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EDITORIAL

UM VOTO
DE FÉ
O

KARIM MISKULIN
DIRETORA
EXECUTIVA DA VOTO

“

CELEBRAMOS 15 ANOS.
VIMOS, TESTEMUNHAMOS,
NARRAMOS E ATÉ
ANTEVEMOS MUITAS DAS
GRANDES MUDANÇAS DO
PODER E DA ECONOMIA, DO
PAÍS E DO MUNDO

”

passo mais corajoso que
dei na vida é o que mais
me orgulha. Fazer nascer um veículo, em 2004, em
um cenário de descrédito com o
empreendedorismo nessa área,
foi um atestado de fé. Os valores
transformadores da boa política,
dos bons negócios e da boa comunicação foram o coração deste projeto desde o princípio – e
ainda são.
Celebramos 15 anos. Vimos,
testemunhamos, narramos e até
antevemos muitas das grandes
mudanças do poder e da economia, do país e do mundo. Nesse
tempo, a movimentação da sociedade foi a nossa matéria-prima. Sem lado e sem partido, desde a primeira edição, tínhamos
a convicção de que nossa missão era despertar a esperança no
Brasil.
Cobrimos oito eleições nacionais, quatro presidentes foram
eleitos – e estiveram nos nossos
eventos. Vimos a esquerda vencer e cair. A direita conquistou
o poder. Escândalos de corrupção levaram à prisão os maiores
líderes da nação. Houve a mais

expressiva renovação da história
política do país. As ruas convulsionaram. Assistimos a um choque de propósitos, de crenças e
de valores. E nós estávamos lá. E
ainda estamos aqui, olhando em
frente!
Com o propósito de unir empreendedores e gestores públicos
em favor de boas causas, criamos
o Brasil de Ideias em 2010. Nossa
plataforma de relacionamento é
agente decisivo na construção de
um novo país – a partir de uma
nova cultura política e empresarial. A partir da união de esforços dos diferentes atores sociais,
despertamos a responsabilidade
de cada um nessa reconstrução.
Nesta edição especial de 15
anos, resgatamos as passagens
mais marcantes da nossa trajetória. Os momentos que nos fizeram chegar até aqui, com credibilidade e independência.
Foram nossos leitores, parceiros e apoiadores que nos possibilitaram tantas conquistas. E, olhando para a próxima década e meia,
compartilhamos com você o que
enxergamos lá adiante. Ao futuro!
Boa leitura!
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BEM DITO
ARQUIVO/AGÊNCIA BRASIL

“

A censura, qualquer tipo de censura, mesmo aquela ordenada
pelo Poder Judiciário, mostra-se prática ilegítima, autocrática
e essencialmente incompatível com o regime das liberdades
fundamentais consagrado pela Constituição da República.

”

REPRODUÇÃO

CELSO DE MELLO
decano do STF, em crítica indireta à censura ao site O Antagonista e
à Revista Crusoé, determinada pelo ministro Alexandre de Moraes.

“

O Brasil acompanha com bastante atenção a situação
na Venezuela e reafirma o seu apoio na transição
democrática que se processa no país vizinho. O Brasil
está ao lado do povo da Venezuela, do presidente Juan
Guaidó e da liberdade dos venezuelanos.

”

CLEIA VIANA/CÂMARA DOS DEPUTADOS

JAIR BOLSONARO
presidente do Brasil, manifestando-se em seu
Twitter sobre a crise política venezuelana.

“
”

A razão principal para fazermos a
reforma é que a velha Previdência é
um regime condenado à falência.

“
”

Não vamos tratar de aumento de impostos na Câmara,
não passa. O foco agora é a Previdência para fazer o País
crescer, gerar empregos. Depois vamos debater a reforma
tributária para cortar impostos, não para aumentar.
RODRIGO MAIA
presidente da Câmara, sobre a possibilidade da criação de novo imposto
defendida pelo secretário especial da Receita Federal, Marcos Cintra.
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REPRODUÇÃO

PAULO GUEDES
ministro da Economia, em audiência na comissão especial da Câmara
que analisa a proposta de reforma da previdência do governo federal.

PRESIDÊNCIA DA FRANÇA

“

Somos um povo de construtores. Temos muito
a reconstruir. Então, vamos reconstruir a
Catedral de Notre-Dame, ainda mais bonita, e
espero que seja concluída em 5 anos.

”

REPRODUÇÃO

EMMANUEL MACRON
presidente da França, após o incêndio
que destruiu parte da igreja.

“
”

Acredito na vida após a morte,
acredito na História.

“
”

ANTHONY QUINTANO

Digam os nomes dos que morreram no lugar do
nome do homem que provocou tais mortes. É um
terrorista, um criminoso, um extremista, que
comigo não terá nome.

WORLD ECONOMIC FORUM

ALAN GARCÍA
ex-presidente do Peru, em entrevista um dia antes de
cometer suicídio, quando estava prestes a ser preso
por envolvimento em supostos crimes relacionados a
propinas da Odebrecht.

JACINDA ARDERN
primeira-ministra da Nova Zelândia, reiterando que
jamais falará o nome do autor do massacre em duas
mesquitas de Christchurch, em março.

“
”

O futuro é privado.

MARK ZUCKERBERG
CEO do Facebook, durante a F8, evento onde anunciou
novidades para a rede social com foco na privacidade, após
sucessivos escândalos de vazamento de dados.

9

A REVISTA DO

PODER
A FAVOR DO BRASIL
Criada há 15 anos com o desafio de unir os setores
público e privado, a VOTO traz informação, análises
aprofundadas, plurais e sem preconceitos. Com o tempo,
ampliou sua atuação nacional e pavimentou o caminho
dos debates de ideias, expandindo sua missão social

A

ideia era fazer um jornalismo
diferente, que valorizasse o lado
bom do exercício democrático.
Que aproximasse o público do
privado e o privado do público, de forma sadia, sem os ranços que muitas vezes
contagiam outros veículos. Fundada em
2004, a Revista VOTO debuta em 2019 sabendo que, aos 15 anos, atingiu uma amplitude federal.
São 142 edições e mais de 12 mil páginas
impressas de jornalismo político e econômico, com reportagens e análises que
passam a limpo a maior ruptura social dos
últimos anos. Permanentemente, também
convidam ao diálogo civilizado e construtivo que só a política pode proporcionar.
Hoje, além de gerar conteúdo minuto a
minuto nas plataformas digitais, a revista
circula bimestralmente no Rio Grande do
Sul, São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília.
A VOTO agregou eventos memoráveis
à sua história. Noticiou o impeachment

10
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de uma presidente, a transformação da
vontade popular e a chegada da esquerda e da direita ao Planalto. Especialistas
da academia, pensadores e colunistas
anteviram cenários, aprofundaram assuntos nunca antes explorados e esmiuçaram aos leitores o presente e o futuro
do processo democrático brasileiro e internacional.
Cientista política, a diretora-executiva
da VOTO, Karim Miskulin, recorda que
a revista sempre teve a sensibilidade de
perceber as movimentações do ambiente político muito antes do noticiário comum. “Depois do impeachment de Fernando Collor, por exemplo, tiramos o
ex-presidente de um período de reclusão
para uma entrevista exclusiva de grande
repercussão nacional. À época, em 2005,
ele dizia que o PT seria lembrado como
o partido mais corrupto da história. Disse
também que Brizola impediu que ele tirasse a própria vida”, recorda.

11
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QUEM VIU NASCER
O jeito peculiar de informar
e articular análises consolidou a
Revista VOTO como um ícone
do jornalismo político no Brasil.
Profissionais do segmento têm a
opinião consensuada de que o mérito veio do empreendedorismo
de vanguarda, da coragem de seus
cofundadores e da perenidade do
trabalho.
“Criar uma revista de política
foi um ato de coragem. Testemunhei seu nascimento e evolução
para além da edição impressa,
como veículo de comunicação digital e promotora de debates que
trouxeram a Porto Alegre grandes
personagens da política do Brasil”,
diz Rosane de Oliveira, colunista
de Zero Hora e comentarista política da Rádio Gaúcha.
É a mesma opinião de Taline
Oppitz, colunista do jornal Correio
do Povo e apresentadora da Rádio
Guaíba, que chegou a ser repórter da Revista. “Era um momento
muito difícil para emplacar novos
veículos, ainda mais especializados. Foi um enorme desafio assumido pela Karim, e 15 anos depois
a gente tem a certeza do sucesso da
VOTO”, afirmou.
Taline participou da história da
publicação desde o início, e grandes reportagens foram marcantes
para sua carreira. “Uma delas, em
2005, a capa tinha o ex-presidente Fernando Collor, que estava
há anos em silêncio, sem falar. A
matéria acabou repercutindo nos
principais jornais do país, como a
Folha de S. Paulo”, lembra.
Outro profissional da imprensa
que tem boas recordações é o jornalista Felipe Vieira, apresentador
do SBT. Para ele, o formato edito12
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FOTOS: ARQUIVO VOTO

Acima, capa da primeira edição
da revista; ao lado, evento de
lançamento (2004) e entrega do
Prêmio Colunistas (2007)

SÃO 142 EDIÇÕES E MAIS DE 12 MIL PÁGINAS
IMPRESSAS DE JORNALISMO POLÍTICO E ECONÔMICO,
COM REPORTAGENS E ANÁLISES QUE PASSAM A
LIMPO A MAIOR RUPTURA SOCIAL DOS ÚLTIMOS ANOS
rial consegue perenizar o conteúdo e enriquecer os debates. “Desse
jeito singular, a VOTO criou uma
abertura para novos caminhos,
juntando o público e o privado. A
Karim teve foco e conseguiu manter e ampliar a revista, promovendo sempre a boa política também
pelo projeto Brasil de Ideias”, diz
ele.
O PRIMEIRO PASSO
Na festa de lançamento, estava
tudo pronto – até desabar um temporal em Porto Alegre. Às 19h30,
hora marcada para o início, apenas

um convidado havia chegado. Os
minutos passavam e ninguém mais
aparecia. “Já estávamos desolados,
quando entra um jornalista amigo
e informa: ‘Fiquei meia hora tentando entrar, está uma fila enorme
de carros, todos tentando chegar
ao evento do ano’”, recorda Ana
Mota, que participou da fundação
da revista. Era uma noite para fazer
história: a VOTO mostrava a que
vinha e, já em seu primeiro ano,
ganhou milhares de leitores e diversos prêmios de jornalismo.
O nascimento é lembrado com
carinho por outro dos sócios fun-

Em 2008, Fernando Henrique Cardoso respondeu à pergunta “Brasil: O que fazer?”
durante ciclo de eventos da VOTO que convidou ex-presidentes

Pluralidade de opiniões e trânsito entre grandes atores políticos marcam a publicação

dadores, o publicitário Dayan Golanski. “Éramos três: eu, a Karim e
a jornalista Andreia Iglesias. Nos
conhecemos na Assembleia Legislativa, onde trabalhávamos na
época. Fomos reunindo coragem,
patrocinadores e parceiros até que
nasceu a VOTO”, recorda ele, responsável pelo design da publicação no princípio do projeto.
Golanski lembra também das
madrugadas em claro para pensar,
escrever e finalizar cada edição.
“Logo no primeiro exemplar, nossa matéria de capa caiu e resolvemos tratando a edição de número
um como a nossa grande pauta”,
revive o fato entre risos.
Para Andreia Iglesias, o nascimento da VOTO veio da mente de
três jovens que perceberam uma
lacuna no mercado. Durante meses, o trio fez a gestação da ideia
que, para ganhar vida, necessitava
de parceiros e apoiadores comerciais. “A gente sabe toda a dificuldade que foi para iniciar e para
conquistar credibilidade. Imagina

A VOTO NOTICIOU E ANALISOU A
MIGRAÇÃO DO PODER DA ESQUERDA
PARA A DIREITA, PASSANDO PELO
IMPEACHMENT DE UMA PRESIDENTE

Com o ex-presidente americano Bill Clinton, em 2010, a VOTO realizou
uma missão brasileira nos EUA e estreiou espaços internacionais

vender um produto que ainda não
existe? A gente vendia um sonho.
Não tinha nada para mostrar”,
lembra.
Ela reforça que o grupo tinha
algo em comum: “uma grande
vontade. De fazer um veículo sério, que pudesse transmitir infor13
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mação sobre política com verdade
e seriedade.” A jornalista encerra
dizendo que vê a publicação como
um filho: “É como alguém que eu
amo com muito carinho. Foi trabalhado e acreditado. Sabíamos
que ia dar certo.”
A atual diretora-executiva do
grupo VOTO lembra com carinho
daquele tempo. “Tudo isso começou com a soma de três grandes
sonhos. Tínhamos em comum o
amor pela política e a fé de que o
negócio daria certo”, rememora
Karim Miskulin. Ela enfatiza que
a soma de talentos fez a VOTO ser
o que é hoje – algo que nasceu de
uma semente plantada há 15 anos.
“A eles, meus sócios no início de
tudo, fica minha eterna gratidão
por todo esmero e doação”, agradece.
OLHO NO FUTURO, GRATIDÃO
PELO PASSADO
Quem acompanha a VOTO
desde os seus primeiros passos
sabe que a inventividade e o pioneirismo a credenciam para não
cair no vão da revolução digital. Ao
contrário, reinventar-se faz parte
da trajetória do veículo.
O desafio da publicação para
2020 é seguir na sua linha altamente analítica e consolidar o projeto VOTO Digital. Será criado um
núcleo jornalístico e especializado
para gerar conteúdo também em
áudio e vídeo no portal online. A
equipe multimídia se dividirá entre as principais capitais do Brasil
para cobrir notícias e furos de reportagem sobre o universo político e econômico.
“Essa guinada está sendo pensada com muito planejamento, zelo
e maturidade. Vemos a política
14
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O BRASIL DE IDEIAS CONSOLIDOU A POSIÇÃO
DA VOTO COMO UM DOS MAIS IMPORTANTES
VEÍCULOS DO CENÁRIO POLÍTICO NACIONAL
numa lógica propositiva e otimista. As pessoas precisam ter ânimo
para se sentirem inseridas no processo de decisões que o país vive”,
analisa Karim.
Os parceiros do início da Revista não duvidam da ousadia. Conforme o jornalista Afonso Licks, a
capacidade de se recriar no meio
faz parte do DNA da VOTO. “A pu-

blicação alia pertencimento social
e o encontro de novos caminhos,
algo necessário para sobreviver no
jornalismo”, diz ele.
A jornalista Ana Mota fala sobre
as origens, “dentro da redação da
TV Assembleia”, e reforça a aposta:
“Nossa intenção era falar de política sem aquele vício, sem aquela
versão atrelada a um partido po-

BRASIL DE IDEIAS:

DO PAPEL PARA A VIDA

Jair Bolsonaro, Lula
e Michel Temer:
presidentes que
participaram do
Brasil de Ideias

A diretora-executiva do grupo
lembra que, oito anos atrás, depois de muito os leitores questionarem a redação da Revista, com
o desejo de saber mais sobre as
fontes e até sugerir caminhos para
presidentes e ministros, nasceu o
ciclo de debates Brasil de Ideias.
“O formato do evento itinerante,
que prevê até 18 encontros para
2019, deu um passo decisivo na
consolidação da marca, tornando a VOTO um dos veículos mais
importantes do cenário político
brasileiro”, diz Karim
A concepção iniciou no Rio
Grande de Sul e, demandado pelos patrocinadores, ampliou as
discussões para São Paulo, Rio de
Janeiro, Brasília e Nova Iorque. O
fórum de interlocução humaniza
a política, aproxima líderes governamentais de CEOs corporativos e oportuniza que a sociedade

participe das transformações nas
gestões públicas. “Além das discussões virarem pauta da VOTO,
nossa plataforma de relacionamento também alimenta a imprensa nacional e até internacional. Produzimos notícia e somos
notícia” afirma Karim. “Tivemos
a cobertura dos principais veículos de comunicação do Brasil, levando presidentes da República,
vice-presidentes e ministros.”
O projeto Brasil de Ideias abastece a revista e vice-versa. “As
pessoas se sentem pertencentes
e protagonistas das transformações do país. Criamos um ciclo
otimista de contaminação entre
os líderes empresariais, os agente
públicos e as cabeças pensantes
da academia e da sociedade. Juntos, propusemos medidas para
retomada do desenvolvimento da
nação”, acredita.

15
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GRANDES MOMENTOS
DA VOTO
Antes da morte de Brizola (2004)
A Revista entrevistou o líder político um mês
antes do seu falecimento. O pedetista falou
da sua trajetória e dos novos desafios do
Brasil na época.

Entrevista com Collor (2005)
Em Alagoas, a equipe de reportagem
conversou com o ex-presidente que estava
recluso e longe dos holofotes. Ele disse: “o
Brasil descobrirá que o PT é o partido mais
corrupto do Brasil.”

Fernando Henrique Cardoso (2008)
Em entrevista, FHC dizia que o nível dos
governantes estava muito abaixo da média e
que o Brasil merecia mais.

Lançamento da edição nacional
(2009)

lítico. Karim foi uma visionária.
Cientista política, se uniu a um
publicitário e me convidou para
cuidar da parte editorial. Foi um
grande desafio. Enquanto eles focavam no comercial e no layout,
eu corria atrás das reportagens especiais”, recorda.
Ela recorda que no início era difícil conseguir entrevistados, pois
todos desconfiavam de uma revista
chamada VOTO. “Para apresentar
ao público a edição nº 1, fizemos a
revista nº zero, que foi também o
convite de lançamento. No evento,
lotamos o salão do hotel mais tradicional da capital gaúcha na época”, conta.
JEITO DE FAZER
Hoje, a produção editorial da
VOTO é da Critério. A empresa é
responsável pela produção editorial de ponta a ponta – da cons-

trução da pauta e reportagem até
a revisão e diagramação. “O que
o nosso leitor recebe são histórias
com uma ampla diversidade de
análises. Mais do que revelar o que
acontece, explicamos como acontece e por que acontece”, resume a
sócia-diretora Soraia Hanna.
Segundo ela, a perenidade do
jornalismo está na densidade. “Não
podemos perder esse foco, que é o
do verdadeiro jornalismo, da sua
razão de existir. A VOTO se propõe
a isso. Mesmo às vezes parecendo
estar na contramão, faz um trabalho de vanguarda”, clareia.
Soraia reforça que a VOTO não
perde o papel social de buscar o
debate, de construir, a partir das
diferentes visões, caminhos para o
desenvolvimento. “Há um foco de
visão política, social, econômica,
importante para a sociedade. E
o Brasil, que vive um momento

No restaurante do Senado, com a presença
dos mais importantes agentes públicos do
país. VOTO ganha cara de Brasil ao completar
cinco anos.

VOTO Mundo (2010)
Em parceria com a Columbia University, em
NY (EUA), foi lançada uma edição bilíngue. A
comitiva levou o ex-presidente Michel Temer,
então vice do governo Dilma. Na mesma
missão, em parceria com o Brasilinvest,
realizou um evento onde o palestrante foi o
ex-presidente americano Bill Clinton.

