  | GARFO & FACA

Abrir mão de um entrecot 
com batatas assadas ou um 
talharim ao molho funghi 

para provar um vinagre mastigá-
vel, um bacon em pó ou um ca-
viar de maracujá, à primeira vista, 
parece um tanto bizarro. Afinal, a 
zona de conforto dos clássicos vem 
com a garantia de satisfação ou, no 
máximo, com uma pequena varia-
ção dependendo do tempero. En-
tretanto, existe um estilo gastro-
nômico que mais se parece criado 
em laboratório do que em uma 
cozinha, e que vem encantando 
e seduzindo quem acredita que o 
prazer de comer vai além do pala-

É COZINHA 
OU LABORATÓRIO?
Esqueça tudo o que você conhece como refeição. Com 
muitas pitadas de ousadia, a cozinha molecular subverte o 
convencional ao incorporar lições da ciência. E oferece uma 
experiência surpreendente, que mexe com todos os sentidos
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rantes do mundo. Dali, a técnica 
espalhou-se como rastilho de pól-
vora. 

Por que o encantamento cres-
ceu de forma tão rápida? Uma das 
possibilidades é a de que a forte 
presença do lúdico no alimento 
desperta memórias inconsciente 
em cada adulto, além de ativar – e 
muito – o sabor da comida. 

SURPRESA ATRÁS DA OUTRA
A cozinha molecular brinca 

com os sentidos, desconstrói e sur-
preende. Se lhe oferecerem um 
espaguete de linguado, não espere 
uma massa com molho de peixe. 
Será servido um peixe rearranjado 
em formato de fios de talharim. Se 
o pedido for um ravióli de tomate, 
não se trata aqui do recheio, mas 
do próprio tomate, transformado 
em uma fina película dobrada em 
formato de pastel. E se o acompa-
nhamento for a clássica Caesar Sa-
lad, ela poderá vir com aparência 
de sushi, temperada com óleo de 
oliva em pó. E, de sobremesa, que 
tal uma pipoca que faz sair fumaça 
ao entrar em contato com a saliva? 
Ou um mousse de manga em for-
mato de ovo frito? 

Além do croquete líquido e da 
espuma de feijão branco, passando 
por um espaguete de chocolate e 
espuma de shoyu, a cozinha mole-
cular também reconstrói bebidas. 
É possível tomar um suco de la-
ranja encapsulado, mais parecen-
do uma bolita de vidro do que um 
refresco. O mesmo tipo de cápsula 
pode servir à cachaça da caipiri-
nha, que é delicadamente coloca-
da em uma colher, no estilo finger 
food, junto com o limão em pó. 

Para as experiências, não há li-
mite. Texturas e formatos vão até 
onde a criatividade e a alquimia 
podem alcançar. Espumas, gela-
tinas quentes ou esferas ocas são 
apenas algumas das criações que 

PARA AS EXPERIÊNCIAS, NÃO HÁ LIMITE. 
TEXTURAS E FORMATOS VÃO ATÉ ONDE A 
CRIATIVIDADE E A ALQUIMIA PODEM ALCANÇAR

misturam os cinco gostos: doce, 
salgado, azedo, amargo e umami. 
E os processos vão desde a encap-
sulação que faz o sabor “explodir” 
na boca até o uso de nitrogênio lí-
quido para liberar fumaça. 

EXPERIÊNCIA MULTISENSORIAL
No Poco Tapas, restaurante em 

Curitiba considerado o terceiro 
melhor do país e o sexto na Amé-
rica Latina no ranking do Tripad-
visor, a cozinha sensorial vai da 
mesa ao ambiente. O chef Fabio 
Mattos criou uma almofada que 
fica sob o prato e exala aromas. 
“Trabalho muito com o odor, pois 
80% dos sabores que sentimos vem 
dele.” E o espaço também é cuida-
dosamente preparado. “Tudo que 
fazemos é baseado na gastronomia 
sensorial. A luz é baixa e não há 
nenhuma distração visual porque 
quando um dos sentidos diminui 

o outro é aguçado. A gente brinca 
também com o som da comida e 
até a tonalidade da voz de quem 
serve faz parte do serviço”, explica. 

Ao criar um prato, o chef revela 
que sempre combina os cinco sa-
bores, uma textura macia e outra 
crocante, além de um elemento 
quente e outro frio. As técnicas de 
gastronomia molecular baseadas 
em princípios da física e da quími-
ca transformarão esses ingredien-
tes, influenciando no gosto e na 
forma. “Servimos menu degusta-
ção. Não temos cardápio para que 
as pessoas sejam surpreendidas 
ao degustarem um prato achando 
que é outro. Essa é a grande expe-
riência: cativar todos os sentidos.” 

Lúdicos ou inusitados. Exóticos, 
estranhos ou surpreendentes. As 
opiniões variam, mas uma coisa é 
certa: se cozinhar é uma arte, tam-
bém pode ser uma ciência. V

Caipirinha do Poco Tapas

Pérolas de vinagre

Balões de açúcar

Caesar salad

DIVULGAÇÃO POCO TAPAS

SUSIE WYSHAK

STEVE JURVETSON

EVAN COOPER
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tinos nacionais ou internacionais. 
E as intercorrências com saúde? 
Muito menores do que em grupos 
de outras faixas etárias. Ao con-
trário do que se possa imaginar, 
são quase que inexistentes, garan-
te o agente de viagens da Unitur, 
Alexandre Teles. Coordenador de 
grupos, explica que o seguro saúde 
é mais usado por turistas de faixa 
etária menor. “Se um jovem ou 
adulto recebe um convite para em-
barcar amanhã para a Europa, faz 
as malas e vai. O idoso, não. Ele faz 

disso, pessoas com vitalidade e 
alegria, dispostas a aproveitar tudo 
que uma viagem possa oferecer. 

No Brasil, o mercado ainda en-
gatinha, mas as agências especiali-
zadas estão de olho e festejam as 
projeções de aumento dos clien-
tes. Dados do IBGE indicam que, 
em 40 anos, a população idosa 
vai triplicar. Em 2030, serão 41,5 
milhões (18% da população) e, em 
2050, 66,5 milhões de idosos (29%). 

Já no exterior, há tempos as em-
presas perceberam o quanto o seg-
mento pode ser explorado. Tanto 
que, na Inglaterra, por exemplo, 
há agências e sites especializados, 
como o Silver Travel Advisor, que 
tem como slogan “a voz dos viajan-
tes maduros”.

PREPARO É TUDO
A festa e a diversão são presen-

ças confirmadas em todos os gru-
pos de terceira idade, seja em des-

ZOHAR GOLAN/FLICKR

EM BUSCA DO
TEMPO 
PERDIDO
Grupos de terceira idade estão quebrando tabus. 
Aquecem o mercado de turismo em roteiros que 
vão das peregrinações religiosas a roteiros de 
compras e praias paradisíacas. Eles invadiram as 
agências, pois, agora, os 80 são os novos 40

Engana-se quem imagina uma 
excursão na terceira idade 
formada por pacatos e silen-

ciosos cidadãos, trocando infor-
mações sobre tratamento médico. 
Roteiros formados por turistas 
dessa faixa etária podem ser bem 
mais surpreendentes do que se 
imagina, garantem os agentes de 
turismo de empresas voltadas a 
esse nicho de mercado que cada 
vez cresce mais no Brasil. Eles são 
divertidos e não focam apenas em 
destinos clássicos, indo dos lo-
cais de peregrinação religiosa até 
praias paradisíacas pouco explo-
radas.  

Esse público decidiu, nos últi-
mos anos, sair de casa, se divertir 
– e, com o perdão de Proust pelo 
trocadilho, ir em busca do tempo 
perdido. O antigo perfil de mãe 
ou pai de família e avós dedicados 
a buscar netos e bisnetos na esco-
la está ficando para trás. Em lugar 

CULTURA E LAZER | MALAS PRONTAS
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quele momento como sendo o 
único, mas que, em geral, não é”, 
afirma Teles, ao comentar sobre os 
grupos que todos os anos combi-
nam juntos novas viagens.  

O segmento ganhou adeptos 
também em função dos estudos 

a cultura familiar de algumas dé-
cadas não permitiam. E mais: eles 
não têm empecilhos, como, por 
exemplo, o câmbio. “Se o dólar ou 
o euro sobem, uma pessoa de 30, 
40 ou 50 anos espera o momento 
mais propício. Eles apostam na-

checkup e uma bateria de exames, 
começa a caminhar um ano antes 
para treinar a viagem. Ele se pre-
para para aquele momento”, conta. 