Livro Recontando a História do RS
(2013)
A publicação reconta a história do Rio
Grande do Sul. No evento de lançamento,
todos os ex-governadores do Estado pósredemocratização se fizeram presentes.
Todos os ex-governadores do Estado após a redemocratização estiveram
presentes no lançamento do livro Recontando a História do RS
16
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Senador e duas vezes candidato à presidência pelo
PSDB, José Serra visitou a sede da publicação

Ex-presidente do Banco Central, Gustavo Franco visitou a
sede da revista em 2018 para uma entrevista exclusiva

A VOTO TORNOU-SE UM
AGENTE FUNDAMENTAL
NA MOBILIZAÇÃO DA
CLASSE EMPRESARIAL PARA
REFORMAS NECESSÁRIAS

No Café com Política, líderes políticos e empresariais se reúnem
para uma conversa descontraída na sede da VOTO

Em 2018, ciclo Presidenciáveis do Brasil de Ideias convidou os
postulantes ao Planalto, como Geraldo Alckmin (PSDB)

Na Festa Literária Internacional de Paraty (FLIP), em 2012, a
VOTO promoveu debates e encontros na Casa da Liberdade
17
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TESTEMUNHOS DE QUEM FAZ NOSSA HISTÓRIA

Eduardo Leite
Governador do
Rio Grande do Sul

O 15º aniversário da Revista
VOTO consolida uma
trajetória de compromisso
com a informação, opinião
com credibilidade e relevante
papel econômico e social. A
VOTO, por meio das edições
impressas, das mídias
sociais e dos eventos que
promove, é parceira no
estímulo ao desenvolvimento
do Rio Grande do Sul e do
Brasil. Sinto-me honrado
por participar e palestrar
nos tradicionais eventos
da Revista. Cumprimento
a todos da diretoria e da
equipe e desejo muitos
outros anos de sucesso à
Revista VOTO!

Jorge Gerdau
Johannpeter

Ana Amélia
Lemos

Presidente do
conselho superior
do Movimento Brasil
Competitivo (MBC)

Secretária de
Relações Federativas
e Internacionais do
RS e ex-senadora

Sempre elogiei a
VOTO pelo nome
extraordinário, pois
remete à democracia.
Seja pela revista, redes
sociais ou eventos,
a Voto conecta – de
forma ética e saudável
– o mundo empresarial
com o mundo político,
resultando em um
conjunto de iniciativas
que aprimora estas
partes para a construção
de um Brasil melhor.

Nos últimos 15 anos, a
história política brasileira
viveu sobressaltos,
sem nunca perder
os fundamentos
democráticos. A vida
da Revista Voto se
confunde com esse
pedaço da nossa história
contemporânea e, com
olhar atento, vigilante
e responsável, soube
mostrar, sem preconceito,
também, os avanços
alcançados, apesar das
turbulências.

diferente, precisa avaliar todos
esses campos para que a população
consiga encontrar o seu caminho,
para avançar, porque a evolução
vem da coletividade, e não de
modelos de governo”, argumenta.
FUTURO: PARA VER,
REFLETIR E INTERPRETAR
Para Karim, o projeto de futuro é seguir com a reputação consolidada de uma publicação que
18
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GERALDO MAGELA/AGÊNCIA SENADO

MARCOS NAGELSTEIN

JEFFERSON BERNARDES

GUSTAVO ROTH

Grandes nomes da política e do setor corporativo celebraram conosco
os 15 anos da VOTO. Confira algumas mensagens que recebemos:

Delcio Sandi

Diretor de
relações externas
da Souza Cruz

A Souza Cruz tem a
tradição de apoiar
iniciativas alinhadas
aos valores da
empresa: diversidade,
sustentabilidade e
legalidade. O evento
Brasil de Ideias,
organizado pela revista
VOTO, fomenta o
debate de diferentes
pontos de vista e é
um verdadeiro ode à
democracia. Apoiamos
com prazer a iniciativa,
que busca construir um
Brasil cada vez melhor,
valorizando o exercício
da cidadania.

O PROJETO VOTO DIGITAL BUSCARÁ A
CUSTOMIZAÇÃO DO CONTEÚDO PARA AS
REDES SOCIAIS E O PORTAL DE NOTÍCIAS,
PRODUZINDO MATERIAIS EXCLUSIVOS E
COM QUALIDADE JORNALÍSTICA

Onyx Lorenzoni

VP Executivo de
Assuntos Corporativos
do Carrefour Brasil

Quem vê o protagonismo que a Revista
VOTO assumiu nos últimos tempos não
imagina os anos de muito trabalho e a
intensa atividade de seus colaboradores
para atingir o patamar atual. São 15
anos que, liderada pela incansável Karim
Miskulin, a VOTO vem dando voz a
lideranças comprometidas com os valores
mais caros aos brasileiros – liberdades
individuais, defesa da propriedade e da vida,
preservação da família, empreendedorismo
e livre iniciativa. Praticamente todas as
figuras que hoje ocupam os principais
espaços de mídia do país encontraram na
VOTO, lá atrás, um meio de se apresentar
e manifestar. Eu tive a honra de escrever,
ser entrevistado e palestrar com a VOTO e
sei o valor disso. Que essa revista continue
enchendo de orgulho quem vive a política
brasileira e sendo essa incrível plataforma de
um elevadíssimo debate público.

O Grupo Carrefour Brasil
conheceu a Karim Miskulin
e a VOTO há mais de
quatro anos. Achamos
que a VOTO tem um papel
importante para fomentar
um dialogo positivo na
sociedade brasileira. Isso
nos parece fundamental,
ainda mais em um país
hoje dividido. Sem dúvidas,
o proposito da VOTO
contribui para um Brasil
melhor, com ideias novas
discutidas em eventos
de grande riqueza para
todos. VOTO, parabéns
pelos seus 15 anos!

Ministro-chefe da Casa Civil

é protagonista nas transformações do país. “A VOTO sempre
esteve ao lado das instituições,
sempre defendeu nosso processo democrático sem ser ‘chapa
branca’, sem se omitir nos momentos de crise”, defende.
Em paralelo, a VOTO também segue sendo vista como
um agente fundamental na mobilização da classe empresarial
para reformas necessárias. “Le-

DIVULGAÇÃO

AGÊNCIA BRASIL

DIVULGAÇÃO

Stéphane
Engelhard

Carlos Jereissati
Filho
CEO do Grupo
Iguatemi

A Revista VOTO vem,
ao longo dos últimos
15 anos, realizando
um jornalismo sério
e comprometido
com a difusão das
principais informações
econômicas e políticas
que impactam o nosso
país. Espero que, nos
próximos anos, a
publicação continue
cumprindo o seu
papel questionador
instigando os leitores
a refletirem sobre o
desenvolvimento do
Brasil.

vamos o Brasil de Ideias para o
Rio, São Paulo, Rio Grande do
Sul, Brasília. Queremos ir para
o Nordeste em breve também”,
diz.
No planejamento a médio e
longo prazo, ainda está o aprimoramento constante da Revista, a
qualificação da equipe de reportagem e a presença em outras capitais brasileiras. O projeto VOTO
Digital – que começa a sair do pa-

pel com a nova equipe – buscará a customização do conteúdo
para as redes sociais e o portal
de notícias. A proposta é produzir materiais exclusivos para
o ambiente online, mas com a
mesma relevância jornalística
e qualidade da revista impressa. Com o tempo, a intenção
também é trabalhar com maior
número de correspondentes e
setoristas. V
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VALTER CAMPANATO/AGÊNCIA BRASIL

Protestos em 2013
levaram milhões de
pessoas às ruas e
mudaram a ordem
política brasileira

REGISTRANDO OS
CAPÍTULOS DA HISTÓRIA
Quatro presidentes do Brasil, crises mundiais e nacionais,
problemas antigos e novas soluções. Em 15 anos, a
VOTO acompanhou os grandes fatos e as mudanças que
mexeram com o país e o mundo
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LULA MARQUES/PT
TÂNIA RÊGO/AGÊNCIA BRASIL

V

ocê lembra de como era o
mundo em 2004? Se agora
temos inúmeras redes sociais nos conectando, há 15 anos
o velho Orkut ganhava a cena ao
unir pessoas. Hoje tão comuns, os
smartphones começavam a engatinhar. Não havia iPhone, redes
3G, muito menos 4G. E o acesso
à internet mal começava a se expandir.
No Brasil, Luiz Inácio Lula da
Silva dava seus primeiros passos
na inédita experiência do PT à
frente da presidência da República. Denúncias de corrupção não
eram tão parte do cotidiano. Em
compensação, problemas que até
hoje são nossa rotina já eram presentes e muito discutidos, como a
qualidade da educação, a reforma
previdenciária e os altos impostos.
Muitas foram as transformações
ao longo destes 15 anos. E a VOTO
acompanhou os grandes eventos
históricos do país e do mundo em

Impeachment de Dilma Rousseff (2016) e eleição de Jair Bolsonaro (2018)
foram alguns dos fatos políticos mais importantes dos últimos anos

DE 2004 ATÉ HOJE, MUITAS FORAM AS
TRANSFORMAÇÕES: O POVO FOI ÀS RUAS, UMA
PRESIDENTE CAIU E A DIREITA CONQUISTOU O
PLANALTO. NADA ESCAPOU AO OLHAR DA VOTO
suas páginas, oferecendo ao leitor
uma visão aprofundada sobre os
fatos. Conteúdos com a marca do
jornalismo independente e plural,
permitindo ao público conhecer
todos os lados da informação para,
assim, formar sua própria opinião.
INTENSA COBERTURA POLÍTICA
Desde sua primeira edição, o
grande destaque da VOTO é a análise política. A revista faz uma intensa cobertura das questões que
permeiam o dia a dia político brasileiro: eleições, cenários e debates

do Congresso Nacional e Executivo, análises sobre marketing e
legislação eleitoral são alguns dos
temas tratados em nossas páginas.
Em seus primeiros anos, com
foco no Rio Grande do Sul, a revista levou ao leitor entrevistas com
os principais candidatos à Prefeitura de Porto Alegre e ao Governo
do Estado. Além disso, a revista
também realizou pesquisas eleitorais, apresentando os números das
corridas pelo Executivo.
Um desses levantamentos, em
2006, mostrou um quadro que ne-

nhum grande veículo havia detectado: a ascensão de Yeda Crusius
(PSDB), colocando em xeque um
segundo turno até então esperado
entre Germano Rigotto (PMDB) e
Olívio Dutra (PT), na disputa pelo
governo gaúcho. Os dados do Instituto Methodus reproduziram
o que as urnas anunciariam dias
depois: a tucana enfrentaria o petista, conquistando logo depois o
Piratini.
Eventos-chave para o país também tiveram ampla repercussão
na VOTO, como as denúncias e o
julgamento do Mensalão; os grandes protestos pelo país em 2013; os
esquemas desbaratados pela Operação Lava-Jato; o impeachment
de Dilma Rousseff; a prisão do ex-presidente Lula; e a eleição de Jair
Bolsonaro, em 2018.
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15 ANOS DE MUITAS
TRANSFORMAÇÕES

199 pessoas morrem no acidente com o voo 3054
da Tam, em São Paulo
Apple lança o celular iPhone
Ocorrem no Rio de Janeiro os Jogos Panamericanos

Em abril, é lançada
a primeira edição da
Revista VOTO

Gripe A se alastra pelo
mundo e gera medo
de pandemia

George W. Bush é
reeleito presidente dos
Estados Unidos

Voo da Air France que
ia do Rio a Paris cai no
Oceano Atlântico

Terremoto seguido de
tsunami na Ásia mata
mais de 400 mil pessoas

Morre o cantor
Michael Jackson

Protestos irrompem
em diversos países
na chamada
“Primavera
Árabe”
Mais de 10 mil
pessoas morrem
em terremoto no
Japão, que causou
ainda a explosão
da usina nuclear de
Fukushima
Forças rebeldes e
da OTAN depõem o
ditador Muammar
Khadafi, na Líbia

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Mais de 100 pessoas
morrem em ataques
coordenados pelo
PCC, em São Paulo

Tem início a
crise financeira
de 2008

É sancionada a Lei
Maria da Penha

Obama é eleito
presidente dos
Estados Unidos

2012 2013 2014 2015 2016
2017 2018 2019
Barack
Lula é reeleito
para seu segundo
mandato

Escândalo do Mensalão derruba
políticos e ameaça governo Lula

Enxurradas
provocam a
maior tragédia
da história de
Santa Catarina

Morre o Papa João Paulo II.
Bento XVI é eleito novo pontífice

Dilma Rousseff é eleita
presidente do Brasil
Terremoto no Haiti mata
mais de 200 mil pessoas
É sancionada a Lei da
Ficha Limpa

63% dos brasileiros dizem
“não” no referendo do
desarmamento

UM MUNDO EM TRANSFORMAÇÃO
A VOTO ainda esteve atenta às
grandes mudanças de nosso tempo no cenário internacional, buscando contextualizar os eventos e
seus reflexos para o país. Nos Estados Unidos, a reeleição de George
W. Bush, em 2004, e as surpreendentes vitórias de Barack Obama (2008, 2012) e Donald Trump
(2016) foram pautas, destacando
os efeitos desses pleitos para a
economia brasileira. Assuntos que
repercutiram na sociedade global,
22
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como a crise financeira de 2008, a
Primavera Árabe e os avanços do
terrorismo também figuraram nas
páginas da revista.
Com a coluna do Marcos Troyjo, a publicação já adiantava estudos sobre o BRICLab. Dessa forma,
antecipou o processo de desglobalização mundial com mais de meia
década de antecedência.
A publicação também deu destaque às transformações em nossa
vizinhança: a derrocada da esquerda latina, os desafios do Mercosul

e a tragédia humanitária na Venezuela estiveram presentes.
REVISITANDO A HISTÓRIA
Grandes momentos da História do país ganharam páginas nobres na VOTO. Ao longo de várias edições, o veículo revisitou
importantes marcos da formação
do Brasil, como os 20 anos da
Nova República e da Constituição, os 50 anos da Campanha da
Legalidade e os 25 anos do Plano
Collor.

É sancionada a Reforma Trabalhista

Protestos pelo país levam milhões às ruas, nas
chamadas “Jornadas de junho”
Bento XVI renuncia e o argentino Jorge Bergoglio é
eleito o novo Papa, Francisco
Morre o ex-presidente sul-africano Nelson Mandela

Câmara dos Deputados rejeita duas
denúncias contra o presidente Temer
Lula é condenado por Sérgio Moro no
caso do tríplex do Guarujá

Dilma Rousseff é
reeleita presidente.
Durante a eleição,
faleceria o candidato
Eduardo Campos

Lula se torna o primeiro
presidente brasileiro preso
por corrupção
Trump realiza cúpula
histórica com o ditador
norte-coreano Kim Jong-un.

Brasil sedia a Copa
do Mundo de
Futebol

Jair Bolsonaro é eleito

da república
2004 2005 2006
2007 2008 2009 2010presidente
2011
Polícia Federal lança a
Operação Lava-Jato

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Michel Temer
é preso pela
Polícia Federal

Por crime de
responsabilidade no
caso das pedaladas
fiscais, Dilma Rousseff
sofre impeachment e
Michel Temer assume
a presidência

Mais de 200
morrem após o
rompimento de
barragem em
Brumadinho,
em Minas Gerais

Rio de Janeiro recebe os
Jogos Olímpicos
Donald Trump é eleito
presidente dos Estados
Unidos

Ocorre o julgamento do
Mensalão no Supremo Tribunal
Federal
Obama é reeleito para um
segundo mandato nos Estados
Unidos
É descoberto o Bóson de Higgs,
a chamada “partícula de Deus”

Tem início a crise econômica no Brasil, que eleva o
desemprego e provoca recessão do PIB
Atentados no começo e no final do ano levam medo à
França. O jornal satírico Charlie Hebdo foi um dos alvos
Rompimento da barragem de Mariana, em Minas Gerais

A VOTO ESTEVE ATENTA ÀS GRANDES MUDANÇAS NO
CENÁRIO INTERNACIONAL, BUSCANDO CONTEXTUALIZAR OS
EVENTOS E SEUS REFLEXOS PARA O PAÍS
Em 2009, uma reportagem histórica da VOTO teve repercussão
internacional: a revista mostrou
que a Alemanha estava impedindo
que o Uruguai exibisse uma águia
de bronze com uma cruz suástica,
que ornava o encouraçado Admiral Graf Spee. A embarcação foi

explodida durante a Batalha do
Rio da Prata, em 1939, durante a
Segunda Guerra Mundial, e o item
faria parte de exposição sobre o
evento. A matéria foi capa do principal jornal uruguaio, o El País.
Publicada em maio de 2009, o
especial “Documentos da Ditadura

incomodam governo gaúcho” conquistou o XXVI Prêmio Direitos
Humanos de Jornalismo, concedido pela OAB/RS e Movimento de
Justiça e Direitos Humanos. A reportagem revelou que um decreto
assinado pela então governadora
Yeda Crusius, que liberava documentos colhidos em processos de
indenização a ex-presos políticos,
não havia sido publicado pelo Executivo – que também negava sua
existência. V
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IDEIAS E SOLUÇÕES

PARA O BRASIL
Eventos da VOTO reúnem lideranças da sociedade e
propõem agendas comuns para o desenvolvimento do
país. Presidentes, ministros, governadores, empresários e
especialistas participaram de mais de 80 atividades.
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Durante a campanha
eleitoral de 2018,
o presidente Jair
Bolsonaro escolheu o
Brasil de Ideias como
um dos poucos eventos
públicos de sua agenda

Karim Miskulin, Henrique Meirelles e Eliseu Padilha

Onyx Lorenzoni, ministro-chefe da Casa Civil

Rodrigo Maia (DEM-RJ), presidente da Câmara dos Deputados

General Hamilton Mourão, Karim Miskulin e
Carlos Eduardo Thompson Flores

D

esde suas primeiras edições, a VOTO discute ideias
e propostas para o desenvolvimento do Brasil. Em 2004,
quando a revista ainda era um
projeto incipiente, temas que hoje
estão nos debates públicos já instigavam reflexões. Caso da reforma

da previdência, excesso de burocracia, custo da logística e carga
tributária.
Mais do que apenas questionar, o veículo também propunha
a união da sociedade por soluções.
Governos, empresários, meios de
comunicação, organizações e le-

MAIS DO QUE APENAS QUESTIONAR, O
VEÍCULO TAMBÉM PROPUNHA A UNIÃO DA
SOCIEDADE POR SOLUÇÕES

gisladores tinham de estar juntos,
formando consensos por um objetivo maior: fortalecer o país, superando obstáculos e investindo em
nossas potencialidades, trazendo
crescimento, emprego e renda.
Para a diretora-executiva Karim Miskulin, essas discussões não
poderiam se limitar ao papel. Precisavam ganhar corpo e estar nas
ruas. “Nosso desafio era levar esses
temas para a sociedade, influenciando os debates e unindo pessoas de múltiplos setores. Foi aí que
nasceram os eventos da VOTO.”
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Jantar de Abertura do Ano Legislativo é um dos eventos mais tradicionais do calendário da VOTO

Em 15 anos, a revista realizou
mais de 80 eventos, fóruns, seminários e encontros, que já se tornaram marca registrada na discussão
dos grandes temas do país. Políticos, empresários e especialistas
de diversas áreas participam das
atividades, que reúnem alguns dos
principais nomes do Brasil.