Os grupos formados por idosos 
são responsáveis por mais de 40% 
da movimentação da agência, que 
tem uma carta de cativos clientes 
em idade avançada. Esse percen-
tual vem crescendo em função de 
vários fatores. A expectativa de 
vida aumentou e a qualidade me-
lhorou. Além disso, há a vontade 
de realizar os sonhos que a vida e 

O ANTIGO PERFIL DE MÃE OU PAI DE FAMÍLIA E 
AVÓS DEDICADOS A BUSCAR NETOS E BISNETOS 
NA ESCOLA ESTÁ FICANDO PARA TRÁS

DICAS PARA UMA VIAGEM 
PERFEITA NA TERCEIRA IDADE

• Minimize as escalas e nunca pernoite em trens.
• Aproveite a baixa temporada, o que facilita 

deslocamentos e proporciona temperaturas mais 
amenas.  

• Hotéis com elevador e quartos com ar 
condicionado, além de estações de metrô com 
escada rolante são imprescindíveis. 

• Procure roteiros que contemplem pausas para 
descanso.

• Escolha destinos que permitam malas menores. 
• Pesquise os hotéis. Banheiros com banheira, por 

exemplo, podem ser perigosos. 
• Procure hotéis em zonas que facilitem caminhadas 

por atrações e restaurantes. 
• Organize o dia. A programação mais importante 

deve ficar pela manhã, quando a disposição é maior.
• Leve uma farmacinha com opções para dor de 

cabeça e muscular, febre, cólicas e azia, além dos 
remédios de uso regular. 

• O seguro-saúde é indispensável e tranquilizador. 
• Leve sempre roupas leves, sapatos confortáveis 

e uma bolsa transversal, além de uma cópia do 
passaporte.

Em relação aos outros viajantes, nada muda. 
Apenas a intensidade. Confira:
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O Brasil possui destinos voltadas às estâncias hi-
drominerais, mas que servem para toda a família.  Ter-
ra de Jurema, no Paraná, é um resort que oferece la-
zer, esportes, cinema, pescarias e piscinas no mesmo 
lugar, além de atrações para crianças. 

Caldas Novas, em Goiás, e Piratuba, em Santa Ca-
tarina, são exemplos de locais para relaxar com infra-
estrutura de clubes, parques aquáticos e cachoeiras 
de água quente. Caldas Novas tem o maior comple-
xo hoteleiro do Centro Oeste. Entre os passeios mais 
procurados estão a Serra de Caldas Novas, com ca-
choeiras de água quente que chegam a 51ºC e com 
propriedades terapêuticas.

Viagens de navio são uma ótima opção para estabe-
lecer novos relacionamentos para quem viaja sozinho 
e gosta de comodidade. Oferecem diversas atrações 
em um só lugar: piscinas, cassinos, lojas, cabelereiros 
e cinemas, entre outras. Há ótimas opções pela costa 
brasileira e, no exterior, sendo Caribe e Buenos Aires 
as mais procuradas. 

Os cruzeiros fluviais também estão entre os preferi-
dos por viajantes da terceira idade. Cruzeiros pelo Rio 
Danúbio percorrem vários países europeus, da Alema-
nha até a Romênia. Outro destino é o Vale do Reno, 
na Alemanha, considerado Patrimônio Mundial pela 
Unesco. O percurso abrange Suíça, Áustria, França e 
Holanda. Na península Ibérica, há o Rio Douro, com 
897 km, que nasce no norte da Espanha e vai a Portu-
gal. Também é possível fazer um cruzeiro partindo da 
cidade do Porto até a região do Alto Douro Vinhateiro, 
outro patrimônio da Unesco na categoria de paisagem 
cultural.

ÁGUAS TERMAIS 

CRUZEIROS

AS MELHORES OPÇÕES

que apontam: viajar faz bem à saú-
de, assim como a religiosidade. A 
medicina estimula a convivência 
como forma eficaz de combate à 
depressão ou doenças coronárias 
e ósseo-articulares, por exemplo. A 
vida social é uma forte aliada con-
tra enfermidades que podem vir 
associadas à idade. 

ROTEIROS CASADOS  
A procura por roteiros dentro e 

fora do país costuma contemplar 
a religiosidade. Entretanto, são 
sempre combinados com outro 
atrativo. Roteiros ao Santuário de 
Fátima, em Portugal, costumam 
vir acompanhados de compras 
em Paris ou Londres. Assim como 
Guadalupe, no México, exige uma 
“passadinha” em Cancun.  Se a 

HERNÁN PIÑERA/FLICKR

A EXPECTATIVA DE VIDA AUMENTOU E A 
QUALIDADE MELHOROU. ALÉM DISSO, 
HÁ A VONTADE DE REALIZAR OS SONHOS 
QUE A VIDA E A CULTURA FAMILIAR DE 
ALGUMAS DÉCADAS NÃO PERMITIAM

JO
SE A./FLICKR

Rio Douro

Caldas Novas
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cruzeiros, ou locais como o Parque 
do Jalapão. Para o próximo mês, es-
tou organizando um grupo para o 
Canadá. Uma das pessoas mais ani-
madas tem 88 anos”, revela Teles.  