POLÍTICOS, EMPRESÁRIOS E
ESPECIALISTAS DE DIVERSAS ÁREAS
PARTICIPAM DAS ATIVIDADES, QUE
REÚNEM ALGUNS DOS PRINCIPAIS
NOMES DO BRASIL
Celebrando seu quarto aniversário, a VOTO lançou em 2008 o
Instituto Voto de Estudos Políticos,
que organiza os diferentes eventos
da publicação. E o primeiro encontro já mostrou o porquê de os debates do veículo serem diferenciados:
o seminário “Brasil: o que fazer?
Os ex-presidentes respondem” levou a Porto Alegre o ex-presidente
Fernando Henrique Cardoso, que
apontou as perspectivas para o desenvolvimento do país.
26
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VOTO convidou cinco executivos para exporem suas expectativas
para o ano no Seminário de Abertura de 2019

Ex-presidente Michel Temer

Secretário Especial do Comércio Exterior e Assuntos
Internacionais, Marcos Troyjo

Ex-presidente Fernando Henrique Cardoso

Flávio Rocha, ex-CEO da Riachuelo

Osmar Terra, mnistro da Cidadania

Foi o início de uma série de iniciativas que levaram à capital gaúcha importantes nomes para discutir diferentes temas de interesse da
sociedade. Por exemplo: o Fórum
Nacional de Mobilidade Urbana,
que, em três edições, abordou desafios das cidades; e o Seminário
Mentes Verdes, realizado em parceria com a Braskem, falando do
desenvolvimento sustentável.
Mas a revista foi ainda mais
longe, superando as fronteiras do
Brasil: em 2011, a VOTO participou do seminário “Brasil: a nova
economia verde global”, no Harvard Club, em Nova Iorque. O encontro teve a palestra do ex-presidente americano Bill Clinton. Em
parceria com o BricLab, da Universidade de Columbia, o veículo
organizou uma série de eventos
nos Estados Unidos, como a mis-

são Voto Innovation Initiative, em
2013, e o MIT Latin America Conference, em 2014.
GRANDES IDEIAS PARA O BRASIL
No entanto, a principal marca
da VOTO é o encontro Brasil de
Ideias. Lançado em 2010, é um
evento que reúne empresários,
políticos e lideranças em diversos
setores, debatendo questões sobre
temas específicos. O objetivo do
ciclo é humanizar a política e influenciar positivamente nos rumos
do país
A primeira edição teve a presença do senador Álvaro Dias, coordenador da campanha de José
Serra, e Marco Aurélio Garcia, coordenador do programa de governo de Dilma Rousseff, candidatos
à presidência. No encontro, foram
apontados caminhos e alternati27
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Antônio Augusto Mayer dos Santos e Karim Miskulin

José Galló, CEO da Renner por duas décadas

Catarina Regenin, Karim Miskulin,
Shanasys Ferreira e Laura Regenin
28
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Geraldo Alckmin, ao lado de Stéphane Engelhard
e Jorge Gerdau

No ciclo A Mulher e o Poder, o palco é exclusivo para
lideranças femininas em diversas áreas

Karim Miskulin entre os sócios da
Critério – Resultado em Opinião Pública

Empresários e economistas sabatinam o então ministro
da Fazenda, Henrique Meirelles

João Amoêdo (NOVO), candidato à Presidência da
República nas eleições de 2018

Presidente Jair Bolsonaro; ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni; e Karim Miskulin

O BRASIL DE IDEIAS
SE CONSOLIDOU
COMO UM ESPAÇO DE
EXCELÊNCIA PARA A
DISCUSSÃO DOS TEMAS
QUE INTERESSAM AO
FUTURO DO PAÍS

vas para alavancar áreas deficitárias do país.
Desde então, foram mais de 60
edições, que trataram desde os desafios da agropecuária ao cinema
nacional, do esporte à liberdade de
imprensa e do empreendedorismo ao turismo. Empresários como
Flávio Rocha (Riachuelo), José Galló (Renner), Stéphane Engelhard
(Carrefour Brasil), Paula Paschoal
(Paypal), Washington Cinel (Gocil), Eduardo Marchiori (Mercer),
Laércio Albuquerque (Cisco), entre
outros, participaram da série de
eventos. Em 2013, o ex-presidente
Lula também conduziu uma pales-

tra, falando sobre o Brasil da próxima década.
Em 2015, o Brasil de Ideias passou a ocorrer em Brasília, e em
2017, no Rio de Janeiro. O encontro
ganhou cada vez mais projeção nacional e, em 2018, teve a presença
de quatro candidatos à presidência
da república: Henrique Meirelles
(MDB), João Amoêdo (NOVO), Geraldo Alckmin (PSDB) e Jair Bolsonaro (PSL), que seria eleito depois.
No mesmo ano, o novo vice-presidente, Hamilton Mourão, também
participou da atividade. O evento
também tem edições internacionais, em Nova Iorque.
“O Brasil de Ideias se consolidou como um espaço de excelência para a discussão dos temas que
interessam ao futuro do país. Temos muito orgulho da contribuição que oferecemos à sociedade
com esses debates”, afirma Karim
Miskulin.
A VOTO também promove encontros de autoridades nacionais
para falar sobre as perspectivas do
período que se inicia. Em 2019, o
Seminário de Abertura do Ano,
realizado em Brasília, teve as presenças do vice-presidente, Hamilton Mourão, dos ministros Osmar
Terra (Cidadania) e Onyx Lorenzoni (Casa Civil), do secretário de
Desestatização, Salim Mattar, e de
grandes empresários. V
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ESPAÇO DE
OPINIÃO
E DEMOCRACIA
Comprometida com o debate e a pluralidade, a
VOTO contou com entrevistas e articulistas de
diversos setores e pensamentos, estimulando a
reflexão e a discussão de grandes ideias

D

urante seus 15 anos, a VOTO
consolidou-se como um espaço de muitas vozes, aberto às diversas correntes de pensamento. Com seu renomado time
de colunistas, articulistas convidados e entrevistas com personalidades nacionais e internacionais, a
revista presta importantes serviços
à democracia, pautando-se sempre
pelo debate de ideias, pluralidade
e estímulo à reflexão.
Nas suas primeiras publicações,
a VOTO teve a participação de nomes como Simone Iglesias, atualmente jornalista da Bloomberg, e
os colunistas João Veríssimo e Gustavo Mota. Em mais de uma década, contou com as contribuições
de figuras reconhecidas da opinião
nacional, como Fernando Schüler,
Leandro Mazzini, Percival Puggina, Marcel van Hattem e Rodrigo
Constantino. E desde a primeira
edição, traz a opinião de Antônio
Augusto Mayer dos Santos sobre
questões eleitorais.
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Na área política, dois “Zés” publicaram por vários anos colunas
com pontos de vistas da esquerda
e direita do país: José Aníbal, deputado federal pelo PSDB, e José
Dirceu, ex-ministro-chefe da Casa
Civil de Lula. Passaram ainda pelo
posto os senadores Álvaro Dias
(PODE-PR), Eduardo Suplicy (PT-SP) e Marta Suplicy (PMDB-SP).
O ex-governador gaúcho Germano Rigotto também foi colaborador regular da revista. Marcos
Troyjo, professor da Universidade
de Columbia (EUA), abordou temas da economia e inovação em
sua coluna.
Outro contribuinte de muitos
anos é o historiador Gunter Axt,
que oferece instigantes viagens
pela construção da sociedade brasileira ao longo dos séculos. O
empresário Igor Morais trata de
questões econômicas na coluna
“Quanto custa”. Em 2019, chegaram ao time o empresário Anthony Ling, o deputado estadual

gaúcho Tenente-Coronel Luciano
Zucco e o ex-CEO da Falconi Mateus Bandeira.
MÚLTIPLAS VOZES
Ex-presidentes, senadores, deputados, prefeitos, governadores,
empresários, professores, ministros, escritores, filósofos, jornalistas. A galeria de entrevistas que
preencheram as páginas da VOTO
é vasta. Alguns dos mais importan-

TÂNIA RÊGO/AGÊNCIA BRASIL

do Aydos, assessor de John Kerry,
candidato democrata à presidência
dos EUA em 2004; e o filósofo Olavo de Carvalho, que participou da
edição 100.
Empresários e grandes especialistas do país marcaram as páginas
da revista: Armínio Fraga, Gustavo
Franco, Demétrio Magnoli, Gilmar
Mendes, Eduardo Gianetti, Denis
Rosenfield, Rubens Ricupero, Jorge Gerdau, Walter Lídio Nunes,

ALGUNS DOS MAIS
IMPORTANTES NOMES
DO PAÍS TROUXERAM
VISÕES SOBRE
DIVERSOS TEMAS, DO
CENÁRIO POLÍTICO DO
BRASIL AOS DESAFIOS
DA ECONOMIA
Colunistas da VOTO
formaram opinião dos
leitores em momentos
decisivos da política nacional,
como no impeachment de
Dilma Rousseff (2016)

tes nomes do país trouxeram ao
leitor suas visões sobre uma série
de temas, do cenário político do
Brasil aos desafios da economia.
Quatro presidentes da república foram entrevistados pela revista
durante esses 15 anos – um deles,
em pleno exercício do cargo: Lula,
que em 2009 vivia o auge da popularidade e preparava sua sucessora Dilma para continuar o projeto petista. Fernando Henrique

Cardoso, Fernando Collor e José
Sarney também falaram ao veículo. No final de 2018, o atual vice-presidente, Hamilton Mourão,
comentou sobre as perspectivas
para o governo Jair Bolsonaro.
A VOTO também se destacou
por entrevistas internacionais exclusivas, como Thomas Skidmore,
professor da Brown University;
Daniel Cohn-Bendit, líder dos movimentos de Maio de 1968; Eduar-

Cristina Palmaka, José Pinheiro
Neto e Noël Prioux foram alguns
dos entrevistados.
Personalidades da política, diplomacia e meio corporativo ainda fizeram parte da VOTO por
meio de artigos. Nossas páginas
receberam contribuições de membros dos principais partidos, como
Geraldo Alckmin (PSDB), Marina Silva (REDE), Manuela D’Ávila
(PCdoB), Pedro Simon (MDB) e
Ana Amélia Lemos (Progressistas).
Francisco Turra, presidente da
Associação Brasileira de Proteína
Animal (ABPA), e Chen Duqing,
embaixador da China no Brasil,
também assinaram textos de opinião. V
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ANTÔNIO AUGUSTO MAYER DOS SANTOS

A VOTO

E O BRASIL

SERGIO SOUZA / UNSPLASH

A

“

EM FUNÇÃO DO PRESTÍGIO
E DA SERIEDADE
AMEALHADOS, A MARCA
SE TORNOU SINÔNIMO DE
EXCELÊNCIA

”
ANTÔNIO AUGUSTO
MAYER DOS SANTOS
ADVOGADO
aamsadv@gmail.com
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história é implacável. Não
pede licença. Não comunica os seus movimentos.
Simplesmente acontece. Corria
2004. Um ano de eleição. Portanto,
um ano de voto. E o tempo agiu.
Quinze anos se passaram. Cento e
oitenta meses. Cinco mil, quatrocentos e setenta e cinco dias. Desimporta o critério de contagem.
Na prática, foi ele, o devorador, o
tempo. Mas foi um tempo de amadurecimento. De conquista. De sedimentação.
Do seu primeiro exemplar impresso até este, a VOTO transcendeu a forma de revista e se credenciou como uma respeitável e
respeitada plataforma de informações e eventos, sempre trilhando o
seu roteiro de êxitos zelando por
um valor absoluto: o trabalho sério.
Referência obrigatória em diversos segmentos, a VOTO se desdobrou no Brasil de Ideias e no
Instituto Voto, ambos atualmente
cimentados no cotidiano das corporações e dos poderes da República, seja enquanto ferramenta de
trabalho, seja como fórum de análises e reflexões. O resultado não
poderia surpreender: em função
do prestígio e da seriedade amealhados, a marca se tornou sinônimo de excelência. Logo, qualquer
história sobre política, políticos
e eleições nesses últimos quinze
anos, para ser bem contada, passa,
necessariamente, pela história da
própria VOTO.
Inserida e solidificada na agenda de empresários, administradores públicos, empreendedores e

legisladores, cruzando fronteiras
físicas e digitais, cumprindo sua
missão de informar disseminando
conteúdo de qualidade, a VOTO
conquistou um prestígio plural
capaz de lhe sobrepor às disputas
políticas e eleitorais. A rigor, é possível afirmar, sem risco de errar,
que se trata do credenciamento
institucional da sua trajetória.
Ao longo desta década e meia,
convém recordar, foram realizadas
oito eleições no Brasil. Tivemos
quatro presidentes da República,
um impeachment e cinco legislaturas. Sobreveio a Lei da Ficha
Limpa. Ocorreram várias cassações de mandatos. Simultaneamente, aconteceram incontáveis
pleitos e movimentos nos cenários
internacionais. Foram, portanto,
incalculáveis coberturas, debates e
avaliações ao longo de dezenas de
edições e eventos da grife em que
se converteu a VOTO.
Nesse ritmo de coisas e fatos, o
seu profissionalismo foi evoluindo
e se consolidou numa divisão inteligente de serviços a ponto da sua
grade de atrações se encontrar diluída pelo ano todo.
A ousadia de informar foi coroada e um sonho, concretizado.
Para executar isso, a VOTO sempre tratou os negócios, a política
e a economia como matérias-primas. E vem fazendo isso com notável abnegação. É por conta dessa
persistência que ela faz a diferença. Aliás, uma grande diferença. É
a VOTO sendo diferente. Fazendo diferente. Que venham os seus
próximos 15 anos.

OS GAÚCHOS
SE UNIRAM E OS
RESULTADOS
VIERAM
Agradecemos a todos gaúchos que participaram.
Juntos, conseguimos destinar parte dos recursos do Imposto
de Renda a entidades locais, beneﬁciando diretamente
nossas crianças e adolescentes. Mas a campanha não para
por aí. Podemos aumentar ainda mais esse resultado para
o próximo ano. Basta destinar até 6% do valor do imposto
devido ao Fundo da Criança e do Adolescente da sua cidade
ou região até dezembro. Faça parte desta nova fase da
campanha e acompanhe de perto os resultados.
Saiba mais em www.valoresqueﬁcam.al.rs.gov.br

Aumento de

42,9%

na arrecadação

Mais de

R$ 13,8 MILHÕES

destinados ao Funcriança

CONTINUE
CONTRIBUINDO
COM O NOSSO
ESTADO
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Empresários e líderes políticos participaram da missão, que teve apoio do Grupo Carrefour Brasil e da Dal Pozzo Advogados

MISSÃO INTERNACIONAL
PARA MARCAR OS 15 ANOS
Com agenda intensa nos Estados Unidos,
comitiva reuniu governador do Rio Grande do Sul,
empresários e investidores. Aproximando o setor
público da iniciativa privada, a VOTO reforça seu
compromisso com o desenvolvimento
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A

Revista VOTO comemorou
seus 15 anos em missão internacional na cidade de
Nova Iorque, nos Estados Unidos.
A programação, ocorrida nos dias
13 e 14 de maio, incluiu rodadas de
negócios e a 6ª edição do Brasil de
Ideias fora do país. A realização foi
assinada em parceria com o periódico britânico Financial Times. O
governador do Rio Grande do Sul,
Eduardo Leite (PSDB), foi o convidado de honra da comitiva e apresentou o estado para alguns dos
principais investidores do mundo.
O presidente da Assembleia Legislativa gaúcha, Luís Augusto Lara
(PTB), e secretários estaduais também integraram a comitiva.
A apresentação do Rio Grande
do Sul a líderes globais foi uma

oportunidade de mostrar o que o
Sul tem de atrativos e singularidades. Nos bastidores, empresários
de diversos países destacaram o
protagonismo do governador, que
assumiu como o mais jovem chefe de Estado no Brasil nas últimas
eleições.
O ponto alto da programação
foi o ciclo Brasil de Ideias Internacional – em comemoração ao
jubileu de cristal da publicação
brasileira. Mas outros compromissos mobilizaram a delegação nos
Estados Unidos. Entre eles, a visita
ao Financial Times para apresentar
os principais projetos do governo
gaúcho e um jantar, organizado
pelo periódico, em que o governador conversou com líderes empresariais.

O PONTO ALTO DA PROGRAMAÇÃO FOI O CICLO BRASIL
DE IDEIAS INTERNACIONAL – EM COMEMORAÇÃO AO
JUBILEU DE CRISTAL DA PUBLICAÇÃO BRASILEIRA

A delegação também participou do consagrado Person of the
Year Awards, que homenageou o
secretário de Estado dos Estados
Unidos, Mike Pompeo. Promovido pela Câmara de Comércio
Brasil-EUA, o evento chegou à 48ª
edição. Foi o quinto ano consecutivo que a VOTO levou seus principais parceiros, empresários e
líderes políticos para a semana de
negociações nos Estados Unidos.
A missão teve o apoio do Grupo
Carrefour Brasil e da Dal Pozzo
Advogados.
NO RADAR DOS INVESTIMENTOS
O almoço aproximou o governador gaúcho de aproximadamente 30 CEOs de marcas globais. O
evento aconteceu no Caravaggio
Restaurant, em Nova Iorque. Em
sua primeira agenda fora do Brasil,
Leite falou sobre as ações do governo para recuperar o equilíbrio
fiscal e promover a abertura de
novos mercados. “Nosso projeto
tem dois eixos paralelos. Além das
ações para reequilibrar as contas,
com reestruturação da máquina

Comitiva realizou agendas na sede internacional do Financial Times, em Nova Iorque
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Eduardo Leite participou de um café da manhã com o Conselho das Américas

pública e privatizações, trabalhamos com uma pauta de desenvolvimento para atração de investidores privados”, explicou.
Leite afirmou que o Rio Grande
do Sul tem a quarta maior economia do país, capacidade empreendedora e um povo vocacionado para o trabalho. “Nosso estado
apresenta grandes oportunidades
com riscos baixíssimos. Queremos
que o RS esteja no radar dos grandes investidores internacionais”,
complementou.
Sobre o cenário nacional, Leite
disse acreditar na aprovação de reformas importantes no Congresso

“NOSSO ESTADO APRESENTA
GRANDES OPORTUNIDADES COM
RISCOS BAIXÍSSIMOS. QUEREMOS
QUE O RS ESTEJA NO RADAR
DOS GRANDES INVESTIDORES
INTERNACIONAIS”
EDUARDO LEITE
GOVERNADOR DO RIO GRANDE DO SUL
Brazilian Investment Forum também esteve no programa da missão

Este foi o quinto ano consecutivo que a VOTO levou seus principais
parceiros para a semana de negociações nos Estados Unidos
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para criar um ambiente favorável
para retomada do Brasil. Para o governador, esse cenário beneficiará
o RS, com harmonia entre os poderes e a celeridade na aprovação
de projetos necessários para atração de investimentos.
A diretora-executiva da VOTO,
Karim Miskulin, destacou a importância do evento pela soma de
expertises em gestão pública e iniciativa privada, além do elevado
nível de diálogo para construção
coletiva. “O estreitamento de relações é vital para abertura de novas
portas. Um futuro melhor não se
constrói fechado para o mundo. O
progresso depende dessa abertura”, pontuou. V

FERNANDO SCHÜLER

BEM-VINDO, BRASIL DE

MUITAS VOZES

FABIO RODRIGUES POZZEBOM/AGÊNCIA BRASIL

P

“

DE UM PAÍS

HEGEMONIZADO
PELA ESQUERDA, NOS
TORNAMOS UMA
SOCIEDADE PLURAL

”
FERNANDO SCHÜLER
CIENTISTA POLÍTICO E
PROFESSOR DO INSPER
fschuler@uol.com.br

arece que se passou muito tempo,
mas foram apenas quinze anos.
Ainda me lembro do verão de
2005, quando Hugo Chávez lotou o Gigantinho, e foi ovacionado defendendo
o “socialismo do século 21”. Era uma
época em que ainda se iniciava o ciclo
de poder da esquerda, no Brasil. Hoje
tudo isto soa banal, mesmo um pouco
ridículo, mas à época definitivamente
não era.
As coisas muraram, nesses anos todos.
O poder danificou a esquerda. A soberba, a retórica excludente do “nunca antes
nesse país”, a captura pelo poder econômico, o distanciamento progressivo da
sociedade. A história todos conhecemos.
O início do fim foi a onda popular de
2013, até hoje incompreendida. Seu drama final foi o impeachment, a retórica
vazia do “golpe”, a prisão de Lula, a campanha sem estrelas e tons vermelhos, no
segundo turno da eleição presidencial.
De um país hegemonizado pela esquerda, nos tornamos uma sociedade
plural. Bolsonaro expressou, de algum
modo, a força de novos movimentos
conservadores, o voto evangélico, movimentos liberais, além de um difuso sentimento antissistema, do cansaço com as
instituições e com a retórica tradicional
da política, tão comum nas grandes democracias e terreno fértil para o populismo contemporâneo.
O motor desta transformação foi a
revolução digital. As instituições, sejam
partidos, sindicatos, mídia tradicional,
simplesmente perderam o controle do
jogo democrático. Os indivíduos ganharam poder com as novas ferramentas de
informação, ocuparam as redes sociais,
passaram a produzir informação, freneticamente, e fizeram uma revolução,
ainda em curso, na democracia.

Muita gente não suporta tudo isto.
Achei curioso, mesmo divertido, o simples horror cultural que uma figura como
Bolsonaro causava em boa parte de nosso
establishment intelectual. Sujeito “vulgar”,
como li dias atrás, de uma boa jornalista gaúcha, batizado no rio Jordão, dono
de um humor incorreto, amigo de tipos
como o pastor Malafaia, e, pior que tudo,
um tipo assumidamente de direita.
Tipo curioso de elitismo. Bolsonaro, no fundo, é uma boa expressão do
homem comum brasileiro. O tipo não
afeito à retórica cifrada da classe média
urbana intelectualizada e politicamente correta. Vem daí, em boa medida, o
sucesso da tese do “risco democrático”,
veiculada pela campanha do PT, nas
eleições, e logo embalada pela academia
devidamente engajada. Nessa visão, a
pauta conservadora não é um produto
da democracia, uma expressão da visão
de mundo de brasileiros que pensam
de um jeito diferente. Ela é a ameaça, o
inaceitável, o “inominável”, como tantas vezes escutei, na campanha. O novo
fascismo, o caminho para a democracia
iliberal, como virou moda dizer em círculos de gente bacana.
Tudo isso me soa como dores do parto da nova sociedade plural brasileira.
Uma sociedade feita de muitas vozes das
quais eu discordo completamente, mas
tomo como perfeitamente legítimas. O
faço por uma razão muito simples: não
sou o dono da verdade, tão pouco da democracia, da rua, da palavra, do acesso
ao poder, do direito de qualquer um dizer o que se pensa.
Arrisco mesmo dizer que prefiro muito mais viver neste país diverso e complexo, do que naquele país tedioso, tipo
samba de uma nota só, que ainda existia
no inicio deste século que já vai longe.
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Governador do RJ, Wilson Witzel (PSC) destacou que, além Nova Previdência, o país necessita de outros projetos para o crescimento

URGÊNCIA PARA

NOVA PREVIDÊNCIA
Promovida pelo Grupo VOTO, discussão sobre o
futuro do país aconteceu no Rio de Janeiro diante
dos principais executivos do Brasil
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T

endo como centro do debate
os desafios e as oportunidades do cenário econômico
frente à Nova Previdência, o Brasil de Ideias reuniu líderes políticos e da iniciativa privada no Rio
de Janeiro. Promovido pelo Grupo VOTO, o ciclo de debates foi
realizado no Copacabana Palace.
Participaram como painelistas Rogério Marinho (secretário especial
da Previdência Social), Carlos von
Doellinger (presidente do Instituto
de Pesquisa Econômica Aplicada
– Ipea), Marcos Troyjo (secretário
especial de Comércio Exterior e
Assuntos Internacionais do Ministério da Economia) e Wilson Witzel (governador do RJ).

Karim Miskulin, Rogério Marinho e Delcio Sandi

“NÓS TEMOS A GRANDE
RESPONSABILIDADE DE FAZER
O BRASIL CRESCER.”
WILSON WITZEL
GOVERNADOR DO RIO DE JANEIRO
Ao lado de Carlos von Doellinger e João Negrini, Marcos Troyjo
falou sobre a inserção do país no mercado externo
CENÁRIOS INTERNOS E EXTERNOS
Para fazer um profunda análise sobre o cenário econômico,
o primeiro painel reuniu Marcos
Troyjo e Carlos von Doellinger –
contando com a mediação de João
Negrini, diretor administrativo do
Instituto Brasileiro de Estudos Jurídicos da Infraestrutura (Ibeji). O
secretário especial de Comércio
Exterior e Assuntos Internacionais do Ministério da Economia
traçou um panorama sobre as movimentações do mercado externo.

“É muito raro existir um país que
apresente trajetória ascendente
sem ter cerca de 30 a 40% do PIB
resultante das políticas de exportação e importação. Infelizmente,
nosso país não faz parte desse grupo, nem nunca fez parte”, apontou.
Para Troyjo, essa é justamente
a responsabilidade que o novo governo tem com o país: aumentar a
inserção do Brasil por meio de investimentos. Confiante, detalhou
duas oportunidades que precisam
ser aproveitadas para a retomada

da economia. A primeira é a empatia entre Jair Bolsonaro e Donald
Trump. E a outra: “Estamos aos 43
do segundo tempo de fazer um
acordo com a União Europeia e o
Mercosul. Caso se concretize, será
o maior acordo econômico comercial da história da humanidade”.
Carlos Von Doellinger vislumbrou cenários de acordo com a
aprovação – ou não – da reforma da Previdência. Para o presidente do Ipea, o quadro otimista
englobaria ainda duas reformas
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importantes: do Estado e da microeconomia. “No cenário mais
pessimista, sem aprovação [da reforma da Previdência], as simulações indicam crescimento médio
de 0,5% ao ano e de 0,1% do PIB
per capita. Ou seja, um gradativo
empobrecimento da população.
Esse cenário nós gostaríamos de
descartar, mas serve para mostrar
as consequências do fracasso, da
inação”, alertou.
Doellinger destacou que o sistema de repartição da maioria dos
países está condenado. “O mais
lógico é substituir pelo sistema
de capitalização. A repartição está
falida, vai quebrar. E precisamos
mudar para salvar as novas gerações”, defendeu.

Rogério Marinho, Karim Miskulin e Marcos Troyjo

“HOJE, O GOVERNO É
SÍNDICO DE UMA MASSA
FALIDA.”
ROGÉRIO MARINHO
SECRETÁRIO DA PREVIDÊNCIA
SOCIAL DO MINISTÉRIO
ECONOMIA

DO VÍCIO À VIRTUDE
O segundo painel do Brasil de
Ideias teve a participação de Rogério Marinho, secretário da Previdência Social do Ministério da
Economia, com a mediação do
CEO da Mercer Brasil, Eduardo
Marchiori. Marinho deixou claro
que a reestruturação do sistema
previdenciário não vai resolver todos os problemas do país, mas é o
alicerce.
O secretário salientou, também,
que a reforma vai permitir aos empreendedores mais condições para
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Evento reuniu liderenças empresariais e políticas para projetar os rumos do Brasil
com a Nova Previdência

a tomada de decisões. Enfatizou
ainda a injustiça do sistema e sua
insustentabilidade: “Nós estamos
propondo à sociedade brasileira
uma reestruturação em que aqueles que têm mais vão contribuir
mais; e os que têm menos vão contribuir menos. Mas todos vão contribuir”.

Para Rogério Marinho, a preocupação é apresentar alternativas,
considerando que o sistema atual
não funciona e o Estado brasileiro
perdeu sua capacidade de investimento. “Hoje, o governo é síndico
de uma massa falida. Temos de
quebrar o ciclo vicioso e iniciar um
ciclo virtuoso”, propôs.
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Entre líderes políticos e empresariais, evento discutiu o impacto da Nova Previdência para a economia brasileira
RESPONSABILIDADE CONJUNTA
No encerramento da programação, o governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, destacou que,
além da aprovação da reforma, o
país necessita de outros projetos
para o crescimento. Segundo o
governador, “perdemos a capacidade de gerar riqueza e estamos

Witzel defendeu projetos para o crescimento do país

–, Karim Miskulin falou da necessidade da classe empresarial estar
presente nas principais decisões
do país. “Não há tempo pra omissão. Precisamos aprender com os
erros do passado e unir forças no
público e privado pra fazer esse
país prosperar. O futuro precisa de
nós”, disse.

“NÃO HÁ TEMPO PRA OMISSÃO.
PRECISAMOS APRENDER COM OS ERROS
DO PASSADO E UNIR FORÇAS.”
KARIM MISKULIN
DIRETORA-EXECUTIVA DO GRUPO VOTO

Equipe da Souza Cruz, maior companhia brasileira
de seu segmento, marcou presença no debate
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correndo atrás do próprio rabo”.
“Nós temos a grande responsabilidade de fazer o Brasil crescer, e a
reforma da Previdência não será a
última oportunidade”, disse, acrescentando que o governo federal
precisa encontrar maneiras de se
reinventar.
Diretora-executiva do Grupo
VOTO – idealizadora da discussão

Plataforma de conteúdo e relacionamento, o Grupo VOTO
está completando 15 anos. Entre
suas ações, promove o Brasil de
Ideias, com programações voltadas a líderes empresariais e políticos, além de formadores de
opinião. Esta edição terá como
patrocinadores a Souza Cruz e o
Carrefour. V
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BRASIL SEM LIMITES | MATEUS BANDEIRA

QUANDO OS VENTOS

VOLTAREM A SOPRAR

A

“

SE PROSSEGUIRMOS
NAVEGANDO CONTRA
A MARÉ, NÃO
VAMOS APROVEITAR
OS PERÍODOS DE
BONANÇA. DIANTE
DAS TEMPESTADES,
CORREMOS O RISCO
DE NAUFRAGAR.

”
MATEUS BANDEIRA
FOI CEO DA FALCONI, PRESIDENTE
DO BANRISUL, SECRETÁRIO DE
PLANEJAMENTO DO RS E CANDIDATO
AO GOVERNO GAÚCHO.
mateusbandeira@gmail.com
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Era dos Descobrimentos
não seria possível sem as
caravelas. As conquistas dos
portugueses expandiram o mundo
então conhecido. Aquelas engenhosas embarcações singraram os
mares descobrindo novos mundos e rotas comerciais. Mas, para
terem sucesso, dependiam de um
fator imponderável: o vento.
Quando ele chegasse, as condições das caravelas, a precisão
dos equipamentos e o preparo da
tripulação precisavam estar em
ordem. Caso contrário, o Brasil
não teria sido descoberto. Não em
1500.
Ou seja, era essencial o preparo para navegar quando os ventos
começassem a soprar. Pois bem,
a economia também é feita de ciclos imprevisíveis. Há períodos de
calmarias, outros de tormentas e
há os tempos de maré favorável.
Quando estes momentos chegam,
é preciso estar pronto para aproveitar os períodos e oportunidades
de crescimento.
O Brasil, lamentavelmente, não
está preparado. Já desperdiçamos
oportunidades no passado recente. Se prosseguirmos navegando
contra a maré, não vamos aproveitar os períodos de bonança. Diante
das tempestades, corremos o risco
de naufragar.
É preciso parar de seguir trilhas equivocadas, como prega a
esquerda delirante. Negar a realidade é o pior caminho. A começar pelas previdências. Tanto a do
INSS como a dos servidores, todas

quebradas ou a passos largos rumo ao
déficit impagável.
Muitos ainda são contra a reforma
por desconhecimento. Nesse caso,
cabe ao governo esclarecer números
que parecem indecifráveis. Outros
são contra por má- fé e má política.
Querem derrotar a reforma para preservar privilégios ou para que o Brasil
continue estagnado, ou quebre de vez,
abrindo caminho para retornarem ao
poder diante do descontentamento
popular.
Temos de sanar as contas públicas
para voltar a crescer quando soprarem
os ventos favoráveis. Responsabilidade fiscal não é coisa de opressores do
povo. Ao contrário. É nos países em
que as contas estão equilibradas e as
pessoas são livres para empreender,
sem as amarras sufocantes do Estado,
onde mais se encontra prosperidade e
bem-estar social.
Basta ver que as pessoas não querem migrar para Cuba ou Coreia do
Norte -– e, infelizmente, para o Brasil
–, mas para a Inglaterra, EUA e Alemanha, países onde o Estado se mete
menos na vida dos cidadãos, a carga
tributária é menor e o empreendedorismo é bem-vindo.
A reforma nas aposentadorias é só
o começo. É urgente desinchar o Estado e reduzir seu nível de interferência
no mercado. Menos impostos, burocracia e corrupção. Menos subsídios
e favores estatais. Mais acesso à boa
educação e saúde, mais segurança.
Não temos de inventar muita coisa.
Boa parte da receita está dada.
“É melhor que tenhamos uma boa
ideia sobre onde estamos e sobre

NATIONAL MARITIME MUSEUM

como chegamos à situação atual
e seus desafios”, escreveu recentemente Pedro Malan, que atravessou com lisura seus oito anos
como ministro da Fazenda.
Com Malan o Brasil adotou os
regimes de metas de inflação e o
de taxas de câmbio flutuantes –
que perduram até hoje. Medidas
copiadas e adaptadas que trouxeram estabilidade e confiança.
Atualmente, nosso grande desafio
é o equilíbrio fiscal. A Lei de Responsabilidade Fiscal, de 2000, é
um marco, mas que, volta e meia,
é atacada por políticos de diversos
matizes.
Parte das reformas carregam
na essência a urgência de sanar as
contas públicas. O erário brasilei-

ro se transformou num departamento de pessoal e almoxarifado:
existe apenas para pagar salários
(altos) e custeio (geralmente superfaturados).
A população de aposentados
cresce a uma taxa cinco vezes superior à da população total. Isso
pressiona as despesas previdenciárias e trava o desenvolvimento. De 2011 a 2017, a média anual
de crescimento brasileira foi de
0,5%. Segundo o FMI, no mesmo
período, a média de 154 países
emergentes (5,5%) e em desenvolvimento (5%) foi mais de 10 vezes
superior à brasileira. Aquelas nações se prepararam para os ventos
instáveis da economia. Quando as
condições de crescimento esta-

vam dadas, içaram velas, endireitaram o leme e partiram rumo ao
crescimento.
Apesar de sua complexidade
política, muitas vezes atabalhoado em suas ações, o novo governo
tem perfil liberal e viés fiscal responsável. É preciso aproveitar essa
condição – respaldada sobretudo
pelo ministro Paulo Guedes – para
navegar em águas prósperas.
Nossos ancestrais, os portugueses, foram capazes de singrar os
mares e mudar a geopolítica e a
economia mundiais. Cabe a nós,
519 anos depois, preparar nossas
próprias caravelas em busca da almejada prosperidade e da igualdade de oportunidades. Hoje, o leme
está em nossas mãos.
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“NOSSA GESTÃO ESTÁ

NO RUMO CERTO”
Em entrevista exclusiva para a Revista VOTO, o
governador de São Paulo faz um balanço dos
primeiros meses de gestão. João Doria também
conta o que vem pela frente e como é sua relação
com o governo Bolsonaro
48
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João Doria
está há seis meses
à frente do governo
paulista

L

ocomotiva do Brasil. Veia pulsante da economia nacional.
Coração financeiro da América Latina. São muitos os adjetivos
usados para descrever a importância de São Paulo para o país e para
o continente. Não é para menos:
sozinho, o estado responde por
quase um terço do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro. Também
é o lar de 45,5 milhões de pessoas,
o que equivale a 21,8% de toda a
população do Brasil. Tem dimensões, força econômica e número
de habitantes muito maiores que
dezenas de países.
Desde 1º de janeiro de 2019, o
comando político e administrativo desse colosso está nas mãos do
empresário, jornalista e publicitário João Agripino da Costa Doria
Junior – ou simplesmente João

que têm reverberado positivamente entre os paulistanos. Nesta
entrevista exclusiva para a Revista
VOTO, ele fala sobre sua gestão,
a diferença entre um prefeito – já
exerceu o cargo na cidade de São
Paulo – e um governador, o alinhamento com o governo federal
e os desafios para expandir ainda
mais a economia paulista.
Qual o real cenário na administração pública que o senhor encontrou
ao tomar posse como governador?
São Paulo é um Estado forte, com
grande capacidade de desenvolvimento e geração de emprego, mas
recebemos um governo com déficit de R$ 10,5 bilhões. Analisamos
o balanço orçamentário do Estado
e detectamos que as receitas incertas e superestimadas pela admi-

“REDUZIMOS TODOS OS ÍNDICES DE CRIMINALIDADE
EM SÃO PAULO COM PLANEJAMENTO, METAS BEM
DEFINIDAS E INTEGRAÇÃO.”

Doria. Como governador de São
Paulo, é dele a missão de liderar
e manter a força do estado, sempre avançando em áreas essenciais
como educação, saúde, segurança
e geração de empregos. Tudo isso,
convém lembrar, em meio a um
cenário ainda difícil e desafiador
para o Brasil.
Carismático, comunicativo e
metódico, Doria, apesar do pouco
tempo de trabalho, já vem apresentando medidas e resultados

nistração anterior causariam um
déficit orçamentário em 2019. Isso
nos fez acelerar nossos projetos de
desestatização e, assim, diminuir
despesas na manutenção de bens
públicos e serviços, que podem
estar em mãos privadas sendo melhor geridos. As outorgas dessas
concessões vão representar entrada de recursos até o final deste ano,
evidentemente, e compensar esse
déficit. Tenho convicção de que,
até o final deste ano, vamos cobrir
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o déficit e permitir que certos contingenciamentos sejam liberados,
ampliando nossa capacidade de
investimentos e desenvolvimento.
Como foram estes primeiros meses
de trabalho?
Nesses primeiros 100 dias, já avançamos bastante em diversas áreas.
Na área da segurança, intensificamos as operações policiais, e o resultado disso foi a prisão de 5.570
criminosos, 1.247 veículos recuperados, além de apreensões de
armas e drogas. Com o Ministério
da Justiça, transferimos 22 líderes
de facção criminosa para presídios
federais. Criamos dez delegacias
de proteção à mulher atendendo 24 horas por dia, autorizamos
contratação de mil policiais militares e iniciamos concurso público para outros 5.400. Liberamos
R$ 80 milhões para fazer a maior
aquisição de armas da história e
capacitar adequadamente nossos
homens e mulheres da segurança.
Reduzimos todos os índices de criminalidade em São Paulo com planejamento, metas bem definidas e
integração. Outras áreas também
merecem destaque, como as de
infraestrutura e desenvolvimento
regional. Nesse sentido, criamos
o Programa São Paulo Pra Todos,
que possibilitou 490 decolagens
semanais em 70 novos voos, aumentando a oferta de destinos
para todo o país e para todo o interior paulista, inclusive para cidades
que não contavam com nenhum
voo. Isso só foi possível após revermos a redução do ICMS que incide
sobre o combustível de aviação,
de 25% para 12%, permitindo as50
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Sozinho, o estado de
São Paulo responde
por quase um terço
do PIB brasileiro

“NÃO PODEMOS SER IRRESPONSÁVEIS, A DESPESA PRECISA
ESTAR COMPATÍVEL COM A RECEITA. ASSIM AGEM OS
GOVERNOS RESPONSÁVEIS.”
sim redução no custo operacional
das empresas aéreas. Essa medida
beneficia não apenas a população
paulista, mas de todo o país.
Houve algo que o surpreendeu positivamente? E negativamente?
Lembrando de quando fui prefeito
de São Paulo, éramos demandados
24 horas por dia por tudo: água,
lixo, ruas, manutenção, limpeza.

Costumo comparar que ser prefeito é como ser um grande zelador.
Já governador é como um síndico,
até tem responsabilidades como
essas também a cumprir, mas são
as ações macro que impactam
melhor a população. Temos mais
capacidade de gerar empregos e
atrair empresas com estímulos
fiscais, por exemplo, e contribuir
com o desenvolvimento do país

CRÉDITOS: LEONARDO AGUIAR

estimulando a economia em São
Paulo. Esse é o ponto positivo: participar mais da retomada do crescimento do país. Já negativamente
foi ter visto o relatório da nossa
área econômica, liderada pelo secretário de Fazenda e Planejamento, Henrique Meirelles, que
apontou uma situação financeira
diferente da realidade anunciada
pela gestão anterior. Isso fez com
que adiássemos um pouco projetos que colocaríamos em prática
logo nos primeiros meses de gestão, dando espaço para medidas
prudentes de reajustes de contas.