A expertise das empresas espe-
cializadas contempla ainda duas 
questões importantes. Os agentes 
costumam fazer a interface com 

o familiar que fica, o que dá segu-
rança para filhos e netos apoiarem 
a viagem. Além disso, apostam na 
expressão “melhor idade”, já que 
pesquisas apontam que essa seria 
a fase mais feliz de uma pessoa. 
Fato é que eles estão quebrando 
tabus: os 80 são, decididamente, 
os novos 40. V

A terceira idade tem um apreço especial por via-
gens de trem, não só pelo saudosismo, como por ofe-
recer belas paisagens. 

No exterior, a dica é Vancouver, no Canadá. A Rocky 
Mountains é a mais importante cordilheira da América 
do Norte. Tem mais de 4,8 mil km de extensão, com 
estações de esqui no inverno e uma paisagem colo-
rida no verão. Nesse período, as geleiras derretem e 
formam lindos lagos azuis.

Se a opção for o Brasil, a centenária Estrada de Fer-
ro Campos do Jordão, em São Paulo, tem 47 km de 
extensão, mas é possível fazer diversos passeios, com 
diferentes trechos, horários e tarifas. 

No Paraná, a ferrovia de 125 anos da Serra do Mar 
tem 110 km pela área mais preservadas de mata atlân-
tica no Brasil. Passeios diários começam em Curitiba 
e partem rumo a Morretes, onde a dica é saborear o 
prato típico da cidade: o barreado. A descida é bem 
lenta, o que possibilita belas fotos. São três horas e 
meia de viagem, com trens de luxo ou executivos, am-
bos com serviço de bordo. O retorno de van é pela 
estrada da Graciosa, cujo nome é, merecidamente, 
autoexplicativo. 

A Terra Santa, em Israel, desponta sempre como o 
destino religioso mais procurado por grupos de pe-
regrinação de todo o mundo. E não só pela terceira 
idade, mas também por pessoas de diversas faixas 
etárias. Uma dica é ir dali à Ilha de Chipre, trecho que 
demora apenas 50 minutos por avião. Ou até a Grécia, 
em 1h50.  

Roma é um dos destinos mais bonitos da Europa 
e um dos mais procurados pelos fiéis católicos. Além 
dos monumentos – como a Capela Sistina, Museu do 
Vaticano, Coliseu, Fontana di Trevi e Basílica de São Pe-
dro – a gastronomia é um dos grandes atrativos. Dali, 
o turista pode fazer roteiros que se estendam até a 
região da Toscana ou Veneza. 

O Santuário de Fátima, na cidade de mesmo nome 
no interior de Portugal, fica a 125 quilômetros de Lis-
boa. Além da Capital, a dica é conhecer cidades pró-
ximas, como Sintra, Cascais e Estoril.  Portugal é um 
dos destinos mais procurados pela terceira idade em 
função da facilidade com a língua e por ser uma ótima 
porta de entrada para a Europa. 

VIAGENS DE TREM TURISMO RELIGIOSO

Terra Santa está entre os mais pro-
curados, o destino junta-se à Gré-
cia ou Itália. Assim como Roma faz 
dobradinha, dentro da Itália, com 
Veneza ou Toscana.  

“O turismo religioso está no topo 
da lista dos roteiros mais procurados, 
mas há destinos que a terceira idade 
adora, como os que acontecem via 

JORGE BRAZILIAN/FLICKR
SERGIO DOMINGUES/FLICKRLEONARDO DA SILVA/FLICKR

Morretes
Vaticano

Fátima
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Fenômeno na internet, psicólogo canadense 
Jordan B. Peterson lança livro com doze regras 
para se ter uma vida com mais significado

ANTÍDOTO 
PARA O CAOS

CULTURA E LAZER | ENTRE PÁGINAS
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Em meio à superficialidade do-
minante de grande parte da 
internet, Jordan B. Peterson 

é caso raro. Seu canal no YouTube, 
por exemplo, é repleto de vídeos 
com mais de duas horas de dura-
ção, abordando temas complexos 
como morte, sentido da vida, re-
ligião, hierarquia, personalidade e 
mitologia. E mesmo tratando de 
assuntos tão áridos, o psicólogo 
canadense é um fenômeno global 
na rede: muitas das suas palestras e 
aulas possuem mais de um milhão 
de visualizações.