Não podemos ser irresponsáveis,
a despesa precisa estar compatível
com a receita. Assim agem os governos responsáveis.
No que já foi possível avançar para
destravar investimentos no estado
e tornar a máquina pública mais
eficiente? E o que deverá ser feito
ainda este ano neste sentido?
Em um mês e meio de gestão,
lançamos o primeiro lote de concessões de rodovias. Mais de 1.200
quilômetros serão modernizados,
com redução de até 20% nos pedágios, tarifa flexível, duplicação

de 417 km de rodovias passando
por 62 municípios, com total de
investimento privado de R$ 9 bilhões nos próximos 30 anos. É
mais investimento, mais emprego,
estradas mais modernas e seguras para levar o desenvolvimento
para as regiões. Nosso governo,
por meio da Secretaria da Fazenda e Planejamento e da Secretaria
de Governo, também trabalha em
outros 22 projetos na área de estradas, aeroportos regionais, metrô,
parques, presídios e saúde. Estamos avaliando os contratos vigentes e vencimentos para estabelecer
cronogramas de novas concessões.
Enviamos projeto de lei para autorizar a extinção ou fusão de seis
empresas estatais: Dersa, Codasp,
Emplasa, Prodesp, Imesp e CPOS,
com a finalidade de aumentar eficiência e enxugamento da máquina pública. Outra importante iniciativa no radar da nossa gestão é
a privatização ou capitalização da
Sabesp. Seja qual for a medida possível, trará recursos para os cofres
do Estado, permitindo novos investimentos em diversas áreas.
Mesmo já ocupando a condição de
coração financeiro da América Latina, São Paulo pode expandir ainda
mais sua economia? O que é necessário para que isso ocorra? Quais as
áreas que podem puxar estes avanços?
São Paulo tem um setor automotivo forte e com pioneirismo nacional. Queremos manter esse mercado aquecido, é um grande gerador
de empregos, renda e tecnologia.
Com o anúncio da criação dos pro51
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Logo no início de sua gestão, Doria lançou o primeiro lote de concessões de rodovias,
buscando a modernização de mais de 1.200 quilômetros de estradas

“ENVIAMOS PROJETO DE LEI PARA AUTORIZAR A
EXTINÇÃO OU FUSÃO DE SEIS EMPRESAS ESTATAIS,
COM A FINALIDADE DE AUMENTAR A EFICIÊNCIA E
O ENXUGAMENTO DA MÁQUINA PÚBLICA.”
gramas IncentivAuto e Pró-Ferramentaria, o setor automotivo passa a ter importante incentivo do
Estado. O IncentivAuto, além de
reduzir ICMS para novos investimentos acima de R$ 1 bilhão para
modernizar a indústria automobilística no estado, preservou empregos e impediu que a General
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Motors fechasse suas fábricas no
estado e deixasse o Brasil. A Toyota anunciou também investimento
de R$ 1 bilhão para a produção da
nova geração do Corolla, que será
o primeiro veículo híbrido flex do
mundo. A empresa também poderá acessar os benefícios fiscais
do IncentivAuto, que exige ainda

como um dos critérios a criação
de 400 novos postos de trabalho.
Já para os fabricantes paulistas de
peças automotivas, o Pró-Ferramentaria vai viabilizar a utilização
dos créditos acumulados de ICMS.
Como o senhor vê os primeiros meses do governo Bolsonaro e como
avalia a relação entre sua administração e o governo federal neste começo de jornada?
Estou bastante engajado em um
dos principais temas, se não o
principal, do governo federal, que
é a reforma da Previdência. Na
condição de governador de um

GABRIEL RAMOS/UNSPLASH

pregos, mais oportunidade e mais
desenvolvimento, que é o desejo
amplo de todos aqueles que, pela
eleição, assumiram os governos
dos seus estados e querem cada vez
menores distâncias entre os mais
ricos e os mais pobres. Economizando mais de R$ 1 trilhão em 10
anos, traçaremos outro ritmo no
desenvolvimento do Brasil. Os
números não mentem: o sistema
atual levará a uma nova recessão
econômica, ainda mais grave. Infelizmente há aqueles que trabalham para o “quanto pior, melhor”
e se uniram para travar a mudança.
Converso com empresários quase
todos os dias, venho desse meio, e
é unânime a intenção de se investir no país, desde que aprovada a
reforma da Previdência. No Fórum Econômico Mundial, em janeiro, na Suíça, com executivos de
grandes empresas globais e líderes
políticos mundiais, todos tinham
também expectativa de retomada
dos investimentos no Brasil. Então, me uno ao governo Bolsonaro
e àqueles que desejam um Brasil
mais próspero.

“ESSA REFORMA MUDARÁ
O PAÍS. ME UNO AO
GOVERNO BOLSONARO E
ÀQUELES QUE DESEJAM UM
BRASIL MAIS PRÓSPERO.”

grande estado como é São Paulo,
entendo que tenho esse compromisso com os brasileiros. Essa reforma mudará o país e, ao mudar
o país, ela estabelecerá uma condição fiscal melhor para todos os
estados e municípios. E confere
a oportunidade de novos investimentos, que, de acordo com as
características de cada estado, vai
se traduzir também em mais em-

De ponto de vista pessoal, como o
senhor avalia até agora a experiência de governar São Paulo?
Posso assegurar que nossa gestão
está no caminho certo, de crescer
com responsabilidade fiscal, com
medidas que garantam ainda mais
desenvolvimento, emprego, renda
e, com isso, benefícios com arrecadação de impostos, permitindo
ao governo de São Paulo investir
nas áreas mais sensíveis da administração, como segurança pública,
saúde, educação, habitação e assistência social. V
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A MODERNIZAÇÃO DA
GESTÃO PÚBLICA

DO ESTADO BRASILEIRO

“

PARA RESUMIR EM
UMA FRASE: SEM
INFRAESTRUTURA NÃO
HÁ ESTADO

”

AUGUSTO DAL POZZO
ADVOGADO E SÓCIO-FUNDADOR DO
ESCRITÓRIO DAL POZZO ADVOGADOS.
É PROFESSOR DA PUC-SP, DO GRUPO
DE INVESTIGACIÓN DE DERECHO
PÚBLICO GLOBAL DE LA UNIVERSIDADE
DA CORUÑA (ESPANHA) E DA LONDON
SCHOOL OF ECONOMICS AND
POLITICAL SCIENCE (INGLATERRA).

O

Brasil é um país de dimensões continentais. Como retrata o seu hino
nacional: “é gigante pela própria
natureza”. E esse gigantismo territorial,
apesar de consistir em sua principal riqueza, é também fonte de enormes dilemas. O
Brasil é ainda um país em construção, ainda é um país “por fazer” e, exatamente por
essa característica, apresenta desafios insuspeitados para aqueles que têm a missão
de liderar essa construção.
A preocupação contemporânea passa a
ser a de controlar os gastos públicos; reduzir a dívida pública; aprimorar a qualidade
do serviço público com ganhos concretos
aos usuários e com inclusão de inovações
tecnológicas; corrigir desvios da posição
estratégica do Estado em relação ao domínio econômico; consolidar mecanismos

EJ YAO /UNSPLASH
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administrativos mais eficientes na realização das atividades estatais clássicas; e desenvolver instrumentos transparentes de
colaboração para com a iniciativa privada.
É fundamental que se recupere a confiança no Estado Brasileiro, de maneira a
demonstrar, em âmbito nacional e internacional, que ele é capaz de ser austero, que
ele detém a capacidade interna de promover uma real guinada em suas proposições
e consolidar, passo a passo, um ambiente
de sólida segurança jurídica e elevado comprometimento institucional.
A atenção deve estar voltada para um
aprimoramento da gestão pública, que
tenha foco em promover uma verdadeira
transformação do Estado Brasileiro, que
confira à nação aquilo que mais importa: o
desenvolvimento econômico e social.
E para tanto, há um ponto de máxima
importância: o desenvolvimento do Estado depende do incremento de sua infraestrutura. Uma sociedade organizada
como tal, que pretenda promover a integração de todos os seus habitantes, não
pode fazê-lo sem conferir a cada cidadão
o acesso à infraestrutura pública. Para resumir em uma frase: sem infraestrutura
não há Estado!
Essa visão nos impõe dedicação ao exame dos modelos jurídicos que podem ser
manejados pelo Estado para o desenvolvimento de sua infraestrutura pública. É
o que faremos nesse espaço: aprofundar
o debate acerca das principais questões
jurídicas que envolvem o setor de infraestrutura, de molde a desenvolvermos, com
sustentabilidade e destreza, esse pilar fundamental para a sociedade brasileira.
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O SER HUMANO COMO

PROPÓSITO

Há 22 anos à frente da ONG Parceiros Voluntários,
Maria Elena Pereira Johannpeter transformou
a maneira de atuar no terceiro setor no país. Um
trabalho marcado por gestão, responsabilidade e
muita vontade de fazer a diferença pela cidadania

L

á se vão mais de duas décadas
desde que, em um programa
de televisão gaúcho, Maria
Elena Pereira Johannpeter fez um
chamado para que 100 pessoas trabalhassem como voluntárias em
um projeto chamado “Laboratório
de Verão”. No dia seguinte, mais
de 300 faziam longas filas no Palácio do Comércio, em Porto Alegre, onde fica a sede da Federação
das Entidades Empresariais do Rio
Grande do Sul (Federasul).
O grande engajamento animou
Maria Elena – mas, seis meses depois, viu que havia muito a evoluir:
dos 100 selecionados, apenas dez
permaneceram. E das dez ONGs
participantes, somente duas seguiram. Para que esse trabalho fosse
efetivo, era necessário mais do que
mobilização: o voluntariado precisava de organização.
Assim, nascia a Parceiros Voluntários: sediada na capital do RS,
a entidade tornou-se referência
no Brasil em captação, estímulo,
organização e profissionalização
do voluntariado. Um processo
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que, como explicou Maria Elena
em entrevista à VOTO, vai muito
além: “É um trabalho de construção do capital social do país”.
A entidade atua em quatro eixos: o primeiro, do voluntariado,
estimulando que as pessoas se engajem a uma causa já existente; o
segundo é o da profissionalização
do Terceiro Setor, trazendo capacitação gerencial às organizações;
em seguida, das empresas, mobilizando e auxiliando programas de
responsabilidade social; por fim, a
educação, com o programa Valores
da Educação, voltado a crianças de
cinco anos a jovens de 21 anos, de
escolas públicas e privadas.
Após 22 anos, Maria Elena
acredita que a principal contribuição da Parceiros Voluntários

“O TRABALHO DA PARCEIROS VOLUNTÁRIOS
É MUITO MAIS DO QUE VOLUNTARIADO.
É UM TRABALHO DE CONSTRUÇÃO DO
CAPITAL SOCIAL DO PAÍS”

VINI DALLA ROSA

foi acrescentar a palavra “organizado” ao setor. “Ou seja, do
voluntário escolher uma causa, o
que ele quer e quando pode fazer.
Comprometimento, responsabilidade, esse trabalho como um
exercício de cidadania, trazendo
soluções para o que está à minha
volta”, ressalta.

CREDIBILIDADE PARA AVANÇAR
De acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE), o país tem hoje
mais de 820 mil organizações
do Terceiro Setor. Uma área em
marcante expansão, impulsionada
pelo crescimento da responsabilidade social nos últimos anos. No

entanto, para que a atuação dessas
entidades seja eficaz, é necessário
ter credibilidade, visibilidade e
respeitabilidade. E, como destaca
Maria Elena, a ONG é um instrumento para fomentar essa capacitação.
“Fazemos com que elas se vejam como pequenas unidades de
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negócio. Seu produto, como dizia
Peter Drucker [professor austríaco
e “pai” da administração moderna], é o ser humano atendido e
transformado em suas necessidades”, diz. Em outubro de 2018, foi
criado o Conselho de Administração da Parceiros Voluntários,
que Maria Elena preside na gestão
2018/2020.
Citando o professor Lester Solomon, da Universidade Johns
Hopkins (EUA), ela avalia que mitos e preconceitos sobre essa área
são comuns em todo o mundo. “É
um setor que faz muito, é confiável, mas que não sabe se mostrar.
E nós trabalhamos isso em nossos
cursos, para que as organizações
saibam se ‘vender’ com uma boa
comunicação.”
NOTRE-DAME E MUSEU NACIONAL
Logo após o incêndio que destruiu parcialmente a Catedral de
Notre-Dame, na França, grandes
empresários anunciaram mais de
€ 850 milhões em doações para
a reconstrução da igreja. Quadro
que, imediatamente, gerou comparações com o Museu Nacional,
no Rio de Janeiro. Consumida pelas chamas em setembro de 2018,
a instituição recebeu apenas R$ 1,1
milhão. Algo que gerou questionamentos sobre a solidariedade do
brasileiro, especialmente da elite
econômica.
Para Maria Elena, são situações completamente diferentes.
“Qualquer país europeu tem outro quadro econômico. No Brasil,
com tantas dificuldades, o cobertor é curto”, aponta a presidente
do Conselho da Parceiros Voluntários, para quem o mais justo seria
comparar com nações de mesmo
tamanho e necessidades. Ela, no
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“É PRECISO SAIR DE UMA ATITUDE
DE ‘O QUE GANHO COM ISSO?’ PARA
UMA DE ‘NO QUE POSSO AJUDAR?’”
entanto, concorda que é necessário
uma maior cidadania participativa
da população.
“É preciso sair de uma atitude
de ‘o que ganho com isso?’ para
uma de ‘no que posso ajudar?’.
Todos temos conhecimentos que
podem ser postos à disposição da
comunidade. Devemos ser partícipes das soluções e não apenas das
reclamações, ou esperar tanto dos
governos”, sugere.
Cada vez mais presentes nas
empresas, as ações de responsabilidade social podem trazer efeitos
significativos para as pessoas. Além
disso, melhoram o clima interno e
representam um valor competitivo de mercado. Mas para que esse
processo gere o resultado esperado, o primeiro passo necessário é
planejamento.

“Assim como as empresas têm
um planejamento de vendas, de
recursos humanos, elas precisam
ter um de responsabilidade social.
Ter uma estratégia, saber o público
e segmento em que quer trabalhar.
E a Parceiros Voluntários pode auxiliar muito nesse campo, ajudando as companhias a se inserem em
suas comunidades”, ressalta Maria
Elena.
PENSANDO MAIS NO SER HUMANO
Muito mudou no mundo em
22 anos, mas não o propósito dessa referência no Terceiro Setor –
que, agora, mira novos horizontes.
Desde 2018, a organização tem
unidade em São Paulo, buscando
implantar comitês de responsabilidade social nas empresas. Recentemente, fechou parceria com

NÚMEROS QUE IMPRESSIONAM
Imagine se toda a população de Hong Kong ou do Paraguai fosse
atendida pela Parceiros Voluntários. Pois esse é o tamanho do benefício
prestado pela entidade, que envolve milhões de pessoas em sua rede.

8

2

MILHÕES
de beneficiados

562.856

.410
OSCs
atendidas

2

.662

escolas
mobilizadas

voluntários
mobilizados

2

.739

empresas
mobilizadas

a Universidade de São Paulo (USP)
para desenvolver um curso focado em gestão para lideranças de
ONGs paulistas.
Nessas duas décadas, a fundadora da Parceiros Voluntários considera que há uma participação
mais ampla, efetiva e comprometida das pessoas no voluntariado.
Cenário que avançará ainda mais
nos próximos anos, com as mudanças tecnológicas.
“A próxima década será de muita
abertura de consciência em todos
nós. Um período de grande desenvolvimento humano, de resgate de
valores. E com o avanço das tecnologias, teremos um tempo maior
para pensarmos mais no ser humano do que na máquina”, conclui. V

NOSSAS
FAÇANHAS
NA COZINHA
VÃO VIRAR
TRADIÇÃO EM
CANOAS.
O Bah ParkShopping é requinte e simplicidade. O sabor gaúcho do interior,
reinventado para surpreender e resgatar boas memórias. Almoço ou jantar
e um bom vinho para acompanhar um orgulho de cozinha. Te esperamos!

ParkShopping Canoas | BarraShoppingSul
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SEGURANÇA EM PAUTA | LUCIANO ZUCCO

ESCOLAS CÍVICO-MILITARES

PARA FORJAR CIDADÃOS

O

“

O SEGREDO SÃO
SEUS PILARES:
DISCIPLINA,
VALORIZAÇÃO
DA HIERARQUIA
E PRINCÍPIOS
DE FAMÍLIA E DE
PÁTRIA

”
TENENTE-CORONEL
LUCIANO ZUCCO
DEPUTADO ESTADUAL (PSL/RS)
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sistema de escolas cívico-militares é sucesso onde
foi adotado. O segredo
são seus pilares: disciplina, valorização da hierarquia e princípios de família e de pátria. Parece
simples, mas basta olhar em volta
para constatar a carência desses
ideais em diversos segmentos
sociais. O êxito da iniciativa se
comprova ao cotejar os indicadores fixados pelo Ministério da
Educação.
O projeto de lei que apresentei na Assembleia Legislativa do
Rio Grande do Sul assegura total
autonomia aos estabelecimentos
de ensino no que diz respeito ao
conteúdo curricular. O objetivo
é empregar militares da reserva
das Forças Armadas e da Brigada
Militar para exercer funções de
monitoria nas escolas. A rotina se
dará “da sala de aula para fora”,
sem interferência nas disciplinas
ministradas.
A ideia tem sido recebida com
entusiasmo pela sociedade. Há
poucos dias, durante audiência
que mantive em Brasília, o ministro da Educação, Abraham
Weintraub, revelou que o MEC
adotará nosso projeto como modelo para todo o Brasil.
C
 ontratados a partir de convênios firmados com as prefeituras, os integrantes das forças
militares serão exclusivamente
da reserva. Nenhum servidor da

segurança pública será retirado
das ruas ou de outras atividades
afins.
Os homens e mulheres contratados a partir do nosso projeto
serão treinados e terão orientação para uniformizar os procedimentos na função de monitoria. A importância dessa função
ganha maior relevo quando se
observa algumas características
comportamentais de uma geração que causa preocupação.
Atentados em escolas tem se

repetido com frequência assustadora. No chamado “Massacre
do Realengo”, no Rio de Janeiro,
em 7 de abril de 2011, houve 11
mortos. Outro, mais recente, em
13 de março último, acontecido
em Suzano (SP), ceifou outras 10
vidas e fez pelo menos 15 feridos.
O traço comum envolve o livre
acesso das pessoas que provocaram essas tragédias. Os servidores previstos em nosso projeto de
lei terão, entre outras atividades,
a função de identificar o público
que transita nos limites da escola,
dando maior proteção para alunos, pais, professores e funcionários.
O reforço da segurança se

mostrará ainda mais relevante
em escolas de regiões com vulnerabilidade social ou distantes
de centros, onde a ocorrência de
delitos constitui rotina. A presença de militares adestrados e

DÊNIO SIMÕES/AGÊNCIA BRASÍLIA

“

VIVEMOS TEMPOS DE
TRANSFORMAÇÕES DE
COMPORTAMENTO,
DESVIRTUAMENTO DE VALORES
E LIBERDADE IRRESPONSÁVEL

”

acostumados à rotina de segurança, identificados e uniformizados, é um óbice para inibir
a ação de marginais que atualmente encontram escolas desguarnecidas.
Nosso projeto também prevê
a execução de atividades como
hasteamento do pavilhão nacional e eventos cívicos. O resgate
do amor à pátria e a valorização
da família estão no fulcro do
ideário de nossa iniciativa.
Vivemos tempos de trans
formações de comportamento,

desvirtuamento de valores e liberdade irresponsável, sem a devida contrapartida de exigências
e maturidade. O resultado é uma
geração que preocupa e clama
por amor com limites.
A s escolas cívico-militares representam mais que um sistema
voltado ao resgate de princípios.
São parte de uma proposta concreta e viável de reconstrução de
um ambiente que historicamente forjou cidadãos, muitos deles
que comandaram esta nação e
que são eternos exemplos.
61

TECNOLOGIA | RECONHECIMENTO FACIAL

SORRIA,

VOCÊ ESTÁ SENDO
IDENTIFICADO

Novas tecnologias para identificar criminosos estão
utilizando o reconhecimento facial em locais públicos. O
sistema vem gerando uma polêmica: qual o limite ético
para o bom uso dos dados coletados?
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MATTHEW HENRY /UNSPLASH

O

ano é 1984. Em um futuro distópico, o mundo é
dividido entre três países
em constante conflito pelo poder.
Na Oceania, o governo controla o
pensamento da população, observando-a através de câmeras instaladas pelas ruas e dentro das casas.
Sob a ideia de que “quem domina
o passado domina o futuro; quem
domina o presente domina o passado”, o líder Big Brother monitora
os passos de seus liderados através
do vídeo.
O parágrafo acima resume a
obra-prima de George Orwell,

cado, o segmento global de reconhecimento facial saltará de US$
3,85 bilhões em 2017 para US$ 9,78
bilhões em 2023. As principais fabricantes de celulares já disponibilizam essa tecnologia em seus aparelhos. No entanto, algumas falhas
já vem sendo apontadas. Gêmeos
idênticos, por exemplo, conseguiram desbloquear o mesmo iPhone
com o Face ID. A Apple informa
que a chance de um erro desses
ocorrer é de um em um milhão.
Ainda assim, considerando a existência de 30 gêmeos para cada mil
habitantes, o risco pode ser maior.

DE SMARTPHONES A SISTEMAS MAIS COMPLEXOS
E COMPLETOS, DIVERSOS PRODUTOS JÁ UTILIZAM
A IDENTIFICAÇÃO FACIAL. ESSE MERCADO DEVE
CHEGAR A US$ 9,78 BILHÕES EM 2023
1984, lançada no final da década
de 40. O livro retrata um universo
em que a tecnologia é usada para
a tomada do poder, em desserviço
à humanidade. Setenta anos depois, o cenário retratado na ficção
se torna, aos poucos, cada vez mais
próximo da realidade – desta vez,
porém, com a premissa de estar
ajudando os cidadãos.
De smartphones a sistemas
mais complexos e completos, diversos produtos já utilizam a identificação facial. Essas experiências
se agregam ao conceito de Internet das Coisas (Internet of Things,
em inglês, ou IoT), que desenvolve
meios para tornar a vida mais cômoda e ágil.
De acordo com o relatório da
Research and Markets, maior fornecedora de pesquisas de mer-

SEGURANÇA COM TECNOLOGIA
Uma das aplicações que mais
divide opiniões no mundo todo é
a biometria através do reconhecimento facial – buscando trazer
segurança em locais públicos. A
ferramenta tem sido útil na qualificação de entradas, saídas, tráfego
em ambientes e cercamento eletrônico. Mas muitos defensores da
liberdade do indivíduo criticam a
prática.
No Brasil, o reconhecimento facial já é uma tecnologia que
participa do cotidiano de algumas
capitais. Em Salvador/BA e no Rio
de Janeiro/RJ, casos de apreensão
de foragidos no Carnaval deste
ano tiveram repercussão positiva.
Os equipamentos utilizados são
capazes de oferecer alta precisão
na análise do perfil, conforme des-

tacam Maurício Loeser e Lucas
Arruda, diretores da empresa de
tecnologia em segurança e comunicação DGT.
“As câmeras captam informações que são enviadas para uma
central de controle, tratadas e analisadas por operadores. É possível
identificar um perfil mesmo quando ele trocar a cor do cabelo, usar
óculos, capacete ou ainda expressar alteração de temperamento,
como irritação. Isso gera um alerta
no software”, exemplifica Loeser.
No caso da Bahia, o foragido estava fantasiado com peruca e óculos, sendo reconhecido em meio a
460 mil foliões que passaram pelos
festejos diariamente. As câmeras
captam os pontos faciais que são
transformados em algoritmos, gerando uma identidade biométrica.
Esses dados são enviados para um
banco, sob responsabilidade do
poder estatal, que tem a listagem
dos foragidos.
Outras funcionalidades do sistema incluem reconhecimento de
carros clonados, coleta de dados
na placa, monitoramento de pedestres em faixas de segurança,
controle da coleta seletiva e auxílio
em demais questões de mobilidade urbana. Para evitar a invasão
e visualização de locais não autorizados, o software é capaz de
mascarar prédios, residências ou
afins, impedindo os operadores de
infringirem a privacidade desses
ambientes.
Para Marcela Joelsons, coordenadora da Área Cível do escritório
Scalzilli Althaus, a falta de ética
no uso da tecnologia de reconhecimento facial ocorre quando há
monitoramento dos hábitos de
vida e classificação de pessoas e
grupos sociais de acordo com a
avaliação de seus hábitos e riscos.

TECNOLOGIA | RECONHECIMENTO FACIAL

identificação de terroristas em
uma multidão, mas também há
um lado maléfico. São situações
que representam a diminuição da
liberdade de expressão, da privacidade, do livre desenvolvimento
da personalidade e da inviolabilidade da intimidade, da honra e da
imagem das pessoas.
REGULAMENTAÇÕES NO
USO DOS DADOS
Marcela Joelsons reforça que
ainda não há diretriz legal expressa que regule a matéria no Brasil.
“Atualmente, existe um movimento de desenvolvimento de leis específicas regulando o tratamento
de dados, como a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) [sancionada

COMO É REALIZADO?
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1

A câmera detecta os rostos
humanos, captando os
pontos nodais da face, como
a distância entre os olhos,
a largura do nariz e a forma
das maçãs do rosto.

2

Usando estas medições, gera
um algoritmo que será enviado
a um software de comparação.

3

O sistema analisa as
características dentro
de um banco de dados
e gera um percentual de
similaridade do indivíduo.

4

A empresa não detém os
dados, eles ficam com o
poder público.

5

Em algumas versões, o software
classifica temperamentos e gera
alertas.
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em 14 de agosto de 2018], que entrará
em vigor em março de 2020. O reconhecimento facial estará contido no cenário global da regulação
e proteção de dados”, aponta.
A LGPD abrange diversas situações presentes no uso do reconhecimento facial. O artigo 3º detalha
que “aplica-se a qualquer operação
de tratamento realizada por pessoa
natural ou por pessoa jurídica de
direito público ou privado, independentemente do meio, do país
de sua sede ou do país onde estejam localizados os dados”.
Entretanto, conforme consta
no artigo 4º, é permitido o uso de
dados para fins exclusivos de segurança pública, defesa nacional,
segurança do Estado ou atividades
de investigação e repressão de infrações penais. O tratamento de
dados pessoais é regido por uma
legislação específica, que deverá
prever medidas proporcionais e
estritamente necessárias ao atendimento do interesse público,

DIVULGAÇÃO

Pesquisadora do tema de proteção de dados pessoais no Brasil e
na Alemanha, Marcela destaca que
esse tipo de infração pode ocorrer
mesmo quando as imagens são
usadas para fins de pesquisa, comércio, segurança nacional ou política públicas.
“A consequência direta dessa
classificação é a discriminação ao
acesso de bens e serviços, o que
acaba por reduzir a autonomia
das pessoas, sua capacidade de autodeterminação, suas oportunidades sociais e suas próprias chances
de vida”, explica a especialista em
Direito do Consumidor. A advogada destaca que o reconhecimento
facial pode ter um potencial benéfico para a sociedade, como na

Segundo Marcela Joelsons, do escritório
Scalzilli Althaus, ainda não há diretriz legal
expressa que regule a matéria no Brasil

COMO OS PAÍSES TÊM SE POSICIONADO
QUANTO AO RECONHECIMENTO FACIAL?

Rússia

MAXPIXEL

No país que conta com câmeras até dentro
dos carros as dúvidas sobre o uso indevido das
informações pessoais por parte do governo são
constantes. Apenas em Moscou são cerca de
170 mil equipamentos fornecendo imagens dos
cidadãos à segurança pública. De acordo com o
Departamento de Tecnologia da Informação da
capital russa, o governo gasta cerca de 5 bilhões
de rublos (US$ 86 milhões) por ano para manter
seu sistema de vigilância com vídeo.

China
Com 200 milhões de câmeras espalhadas
pelo país, o território asiático contém a maior
quantidade de equipamentos. Foragidos
são reconhecidos com tempo abaixo de
0,001 segundos em meio a grande públicos.
Recentemente, o uso da inteligência artificial foi
instalado em fazendas para detectar doenças e
facilitar dia a dia dos produtores, prevenindo,
inclusive, a expansão da peste africana, doença
disseminada no plantel de suínos.

Estados Unidos
Desde 2017, o país está testando sistemas
de reconhecimento facial para controlar a
entrada e saída de pessoas do país, em alguns
aeroportos. Chamado de Biometric Exit, o
sistema pega uma imagem do usuário antes
do embarque e combina tais informações com
o visto e passaporte que o Departamento de
Segurança Interna dos Estados Unidos (DHS,
na sigla em inglês) tem. Caso haja qualquer
problema, a pessoa é retirada do voo antes da
decolagem e pode ser proibida de entrar no
país por pelo menos 10 anos.

Austrália
O projeto Seamless Traveler, em andamento
desde 2015, implementará biometria em
aeroportos do país para que os passageiros
possam embarcar sem precisar falar com
ninguém. A novidade visa substituir o uso do
passaporte tradicional por reconhecimento facial,
leitor de íris e de impressões digitais. Com lei
aprovada em 2017, a coleta de dados biométricos
de cidadãos australianos e estrangeiros,
incluindo menores, é permitida nos locais.

Inglaterra
O serviço metropolitano de polícia de Londres
vem testando desde 2016 uma plataforma de
identificação de rostos. O discussão no país é
sobre as tendência dos julgamentos de raça
e origem por parte das autoridades. Durante
a experimentação realizada em 2017, na final
da UEFA Champions League, o sistema de
vigilância identificou 2.470 possíveis criminosos
no meio da multidão. Destes, só 173 foram
corretamente identificados. O índice de erro
foi de 92%.

obedecendo o processo legal, os
princípios gerais de proteção e os
direitos do titular.
Mesmo que não esteja em vigor, o cenário jurídico brasileiro
possui um sistema de garantias
individuais fundamentais, positivadas na Constituição da República, no Código Civil, no Código de
Defesa do Consumidor, no Marco
Civil da Internet e em outras legislações. Segundo Marcela, apesar
de não serem específicas, as leis
aplicam-se diretamente a esses
casos. Por isso, devem ser vistos
como basilares em toda a relação
entre empregador e empregado,
fornecedor e consumidor, bem
como das demais relações sociais.

APESAR DAS
GARANTIAS DOS
ESPECIALISTAS,
TEMA É POLÊMICO
E AINDA CARECE
DE LEGISLAÇÃO
ESPECÍFICA

Enquanto surgem novas ferramentas e tecnologias que interferem no dia a dia, ainda há
questionamentos sobre o quanto é
saudável o uso do reconhecimento
facial para facilitar algumas atividades. Estaremos seguros que as
informações coletadas irão para
as mãos certas? Trata-se de uma
discussão importante, sobretudo
quando os dados pessoais são considerados a moeda do atual século.
A discussão segue aberta, e a balança inclina-se constantemente. V
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ARTIGO | GUSTAVO GRISA

O DESAFIO

DA INOVAÇÃO PÚBLICA

D

“

EXISTE MASSA CRÍTICA
PARA UMA REVOLUÇÃO
NAS ESTRUTURAS DE
GOVERNO DO BRASIL
NOS PRÓXIMOS CINCO
OU DEZ ANOS

”
GUSTAVO GRISA

ECONOMISTA COM MBA IN INTERNATIONAL
MANAGEMENT PELA THUNDERBIRD
SCHOOL E SÓCIO DA AGÊNCIA FUTURO,
ESPECIALISTA EM INOVAÇÃO PÚBLICA
gustavo.grisa@agenciafuturo.com.br
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uplicações de função e estruturas sem sentido, gastos mal distribuídos e profissionais sem comprometimento
ainda alarmam o dia a dia de governos e da gestão pública. No entanto, por outro lado, se fortalece
o sentimento interno de que é
preciso subverter positivamente o sistema, também de dentro
para fora. Movimentos de inovação pública surgem em todo o
país. Boa parte da nova geração de
gestores públicos, que tem ascendido a cargos com maior poder de
decisão nos últimos anos, se descolam do estereótipo do servidor
público.
Existe massa crítica para uma
revolução nas estruturas de governo do Brasil nos próximos cinco
ou dez anos, se houver evolução
institucional para isso. É crescente
o entendimento de mérito de que
é preciso racionalizar despesas, e,
principalmente, mudar a política de contratação em massa e de
recursos humanos. A procura por
novos métodos, disposições, funcionalidades passa a ser explícita,
com a necessidade premente de
dar melhores respostas à sociedade e estancar o aumento vegetativo do custo da máquina.
Inovação pública de verdade é
aquela que impacta decisivamente a mudança em três fatores: na

maneira de pensar e agir do grupo decisório; na redução de custos
permanentes com pessoal (atuais e projetados); e na geração de
melhores resultados e alocação
de energia e recursos na atividade
final de cada organização pública.
Essa compreensão tem ganhado
ramificações na União, nos estados e nos municípios a partir de
núcleos de mudança que injetam
energia saudável no sistema. A
inovação precisa ser amparada
por um elemento institucional de
necessária contenção da influência político-partidária e fisiológica sobre a administração, assim
como de redução do corporativismo.
Um dos assuntos não tratados até recentemente é o sistema de recrutamento e seleção de
governos: a necessária abertura
para discussão de tabus como a
indústria do concurso público e
a estabilidade generalizada, que
na prática acontece inclusive nas
empresas mistas sob o eufemismo de “empregabilidade”. Com
exceção das carreiras típicas de
Estado e de alta especialização e
especificidade, que precisam ter
desenvolvimento, grande parte
do recrutamento de serviço civil
em governos modernos no mundo é feito hoje a partir de processos seletivos por tempo determi-

KRISTOPHER ROLLER/UNSPLASH

“

O ENTENDIMENTO
ATUAL DE QUE UMA
PESSOA CONSEGUE
DESEMPENHAR UMA
MESMA FUNÇÃO
GENÉRICA POR 25 OU 30
ANOS É, MUITAS VEZES,
OBSOLETO

”

nado de serviço (por dois a cinco
anos), como acontece em muitos
organismos internacionais, sem
efetivação – a não ser por outro
período, com outro processo seletivo. O entendimento atual de que
uma pessoa consegue desempenhar uma mesma função genérica
por 25 ou 30 anos é, muitas vezes,
obsoleto.
A complexidade de normas,
burocracia, mobilidade de função, montagem de equipes multidisciplinares e de contratação de
produtos e processos inovadores
são desafios que dependem de regulamentação e experimentação,
mas que começam a ser enfren-

tados com maior determinação e
engajamento. A adoção de exemplos internacionais deve levar em
conta a escala continental e de
serviços sociais de larga escala que
temos. A lógica de startups e novas
formas de organizar o pensamento e as decisões precisam chegar
com mais força aos governos no
Brasil. O impacto seria inédito em
termos mundiais.
A configuração de um ambiente nacional de reformas potencializa o movimento cultural e econômico irreversível e possibilita a
aceleração de uma das causas mais
urgentes para o destravamento do
Brasil.
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CAOS PLANEJADO | ANTHONY LING

MENOS PLANEJAMENTO,

MAIS GESTÃO URBANA

A

“

DIFERENTE DO QUE
MUITOS PENSAM,
NO BRASIL EXISTE
PLANEJAMENTO
URBANO DEMAIS

”
ANTHONY LING
FUNDADOR E EDITOR DO
PORTAL CAOS PLANEJADO. FEZ
MBA NA STANFORD GRADUATE
SCHOOL OF BUSINESS E
TRABALHA NA ÉVORA S.A. É
FORMADO EM ARQUITETURA
E URBANISMO PELA UFRGS.
contato@caosplanejado.com
www.caosplanejado.com
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prática do urbanismo nas cidades brasileiras segue mais
ou menos o seguinte modelo: a cada dez anos, municípios estabelecem ou revisam seus planos
diretores, com pequenos ajustes
pontuais durante esse longo período. Os planos – ao lado das leis de
uso e ocupação do solo entre outras
centenas de regras que impactam
no desenvolvimento urbano – são
legislações que tentam descrever as
estratégias de crescimento e consolidação do desenvolvimento urbano de cada cidade.
É comum essas estratégias serem
um tanto vagas ou mesmo conflitantes: buscam objetivos como sustentabilidade, “habitabilidade”, crescimento econômico, acessibilidade
à moradia, preservação urbana-ambiental e do patrimônio histórico,
sem quantificar nem estabelecer
prazos para tais objetivos. Taticamente, regras são estabelecidas referentes a potenciais e parâmetros
construtivos, mapas são elaborados
definindo cada zona e seus objetivos e desenhos são apresentados
de como os planejadores gostariam
que a cidade se tornasse. Diferentemente do que muitos pensam, no
Brasil existe planejamento urbano
demais: cidades possuem leis, planos e regras sobre espaços públicos
e privados que chegam a somar milhares de páginas.
SEM RESPONSÁVEIS
Após a implementação das regras, no entanto, raramente se
mede o impacto delas na cidade ao

longo do tempo. Planejadores urbanos, relatores do plano, prefeitura e vereadores que determinam e
aprovam as leis não são responsabilizados pelos resultados de fato.
Se o plano “deu errado”, é comum
atribuir a responsabilidade à própria população, com a justificativa
de que o mercado não respondeu
da forma que se imaginava.
Via de regra, o gestor público vê a aprovação do plano ou de
uma lei como uma conquista em
si, como se o resultado já estivesse
consumado, e torna-se um observador passivo durante dez anos de
desenvolvimento urbano. Passado
esse período e sem dados para corroborar decisões, não surpreende a
raridade de se fazer qualquer tipo
de avaliação do que o plano anterior gerou, com poucos critérios
objetivos para embasar as mudanças na proposta do novo plano ou
de novas leis.
FALTA DE ACOMPANHAMENTO
O conceito da gestão urbana
tem uma postura diferente. O planejamento é uma diretriz mais estratégica e menos detalhada onde
se tenta prever o crescimento da
cidade baseado na realidade, e
não nas ambições do planejador.
Diante disso, é estabelecida uma
série de métricas que poderiam
ser acompanhadas para entender a
cidade a cada momento, facilitando a tomada de decisões.
Na área de moradia, qual a taxa
de crescimento populacional e de
renda per capita da cidade? Como

isso afeta a demanda por espaço
construído? Qual o preço dos imóveis de diferentes tipos e regiões na
cidade? Qual a taxa de vacância em
imóveis públicos e privados? Qual
o motivo da sua vacância? Qual o
número de habitantes morando
em comunidades informais, ou favelas? Como isso está evoluindo ao
longo do tempo? Quanto tempo é
levado para licenciar uma nova
construção? Em mobilidade, qual
o tempo médio dos deslocamentos por cada modo de transporte? Quantos empregos podem ser
acessados em um raio de uma hora
de cada ponto da cidade? Qual o
índice de caminhabilidade das ruas,
e não apenas o de fluxo de veículos? Quantas transferências os
passageiros de transporte público
estão fazendo? Qual a lotação dos
veículos? Qual a proporção entre
espaço público e privado em diferentes áreas da cidade?