Mas foi entrevista concedida 
no início deste ano à jornalista 
Cathy Newman, da TV inglesa 
Channel 4, que catapultou seu 
nome a um público ainda mais 
amplo. Ao longo de meia hora, o 
programa teve evidente caráter 
de debate: enquanto a apresenta-
dora tentava contrapor as ideias 
de Peterson falando platitudes 
politicamente corretas, ele usava 
conceitos, dados e estudos acadê-
micos que demoliam, com graça, 
leveza e clareza, cada uma das 
perguntas.

12 Regras Para 
A Vida - Um 
Antídoto Para o 
Caos
Jordan B. 
Peterson

448 páginas
1ª edição
Alta Books

Além de ter ampla 
popularidade online, 
Jordan Peterson lota 
palestras pelo mundo
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O vídeo foi ao ar no início da 
turnê de lançamento do seu se-
gundo livro, Doze Regras para a 
Vida: Um Antídoto para o Caos, tra-
duzido e lançado recentemente no 
Brasil. Esse episódio fez a publica-
ção disparar nas listas de mais ven-
didos da Amazon, tendo desban-
cado logo de cara o livro Fire and 
Fury – que trazia fofocas sobre os 
bastidores do governo de Donald 
Trump.

Sem perder o rigor intelectual, 
o psicólogo criou regras para que 
seus leitores e seguidores vivessem 

a vida com dignidade, enfrentando 
o caos da modernidade. É clara a 
luta a que o autor deseja dar luz: 
a do indivíduo contra as forças da 
degradação e da falta de propósito 
do mundo contemporâneo.

Trata-se de um trabalho muito 
mais acessível do que sua obra aca-
dêmica, embora ainda fique claro 
o estofo intelectual e o repertório 
histórico e cultural de seu autor. Ao 
fim e ao cabo, são conselhos práti-
cos que, de um jeito ou de outro, já 
são bem conhecidos pela sabedo-
ria popular. Como, por exemplo, 

“compare a si mesmo com quem 
você foi ontem, não com quem 
outra pessoa é hoje” ou “deixe sua 
casa em perfeita ordem antes de 
criticar o mundo”.

Sobre essa última regra, Peter-
son fala: “Não culpe o capitalismo, 
a esquerda radical ou a iniquidade 
de seus inimigos. Não reorganize o 
estado até que você tenha ordena-
do sua própria experiência. Tenha 
um pouco de humildade. Se você 
não pode levar paz para sua casa, 
como ousa tentar governar uma 
cidade?”. E completa: “Após alguns 
meses e anos de esforço diligente, 
sua vida vai se tornar mais simples 
e menos complicada. Seu julga-
mento melhorará. Você vai desfa-
zer os nós do passado. Será mais 
forte e menos amargo. Caminhará 
confiantemente para o futuro. Vai 
parar de fazer com que sua vida 
seja desnecessariamente difícil”.

Como se vê, há uma clara es-
sência de literatura de autoajuda 
nas mensagens – até mesmo um 
tanto óbvias, mas verdadeiras – do 
psicólogo. E isso não diminui o 
trabalho de Peterson. Pelo contrá-
rio: é nessa ponte entre o mundo 
acadêmico e a vida real das pessoas 
que ele consegue estabelecer cone-
xões verdadeiras e passar orienta-
ções práticas até mesmo a leitores 
leigos.

E não deveria ser esse o papel 
de um intelectual público? Em 
seus vídeos e livros, Jordan Peter-
son resgata a figura social de um 
scholar que deseja ser entendido 
para além dos muros da academia. 
Com autenticidade, transparência 
e uma boa dose de coragem, o po-
lêmico psicólogo canadense tem 
conseguido esse objetivo. V

AS 12 REGRAS DE
JORDAN B. PETERSON

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12

Costas eretas, ombros para trás

Deixe sua casa em perfeita ordem 
antes de criticar o mundo

Seja amigo de pessoas que queiram 
o melhor para você

Diga a verdade. Ou, pelo menos, não minta

Acaricie um gato ao encontrar um na rua

Cuide de si mesmo como cuidaria de 
alguém sob sua responsabilidade

Busque o que é significativo, 
não o que é conveniente

Não incomode as crianças 
quando estão andando de skate

Compare a si mesmo com quem você foi ontem, 
não com quem outra pessoa é hoje

Presuma que a pessoa com quem está 
conversando possa saber algo que você não sabe