A partir de indicadores dessa natureza é possível estabelecer metas
para cada um deles, e projetos para
cada uma destas metas. Infelizmente, na realidade brasileira, tais
indicadores raramente são medidos, muito menos acompanhados
ou usados para estabelecimento
de metas, mesmo em algumas das
maiores cidades.
INDICADORES CLAROS
Gestores
urbanos
deveriam
acompanhar os indicadores diariamente e estabelecer metas quantificáveis e viáveis, de acordo com
a realidade do que ocorre no dia a
dia da cidade. Apenas dessa forma é
possível avaliar se os planos e as legislações vigentes estão produzindo
os resultados desejados, entender
quais as principais “alavancas” para
influenciar cada métrica e quais regras estão comprometendo o atingimento dos objetivos. O sucesso
NATALYA LETUNOVA/UNSPLASH

virá da melhoria dos indicadores
medidos do mundo real, e não da
aprovação de leis que podem inclusive gerar resultados negativos para
a cidade.
Algumas cidades do mundo
afora podem servir de inspiração.
Hong Kong, um exemplo mundial
de gestão urbana, utiliza e disponibiliza abertamente dados como:
percentual de utilização de terra
para cada uso, razão entre aluguel e
renda como fator de acessibilidade
à moradia, preço médio de imóveis
comerciais e residenciais, tamanho
médio por unidade de moradia e
tipo de transporte para escola ou
trabalho dividido por faixa etária e
gênero. Singapura, na mesma linha,
monitora uma série de indicadores
e publica anualmente um relatório
com dados semelhantes. Grandes
cidades chinesas, como Xangai, embora não disponibilizem os dados
na internet, utilizam objetivos quantitativos como acesso a áreas verdes
per capita, projeções de unidades de
habitação construídas na cidade e
percentual de deslocamentos a pé,
de bicicleta ou utilizando transporte
público – no caso, com objetivo de
chegar a 80%.
Sem um sistema de indicadores de gestão urbana não podemos
avaliar o resultado dos nossos planos, muito menos criticá-los de
forma embasada. Discussões acontecendo hoje a respeito da revisão
dos planos diretores de grandes
cidades brasileiras se tornam inócuas, dada a falta de dados para
entender que problemas existem e
quais as consequências dos planos
sendo implementados. Os objetivos não são claros e as formas de
atingi-los menos ainda. O cidadão
brasileiro normalmente critica a
falta de planejamento nas suas cidades: isso não é verdade. Planejamento temos de sobra, e o que está
faltando é gestão urbana.
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PRECISAMOS OU QUEREMOS

EMPRESAS ESTATAIS?

V

MIGUEL Á. PADRIÑÁN/PEXELS

“

O BRASILEIRO CONTINUA
AMARRADO À FIGURA
PATERNA DO SETOR
PÚBLICO – O QUE TORNA
DIFÍCIL ENXERGAR QUE
A MAIOR PARTE DAS
DISTORÇÕES CAUSADAS NA
NOSSA ECONOMIA É, NA
VERDADE, ORIGINADA POR
ELE PRÓPRIO

”

IGOR MORAIS

PÓS-DOUTORANDO EM
ECONOMIA APLICADA E DATA
SCIENCE NA UNIVERSIDADE
DA CALIFÓRNIA – RIVERSIDE
igoracmorais@gmail.com
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amos passar um bom tempo
ainda discutindo as medidas
que estão sendo propostas, no
âmbito do governo federal, que visam
reduzir a interferência do Estado nas
nossas vidas. Isso porque, por incrível
que pareça, o brasileiro continua muito
amarrado à figura paterna do setor público – o que torna difícil enxergar que
a maior parte das distorções causadas na
nossa economia é, na verdade, originada por ele próprio. Mas chegamos a um
ponto onde não há mais como avançar
na criação de riqueza e na redução das
desigualdades se mantivermos a atual
estrutura de sociedade que possuímos.
E a “bola da vez” são as empresas estatais. Elas são úteis para nós? Geram distorções na economia? São estratégicas?
DIAGNÓSTICO
As empresas estatais estão presentes
em todos os países há vários anos e, portanto, nesse caso, não parece ser pecado
tê-las entre nós. Porém, a forma com
que as sociedades lidam com essas empresas difere significativamente. Em alguns países, estão em grande quantidade e atuando em diversas atividades. É o
caso da China, com 51 mil empresas estatais, totalizando um valor de mercado
de US$ 29 trilhões e empregando mais
de 20 milhões de pessoas. Em outros
lugares, notadamente em economias
onde prepondera a visão de um Estado menos intervencionista, o número
de empresas estatais é mais baixo (vide
Reino Unido e Estados Unidos).
Porém, a China é uma exceção em
um mundo onde temos cerca de 2,4 mil
empresas estatais com valor de mercado que somam US$ 2,4 trilhões e empregam 9,2 milhões de pessoas. Em um

ranking da OCDE, a Hungria aparece
como o segundo país com mais empresas estatais (370), seguida da Índia (270)
e, depois, do Brasil (135).
Outro aspecto interessante é a importância do emprego das empresas
estatais sobre o total da economia. Em
alguns países como a Noruega, os empregos nas estatais representam 12,6%
do total, e essas empresas acabam exercendo forte impacto sobre a formação
de renda. No Brasil, as estatais federais
empregam um total de 500 mil pessoas
(0,7% do total empregado no setor privado).
Em termos setoriais, há muito mais
semelhança na escolha da atuação do
governo que, na maioria dos países,
prefere manter o controle de atividades
voltadas à prestação de serviços à população, como coleta de lixo, fornecimento de água e energia e, em alguns casos,
transporte de passageiros com ônibus,
trem e metrô. Já quando o assunto é
produção de bens, as maiores semelhanças estão entre aqueles que optam
por interferir na extração ou produção
de minerais, acabando por gerar gigantes mundiais como no Chile (produção
de cobre), Marrocos (produção de fosfato) e Congo (cobalto). Ou ainda em
hidrocarbonetos, onde temos, para citar
apenas as maiores, Petrobras (Brasil),
Ecopetrol (Colômbia), Pemex (México)
e Statoil (Noruega).
Porém, quando o assunto é governança, um tema que envolve transparência e boas práticas de gestão, nem todas as empresas acabam desfrutando de
uma gestão similar ao que se vê no setor
privado. Por vezes, sucumbem com as
alternâncias e ingerências de políticos e
da corrupção.

O que faz com que governos escolham abrir empresas e interferir na produção de bens e serviços? Em muitos,
casos veremos como justificativa que o
mercado não tem interesse ou não seria
capaz de oferecer determinados serviços públicos à população em geral – ou,
ainda, que as estatais são importantes
para manter os interesses econômicos
e estratégicos nacionais. Ambos os itens

são questionáveis, e o Brasil já teve experiência interessante nesse aspecto
quando iniciamos a abertura maciça de
empresas estatais para explorar e refinar petróleo, extrair minério de ferro,
processar aço, gerar e distribuir energia,
viabilizar a comunicação e as transações
financeiras e diversas outras atividades.
Mas isso foi há mais de 70 anos. O
Brasil de hoje mudou de forma sig-
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nificativa, e a nossa ineficiência como
economia está muito mais ligada a essa
forte presença do Estado do que à sua
ausência, como foi naquele período.
Vejamos o exemplo do setor de energia,
que tem 40 empresas estatais federais
(isso sem contar as estaduais ou municipais), um ministério que agrega, além
dessas, outras 32 empresas estatais – o
que lhe confere um poder elevado sobre o modelo energético no Brasil – e
mais uma agência reguladora. Tamanha
estrutura e controle, na verdade, produziu como resultado para os brasileiros
uma das energias residenciais mais caras do mundo entre os países emergentes, em termos de paridade do poder de
compra por MW/h. O que pagamos em
casa para ter energia é mais do dobro
do que os americanos pagam para uma
renda per capita que é três vezes menor.
Isso nos deixa ainda mais perplexos
quando vemos que esse cenário ocorre concomitantemente a uma das economias com maior oferta de recursos
hídricos do mundo, que é mais barata.
Além da energia elétrica, temos gás e
gasolina com preços elevados para o
nosso padrão de renda. Em uma comparação internacional, o preço da gasolina nas bombas custa mais no Brasil
do que em diversos outros países emergentes. Aqui, a gasolina é mais barata
do que em quase toda a Europa. Mas,
quando comparamos com o peso que
esse produto tem na renda do consumidor, o Brasil se destaca, ficando atrás
apenas dos emergentes México e África
do Sul. Esse produto na Noruega, Espanha, Itália e Singapura é caro, mas pesa
menos de 1% na renda do cidadão.
Mas há uma outra distorção criada
pelas empresas estatais que se torna ainda mais relevante para um país de baixa
renda, como é o caso do Brasil: o salário
recebido por esses empregados. Para
essa análise, vamos considerar apenas
um pequeno grupo de empresas que
são classificadas como “dependentes
do Tesouro Nacional” – termo que se
refere àquelas empresas que não geram
recursos para se manter e que, portan-
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to, precisam de constantes transferência
para continuar funcionando. Aqui temos
pouco mais de 73 mil trabalhadores, com
um salário médio mensal de R$ 13,3 mil.
Em alguns casos, como na Embrapa, essa
média pula para R$ 17 mil, e a menor média está na IMBEL, com R$ 2,4 mil.
Comparando esses valores com os
recebidos pelos trabalhadores no setor
privado, podemos ver que o governo é
um dos grandes responsáveis pela geração de desigualdade no Brasil. São mais
de 33 milhões de brasileiros que recebem
salários seis vezes menores que a média
paga nas estatais dependentes. E, mesmo

quando consideramos a renda dos empregadores, a média de R$ 5,6 mil fica
menos da metade do que os trabalhadores das estatais recebem.
Qual seria o incentivo a liderar empreendimentos em um país que oferece
o conforto de um salário mensal duas
vezes maior e sem risco? Queremos
manter e pagar salários altos para que se
pesquise tecnologias embarcadas para
a Marinha (Amazul), na área de Geologia e Hidrologia (CPRM), voltada a
atender produtos do setor agropecuário
(Embrapa), pesquisa aplicada ao setor
energético (EPE), planejamento do se-
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5.66

tor logístico no Brasil (EPL) e na administração da infraestrutura hídrica (Codevasf)? Ou podemos, via universidades
federais e parcerias com o setor privado,
financiar essas pesquisas, reduzir o custo
e encurtar o ciclo de amadurecimento
dessas tecnologias? Para que uma CPRM
se podemos produzir esse conhecimento nas universidades ou até no IBGE? A
duplicidade de estratégias no Brasil gera
a sensação de desperdício de riqueza pública, em meio a uma população que, em
muitos lugares, nem consegue acessar
água encanada, ter tratamento adequado
de lixo e educação de qualidade.
POSSÍVEIS SOLUÇÕES
A nossa sociedade pode desejar e aceitar manter empresas com controle governamental, mas esse parece ser o melhor momento para enriquecer o debate
em torno do tema. Em primeiro lugar,
no Brasil, criar uma empresa estatal passa por decisão governamental, aprovação legislativa ou então de gabinete, mas
nunca por plebiscito. E essa deveria ser a
alternativa mais correta em uma democracia. Na Nova Zelândia, por exemplo,
as estatais são criadas com um propósito
específico e prazo limitado, sendo extintas após terem atingido seus objetivos.
Outro ponto a ser melhorado nesse
ecosistema é a indicação de membros
dos conselhos. No Canadá, na França,
em Portugal e em Israel, por exemplo, há
critérios de mercado para a escolha desses membros, que devem ter seus nomes
aprovados por comissão, e não via indicação política. Alem disso, na República
Tcheca, Espanha, Finlândia e Noruega,
há lei específicas que determinam que
os salários dos executivos não devem ser
maiores que o de mercado.
Por fim, em se tratando de bens, como
gasolina, gás e energia, devemos prezar
pela concorrência, para que toda a população possa se beneficiar de preços mais
baixos. Ou seja, as estatais devem ser eficientes ou, então, serem extintas. Cabe a
nós, cidadãos, cobrarmos do governo atitudes mais transparentes no tratamento
da riqueza que geramos com o nosso
trabalho.
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ACONTECE
IBRAVIN/DIVULGAÇÃO

GIRO ECONÔMICO

SETOR CALÇADISTA

CRESCIMENTO À VISTA
O setor brasileiro de calçados deverá expandir 2,9% em
2019 em número de pares vendidos. Já em faturamento, a
evolução deverá ser de 2,3% em comparação com o ano
passado. As estimativas são do Comitê da Cadeia Produtiva
de Couro e Calçados e Artefatos (Comcouro) da Federação
da Indústria do Estado de São Paulo (Fiesp).

NO BRASIL, HÁ

34 MIL

UVA E VINHO

ZONA FRANCA
Está sendo retomado na Câmara dos Deputados, em Brasília, o projeto para
a criação da Zona Franca da Uva e do Vinho, abrangendo 23 municípios da
Serra Gaúcha. Eles teriam um regime tributário especial para plantio, colheita
e produção da uva, ao engarrafamento e à venda de vinhos, com isenção do
IPI, inicialmente.
“Sabemos ser um grande desafio, especialmente quando se pleiteia isenções de impostos, mas esta é uma luta que não pode esperar mais. Hoje cada
vitivinicultor do país anseia por uma revisão na pesadíssima carga tributária
imposta sobre o vinho brasileiro”, declarou o prefeito de Bento Gonçalves, Guilherme Pasin.

PONTOS DE VENDA DE CALÇADOS E

6,4 MIL
INDÚSTRIAS DO SETOR,
QUE EMPREGAM

334 MIL
PESSOAS, DIRETA E
INDIRETAMENTE

FANHUNGRY/UNSPLASH

SÃO CONSUMIDOS

338 MILHÕES
DE LITROS

DE VINHO POR ANO NO BRASIL, DOS QUAIS

65%
35%

SÃO RÓTULOS NACIONAIS E

SÃO IMPORTADOS
(fonte: Ideal Consulting e Organização Internacional da Vinha e do Vinho)
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SUSTENTABILIDADE

LIXO COMO
MATÉRIA-PRIMA

CARREFOUR

STORE IN STORE
DIVULGAÇÃO

Um projeto pioneiro vai mudar a cultura do descarte irregular em uma das
maiores cidades do Rio Grande do Sul. Em um parque industrial de Canoas, será
instalada uma usina de reciclagem que transformará restos de materiais de construção em matéria-prima para obras públicas, como areia, pedra e brita. Havia mais
de 20 anos que o local servia como depósito de lixo.
Com a iniciativa – a maior do tipo no Brasil – Canoas eliminará 100% dos pontos
críticos de acúmulo de lixo. A usina será construída em uma área de cinco hectares cedida pelo município, com um investimento de R$ 6 milhões. No local serão
recolhidos, separados e beneficiados cerca de 15 mil metros cúbicos de entulhos
ao mês.

DERLI COLOMO JÚNIOR/PREFEITURA DE CANOAS

Prefeito de Canoas, Luiz Carlos Busato (centro), vistoria local em que
será instalada a usina

GAMES

LANÇAMENTO DO
PLAY5 EM 2020
Uma das estrelas do bilionário
mercado mundial de videogames, o
PlayStation deverá ter sua nova versão lançada pela Sony somente em
2020. No entanto, o arquiteto-chefe
do Play 5, Mark Cerny, antecipou algumas informações sobre o que será
oferecido pelo nosso console.

Dentre as principais novidades
estará a compatibilidade com videogames anteriores, aceitação de
mídia física (não apenas downloads
de jogos), efeitos visuais à altura
do que é feito pela indústria do
cinema em Hollywood e suporte a
gráficos 8K.

Com a intenção de melhorar a experiência
de compras do consumidor, o Grupo Carrefour
fechou uma parceria com o Magazine Luiza.
Com lojas dentro dos hipermercados para vender eletroeletrônicos, eletrodomésticos, TV e
celular, o projeto piloto inicia na segunda quinzena de junho em São Paulo.
Em outros países, como França, Polônia e
China, o Carrefour já tem parcerias semelhantes com varejistas locais. É um modelo conhecido como loja dentro da loja, ou “store in store”.
Com a parceria, tanto o mix de produtos como
o atendimento da venda de eletrodomésticos e
eletrônicos serão ampliados e melhorados.
Dependendo dos resultados, após seis meses, o Carrefour pretende estudar a possibilidade de ampliar o modelo de negócio para outras
lojas de hipermercados da rede.

NO BRASIL,
O CARREFOUR POSSUI HOJE

100

HIPERMERCADOS
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HISTÓRIA | GUNTER AXT

CAMILLE PAGLIA

CONTRA OS TRANSTALIBÃS

E

“

OS ALUNOS,

AO INVÉS DE SE
REBELAREM CONTRA
TAL PATERNALISMO,
EXIGEM MAIS

”
GUNTER AXT
HISTORIADOR
gunter@terra.com.br
76

VOTO - política, cultura e negócios - Edição 143

m abril de 2019, a historiadora Camille
Paglia, autora de mais uma dezena de
livros – alguns icônicos em muitos países, como Personas Sexuais – estava pronta
para falar de Mick Jagger e David Bowie em
uma aula magna, na universidade das Artes
da Filadélfia, quando um grupo de estudantes a interrompeu. A palestra acabou cancelada, depois que os 17 andares do prédio precisaram ser evacuados em razão do alarme
de incêndio disparado de modo fraudulento.
Os alunos divulgaram manifesto exigindo a
demissão de Camille da universidade onde
leciona dedicadamente desde 1985 e sua
substituição por uma pessoa “queer e de cor”.
O presidente da UArts, David Yager, repeliu: “Limitar o leque de vozes na sociedade
corrói nossa democracia. As universidades,
além disso, estão no centro da noção revolucionária de liberdade de expressão: promover a livre troca de ideias é parte da razão
central de sua existência.” E concluiu enfático: “Agora não, não na UArts!”
A reação poderia ser considerada óbvia:
em defesa de um membro sênior do corpo
docente, da autonomia para decidir sobre o
currículo e da liberdade de expressão, mas
a verdade é que provocou forte impressão,
por sinalizar no sentido de uma virada. Os
EUA vêm sendo sacudidos por episódios
cujo desfecho tem sido em regra o oposto.
Como em Yale, em novembro de 2015,
quando um grupo cercou o sociólogo Nicholas Christakis por duas horas. A fúria
foi desencadeada porque sua esposa, uma
psicóloga infantil, sugeriu que os alunos de
graduação poderiam escolher seus trajes de
Halloween sem a aprovação do “escritório de
diversidade”! Sim, você não leu errado! Se o
Brasil fosse Yale, as fantasias e os enredos de
carnaval precisariam do aval de uma espécie de ministério da paródia. Essa burocracia

stalinista acontece na terra do liberalismo.
Os alunos, ao invés de se rebelarem contra
tal paternalismo, exigem mais! Alguns gritaram ao professor: “Não importa se você concorda ou não. Não é um debate.” As imagens
são perturbadoras, pois vê-se um Christakis
acreditando na força do diálogo, cercado por
alunos infantilizados, narcisistas e psicologicamente perturbados, o retrato perfeito
do que se chama de geração floco de neve
– uma turminha sensível, que explode em
lágrimas diante de qualquer divergência.
Nenhum estudante foi repreendido pela insubordinação, e Yale até distribuiu prêmios a
alguns, depois de o reitor agradecer aos que
invadiram o pátio de sua residência à noite,
abraçando a ideia de que teria algo a aprender com aquilo. Diante da capitulação adulta, o assédio aos Christakises continuou por
meses. O casal, finalmente, se demitiu.
Os envolvidos não são conservadores
e moralistas religiosos do início do século
XIX, tampouco partidários de alguma agremiação fascista dos anos 1930. São militantes
do Politicamente Correto e se pretendem a
esquerda progressista. Queer é um conceito amplificado pela socióloga Judith Butler,
uma feminista pós-estruturalista que acredita ser o gênero – masculino, feminino etc.
– uma construção simbólica, definida pelo
discurso, esquema no qual os hormônios e a
biologia desempenhariam papel irrelevante.
Uma das consequências dessa abordagem,
que à primeira vista parece generosa, por valorizar a diferença, é que a ideia de verdade é
elidida. Dá-se tal ênfase à subjetividade, isto
é, à noção que o indivíduo tem de si próprio,
que as âncoras coletivas se estilhaçam numa
miríade de identidades sem fim.
Camille está entre os raros e profícuos estudiosos da passagem da modernidade para
a era digital, sendo mundialmente aclama-