Não deixe que seus filhos façam algo que 
faça você deixar de gostar deles

Seja preciso no que diz

Mensagens universais de sabedoria popular são detalhadas 
no best seller do psicólogo canadense
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Em 2015, um filme dirigido 
pelo cineasta franco-cana-
dense Dennis Villeneuve saiu 

do panorama comum e causou 
furor entre críticos e púbico: Sicá-
rio. Sob a aparência de um thriller 
policial, Villeneuve reuniu um ex-
celente elenco para trazer às telas 
um drama político que tinha como 
fundo alguns dos temas mais polê-
micos da atualidade: imigração na 
fronteira México-Estados Unidos, 
influência dos cartéis de drogas, 
grupos paramilitares, operações 
dos serviços secretos oficiais e ex-
plosão de violência e suas vítimas. 
Benicio del Toro, Emily Blunt, 
Josh Brolin e Victor Garber conse-
guiram dar um tom de realismo às 
personagens e situações que Sicá-
rio, em muitas de suas cenas, quase 
parecia um documentário.

Passados pouco mais de três 
anos, quando os assuntos enfoca-
dos no filme estão longe de estar 
solucionados, as personagens vol-
tam às telas para um capítulo dois, 
ainda mais cheio de violência e 
polêmicas. O responsável pela di-
reção do filme agora é o italiano 

CULTURA E LAZER | MARCO ANTÔNIO CAMPOS

Stefano Sollima, o diretor da óti-
ma série Gomorra, um dos grandes 
sucessos da Netflix. Esse opus dois 
tem o subtítulo de Dia do Soldado e, 
embora tenha perdido a ruivinha 
Blunt, acresceu Catherine Keener 
e Matthew Modine.

O excelente crítico do The New 
York Times A.O. Scott afirmou que 
Dia do Soldado é uma mistura de 
filme de guerra e western. Na rea-
lidade, avalio que se insere no gê-
nero chamado de neo-western, no 
qual vêm sendo enquadrados títu-
los excelentes como os recentes A 
Qualquer Custo e Terra Selvagem. A 
receita é fazer um roteiro (os três 
filmes citados foram escritos por 
Taylor Sheridan) que enfoque te-
mas atuais de alta octanagem e 
localizar a história em ambientes 
inóspitos do oeste americano, se-
jam desérticos ou gelados. Apro-
veitam as lições de John Ford, que, 
como ninguém, fazia do cenário 
um protagonista de suas histórias.

Dia do Soldado reaproveita as 
questões da imigração ilegal – ago-
ra acentuadas pela nova política do 
governo Trump – e tenta dissertar 

sobre elas em meio a terrorismo, 
tráfico de seres humanos, grupos 
paramilitares e cartéis de drogas. 
A receita é explosiva. O filme tem 
um ritmo nervoso como poucas 
vezes visto. O espectador fica sem 
respirar em várias cenas.

É muito difícil afirmar qual dos 
atores tem uma performance me-
lhor: Josh Brolin ou Benicio del 
Toro? Os dois estão excelentes. O 
filme perdeu muito do seu caráter 
documental, mas ganhou em ten-
são e caráter político. O cinema 
político clássico faz o espectador 
sair do cinema incomodado, e Dia 
do Soldado faz isso muito bem. A 
complexidade das relações polí-
ticas do mundo em que vivemos 
dão ao filme um tom de atualida-
de e urgência que já o colocam na 
categoria como obrigatório de ser 
visto pelas pessoas preocupadas 
com a realidade atual.

Sicário: Dia do 
Soldado

DIREÇÃO:
Stefano 
Sollima

COM:
Benicio del 
Toro, Josh 
Brolin e Isabela 
Moner

GÊNERO: 
Drama/policial

MARCO ANTÔNIO CAMPOS
ADVOGADO E SÓCIO DA CAMPOS 

ESCRITÓRIOS ASSOCIADOS
campos@terra.com.br

SICÁRIO: DIA DO SOLDADO
UM NEO-WESTERN POLÍTICO

DIVULGAÇÃO
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COM VALORES EM QUE VOCÊ POSSA CONFIAR.

Em que mundo você vive?
Circulamos com naturalidade abordando com profundidade todos

os pontos de vista do mundo dos negócios, da política,
da cultura, do empreendedorismo, da tecnologia
e de tantos outros segmentos, porque vivemos
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Esse é o nosso mundo, esses são os nossos valores.

www.jornaldocomercio.com
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