da. Além disso, vem há anos sustentando
na arena pública o engrandecimento de
causas libertárias, como a igualdade de
direitos entre homens e mulheres, a autonomia de cátedra e de expressão. Mas
ela é também uma crítica sistemática,
de dentro das fileiras do feminismo, dos
excessos do politicamente correto e das
incoerências da Teoria Queer. É como
se, para Camille, os preconceitos do século XIX – que verberavam um suposto
lugar natural das mulheres na condição
de mãe, esposa, cuidadora e doméstica –,
ao invés de serem na pós-modernidade
deslocados por um modelo libertário e
contracultural, estão cada vez mais sendo
substituídos por um feixe de recalques,
que começam na culpabilização indiscriminada dos homens e do masculino
e terminam numa apologia acrítica do
transgênero.
Concorde-se ou não com Camille, ela
está aberta ao diálogo. Assim, o manifesto estudantil bramido contra ela cheira a
retaliação. Não deveria sequer ser levado a sério e os seus responsáveis, já que
cercearam a liberdade de expressão e
provocaram a evacuação de um prédio
inteiro com base em um alarme falso de
incêndio, o que é crime, deveriam sofrer
punições de rotina. Mas hoje é tamanho o

clima de insegurança em torno da garantia de expressão, que professora é interrompida e o presidente da universidade
precisa sair em sua defesa, para que a avalanche de apostasias não se avolume, de
modo a prejudicar uma carreira brilhante, como já aconteceu em outros casos
similares.
O incrível é a facilidade com que manifestantes que se acreditam copartícipes
do campo progressista viram às costas
para todo o legado de conquistas construído por anos de lutas em prol da garantia de expressão às mulheres. Além disso,
é notável que esses alunos não estejam
questionando a didática e a erudição de
Camille, e tampouco estejam preocupados com o mérito acadêmico do suposto
substituto que reclamam, apenas se importando com o seu compromisso com
uma vertente específica, a teoria Queer,
que longe está, aliás de representar a diversidade da compreensão feminista de
mundo. É uma inversão de valores, porque os estudantes estão lá para aprender
a lição e não para ditá-la antes de ouvi-la.
Sua percepção, portanto, está na contramão do Humanismo e da democracia.
Ela nada mais é do que a emulação de um
tribalismo sectário. Não é à toa que esses que estão acusando Camille Paglia de
SHARON MCCUTCHEO/UNSPLASH

“transfobia” – logo ela, que já se declarou
lésbica e transgênero – porque ela encara
essa onda com certo ceticismo, são cada
vez mais identificados como transtalibãs.
Camille tem recebido manifestações
de solidariedade e de apoio de intelectuais, feministas e órgãos de imprensa,
como o Spectator, Sunday Times, Spiked e The Atlantic. Mas, como aconteceu
também em outros casos recentes, a grande mídia liberal tem se mantido silente.
Camille tem insistido que essa reticência
tem contribuído para abrir espaços aos
conservadores, que estão se apropriando
da crítica aos exageros e, desse modo, ganhando adeptos. Assim, em lugar de mais
eficácia na proteção às minorias, o que
está na essência do enlevo politicamente
correto, teríamos cada vez mais reacionários, crescendo à esquerda e à direita.
Um filme que tem sido visto no Brasil.
Em 2015, estudantes da Universidade Federal de Pelotas desfilaram nuas por salas
de aula, urinaram em baldes e esparramaram o conteúdo pelas paredes. Uma delas
se masturbou com uma garrafa na escada
de acesso ao prédio do Instituto de Ciências Humanas, localizado em área central
da cidade. Disseram se tratar de um protesto feminista. O atentado ao pudor, o
dano ao patrimônio público e o prejuízo
aos demais alunos (privados de suas aulas), ao que se sabe, não chegaram a ser
punidos. As imagens escatológicas, entretanto, circularam fartamente pelas redes
sociais durante a campanha eleitoral de
2018, ajudando a espalhar para incautos
uma percepção degradada de feministas
e, até, dos profissionais de Ciências Humanas. A minoria que assim age, na verdade, longe está de representar o conjunto da classe, e, se pretende afirmar algum
direito, tudo o que consegue na prática é
um tiro no pé. A deturpação pode ser explorada por quem deseja investir contra
a reputação das universidades e, em especial, desmontar as Humanidades. Esse
é o ponto, portanto, em que ativistas de
extrema-esquerda e de extrema-direita
se encontram e se completam. Enquanto
isso, sofrem a pesquisa, a educação, a cultura e o Humanismo de um modo geral.
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DE PORTAS

ABERTAS

As pessoas estão cada vez mais em busca
de experiências gastronômicas exclusivas
– e se afastando de restaurantes lotados
e impessoais. Ao redor do mundo, uma
tendência vem ganhando força: chefs e
amantes da gastronomia estão abrindo suas
casas para oferecer refeições às pessoas

O

ferecer uma refeição para
amigos ou familiares em
casa é sempre uma experiência agradável. Agora, imagine
abrir a sua residência para servir
um jantar a desconhecidos. Um
dos pioneiros nesse formato no
Brasil foi o músico e publicitário
Gustavo Araújo, de 37 anos. Longe
de pensar em construir uma carreira gastronômica, ele decidiu se
aventurar nessa área em 2011.
Hoje, a Casa do Araújo recebe
grupos de até 25 pessoas em dois
dias por semana na Vila Madalena,
região Sul de São Paulo. E detalhe:
está sempre com lotação máxima.
O menu a la carte conta com petiscos, sobremesas e vinhos e, incluindo uma cerveja artesanal da
casa. A inspiração vem principalmente da Península Ibérica, com
um mix de temperos espanhóis e
portugueses.
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“Na cozinha, eu faço muito o
que estou a fim de fazer. Até porque a casa é minha, o restaurante é
meu, o projeto também. Eu faço o
que eu bem entender”, brinca Gustavo, acrescentando que prepara
tudo pensando nas pessoas.
Em entrevista à Revista VOTO,
Gustavo conta como surgiu a ideia
e como é o dia a dia de um restaurante em casa:
Quando e como surgiu a ideia de
tornar a sua casa uma espécie de
restaurante?
Foi numa época que eu queria
fazer algo diferente, colocar em
prática tudo o que eu havia aprendido, o que eu era até aquele momento. Na casa dos meus pais,
por exemplo, parecia que estava
em um banquete a cada refeição,
onde eles nos davam coisas para
experimentar, atendendo a todos

Casa do chef Gustavo
Araújo recebe grupos
de até 25 pessoas em
dois dias por semana
em São Paulo

de forma acolhedora e carinhosa. Aprendi e vivi isso minha vida
inteira. Quando morei em Barcelona, tínhamos muito hábito de
convidar as pessoas para comer
em casa e normalmente fazíamos

DANIEL MOROZETTI

o famoso pica pica, que são vários
pratos para beliscar. Esse formato
acabou sendo a intenção da Casa
do Araújo: pequenas porções para
serem compartilhadas.
Que tipo de cozinha você apresenta?
É uma fusão de comida brasileira
com ibérica, portuguesa e espanhola.
Você encontrou alguma dificuldade
no início? Como consegui superar?
A dificuldade foi chamar as pessoas, fazer com que elas soubessem
da iniciativa. Foi boca a boca, dependi do crescimento aos poucos.
Mas de uma forma ou de outra,
acabou se espalhando. Hoje, bastante gente sabe que existe a Casa
do Araújo. No início, me cobrava
muito, ficava aflito a cada novo
prato, pensando se as pessoas iam
gostar. Hoje sou mais relax, se as
pessoas gostarem ou não, sei que
posso fazer tudo de tudo. A maioria que prova gosta bastante e traz
outras pessoas queridas, o que me
deixa muito feliz.
Como se dá a operação no dia a dia?
Alguém lhe auxilia?
Eu faço tudo sozinho, das compras
aos preparos. Tenho uma pessoa
que trabalha comigo quando tem
evento, que ajuda a servir as pessoas, dá uma ajeitada na casa, prepara as mesas, que é a Dani. Ela é
uma pessoa muito querida, muito
acolhedora e tem uma coisa muito
maternal, as pessoas adoram.

“COMO O AMBIENTE É FORMADO
POR UMA SALA COM SOFÁ,
BANCADA E MESA, AS PESSOAS
FICAM MUITO PRÓXIMAS”

Você acredita que esse formato
oportuniza a convivência e resulta
até mesmo em amizades?
Com certeza! Como o ambiente é
formado por uma sala com sofá,
bancada e mesa, as pessoas ficam

muito próximas. Casais e grupos
de amigos começam a bater papo,
e a conversa flui. Mas a pessoa também pode ficar na sua privacidade.
A experiência vai desde o primeiro
encontro até comemoração de bodas. Essa energia gostosa, de comemoração, interfere na minha vida
pessoal de forma positiva. É muito
bom receber isso das pessoas em
troca do meu trabalho, da comida,
da cerveja, do pão, da sobremesa
que eu faço artesanalmente e sirvo.
Qual a sua inspiração e como se dá
seu processo de criação?
Quando viajo, gosto de comer comida típica local. Isso me inspira a
fazer a minha mistura ao voltar pra
casa. Não faço meus pratos seguindo preceitos de gastronomia que
se aprende nas faculdades, mesmo
porque eu sempre fui autodidata
na gastronomia. Minha aprendizagem é um pouco abstrata, às vezes é um sabor, um cheiro ou uma
visão que eu tive, uma música que
ouvi no restaurante que faz a coisa
se misturar na minha cabeça. Se eu
estudasse, talvez ia criar uma série
de “podes” e “não podes”. Na cozinha, eu faço muito o que estou
a fim de fazer. Até porque a casa
é minha, o restaurante é meu, o
projeto também. Eu faço o que eu
bem entender (risos), sempre com
respeito às pessoas, que é o principal.
Numa cidade com tantas opções
gastronômicas como São Paulo,
acredita que esse formato mais íntimo é um diferencial e aquilo que
as pessoas estão buscando?
As pessoas buscam sair um pouco
da loucura dessa cidade, do movimento, das filas da impessoalidade,
do individualismo. Essa vila onde
eu moro é muito cordial e parece
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GUSTAVO MENDES

Dinneer

NA CASA DO CHEF
Na era da economia compartilhada, diversas
plataformas conectam chefs que abrem suas
casas aos clientes. São como o Airbnb da
gastronomia. É possível conferir o perfil dos
anfitriões mais próximos de onde você mora,
o que servem e as avaliações de quem já foi
lá para conferir. Conheça:

que você se transporta para um
passado distante. A familiaridade,
o olho no olho, o caseiro em São
Paulo são diferenciais, as pessoas
procuram por isso.
Por receber “estranhos” em casa,
há alguma preocupação com segurança?
Como as pessoas reservam, sempre sei quem vem. Nunca tive problemas. A maioria das pessoas que
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Criado em 2015, a partir da
percepção dos donos de que
as pessoas são apaixonadas
por compartilhar refeições com
as outras. Está presente em 49
países.

Eatwith

Foodpass

Tem o propósito de conectar pessoas
pelo alimento. Defende a economia
criativa e colaborativa, enxergando a
gastronomia como expressão cultural.

Meal Sharing

Busca unir as pessoas e promover a
diversão através da comida.

Posiciona-se como a maior
comunidade global para
experiências gastronômicas
autênticas, com presença em
130 nações.

Menutrip

Plataforma brasileira onde
os cozinheiros criam eventos
gastronômicos que podem ser
comprados pela internet.

vem são do bem, estão alinhadas
com o meu pensamento também.
São doces, respeitam a casa e a atmosfera que eu e minha família
criamos para esse espaço. Meu filho de quatro meses vive tranquilamente nesse ambiente.

car no celular quando estão aqui,
ainda é menos do que em outros
lugares. As pessoas entendem que
a proposta é você estar no lugar e
desfrutar da experiência que você
está tendo aqui em casa, mas é
tudo de forma muito equilibrada.

Na sua opinião, esse formato é uma
forma de aproximar as pessoas em
uma era tão virtual?
Apesar de algumas preferirem fi-

Você estabelece alguma regra para
quem vai a Casa do Araújo?
A única regra é reservar, cumprir a
reserva, desfrutar e se divertir! V

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

18
MAI

17

MAI
IL DIVO
TIMELESS - 15º ANIVERSÁRIO

AUDITÓRIO
ARAÚJO VIANNA

BENITO DI PAULA

18 E 19
MAI
PAULO GUSTAVO
E DÉA LÚCIA

18 MAI - TEATRO FEEVALE
19 MAI - AUDITÓRIO ARAÚJO VIANNA

28
MAI

QUEEN EXTRAVAGANZA

29
MAI

MARIZA

TEATRO DO
BOURBON COUNTRY

AUDITÓRIO
ARAÚJO VIANNA

AUDITÓRIO
ARAÚJO VIANNA

15
JUN

ERASMO CARLOS

20
JUN
RODRIGO TEASER
TRIBUTO AO REI DO POP

TEATRO DO
BOURBON COUNTRY

TEATRO DO
BOURBON COUNTRY

29
JUN

ROBERTA SÁ

TEATRO DO
BOURBON COUNTRY

INGRESSOS:

PORTO ALEGRE
Bilheteria do Teatro do Bourbon Country
NOVO HAMBURGO
Bilheteria do Teatro Feevale

opuspromocoes.com.br
 /opuspromocoes
 /opuspromocoes
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TEATRO DO BOURBON COUNTRY - ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO Nº 49382020 VALIDADE 21/08/2020 CAPACIDADE MÁXIMA: 1.144 PESSOAS
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ÓLEO SOBRE TELA DE BENEDITO CALIXTO (1853-1927)

POLÍTICA,
ELEIÇÕES,
CURIOSIDADES...

E FUTEBOL

Um dos maiores especialistas em Direito Eleitoral
do país aceitou um desafio feito pelo filho:
escrever um livro reunindo 1.000 curiosidades
sobre a política no Brasil. O resultado da obra,
escrita por Antônio Augusto Mayer dos Santos, é
uma encantadora viagem pela história do país

A

sabedoria popular tem uma
teoria interessante: “futebol, política e religião não se
discute”. Na prática, a coisa é bem
diferente. Esses temas são bastante debatidos – sobretudo futebol
e política, que, ao que tudo indica,
são as discussões preferidas dos
brasileiros. E esses universos envolvem de uma forma muito peculiar 1.000 Curiosidades sobre Política e Eleições no Brasil, de Antônio
Augusto Mayer dos Santos.
O livro versa exclusivamente
sobre política, é claro. Mas, dentre
as muitas conexões possíveis com
o futebol, a principal é o ponto de
partida da obra. Enquanto folheava um livro com mil curiosidades
a respeito das edições da Copa do
Mundo de Futebol, o filho mais
novo de Antônio Augusto perguntou ao pai: “Por que você não escreve algo assim sobre política?”
Foi o que bastou para o autor
debruçar-se sobre seu vasto acer-

82

VOTO - política, cultura e negócios - Edição 143

vo, coligido ao longo de quase 40
anos, e começar a selecionar mil
dentre as dezenas de milhares de
curiosidades da política e das eleições brasileiras.
João Pedro, de 13 anos, ignorou o senso comum: lendo sobre
futebol, pensou em política e deu
ao pai uma ideia valiosa. E o pai
levou adiante o projeto porque é
uma das maiores autoridades em
Direito Eleitoral no país. Conta
mais de 25 anos de advocacia e é
autor de outros seis livros sobre o
tema – especificamente, reforma
política e campanhas eleitorais. É,
também, colunista da VOTO desde
a primeira edição, em 2004.
DA COLEÇÃO À EXPERTISE
Ele tinha a mesma idade do filho quando se viu fascinado pelo
primeiro pleito pluripartidário
que pôde presenciar e com os embates de Norte a Sul do Brasil, envolvendo postulantes a governos

e legislativos estaduais, além do
Congresso Nacional. Começou então, a colecionar jornais, revistas,
adesivos, santinhos e uma infinidade de documentos.
Foi vasculhando esse vasto material que Antônio Augusto Mayer
dos Santos separou as 1.000 curiosidades. Aliás, essa ampla e inusitada base de dados políticos foi
iniciada a partir de um contato do
pesquisador com o futebol.
Seu pai, Antônio Augusto dos
Santos, o Totonho, foi radialista
esportivo por 53 anos. Criador do
consagrado modelo de plantão esportivo, vivia pesquisando e guardando informações sobre futebol.
Foi daí que nosso autor herdou o
gosto por reunir e organizar materiais. Porém, em vez da bola, seu
objeto de atenção era a urna.
Vendo o pai (falecido aos 77
anos em 2015) pesquisando sobre
futebol, foi inspirado a pesquisar
sobre política. E vendo o filho ler

FATOS INCOMUNS
Da Proclamação da República até as eleições de 2018, o livro compila
uma série de ocorrências no terreno da política nacional. Muitas são
curiosas, surpreendentes e desconhecidas. Confira algumas:

A primeira eleição

O primeiro pleito presidencial ocorreu pela via indireta. Duas
chapas se apresentaram para a disputa em 25/02/1891. O
marechal Deodoro da Fonseca (1827-1892) e o almirante Eduardo
Wandenkolk (1838-1902) enfrentaram o senador Prudente de
Morais (1841-1902) e o general Floriano Peixoto (1839-1895).

Estreia na TV

O primeiro debate presidencial do país aconteceu em 17/07/1989.
Na TV Bandeirantes, o encontro foi mediado pela jornalista Marília
Gabriela e teve a presença de Paulo Maluf (PDS), Leonel Brizola
(PDT), Lula (PT), Mário Covas (PSDB), Afonso Camargo (PTB),
Aureliano Chaves (PFL), Ronaldo Caiado (PSD), Afif Domingos (PL) e
Roberto Freire (PCB). Ulysses Guimarães (PMDB) e Fernando Collor
(PRN) não compareceram.

Vices populares

As eleições brasileiras registram quatro casos de vice-presidentes
mais votados que presidentes. Isso aconteceu porque até o pleito
de 1960, a votação para os cargos era individual, ou seja, não havia
a formação de chapas como ocorre atualmente.

sobre futebol, teve a inspiração
para escrever sobre curiosidades
políticas. Depois de 10 meses de
trabalho sobre o material catalogado durante quase 40 anos de
estudos, o resultado é a obra 1.000
Curiosidades sobre Política e Eleições
no Brasil.

Antônio
Augusto Mayer
do Santos
- 1.000
Curiosidades
sobre Política
e Eleições no
Brasil
240 páginas
1ª edição
Editora Verbo
Jurídico

EFERVESCÊNCIA NACIONAL
As disputas presidenciais, diretas e indiretas, conduziram 37
homens e uma mulher ao topo do
poder. Quase todos, militares ou
advogados; dois economistas, um
engenheiro e um semianalfabeto.
Alguns despacharam no Rio de
Janeiro; outros, em Brasília. Histórias iniciadas ainda no período
Imperial. Um sem-fim de histórias
do Congresso Nacional às câmaras
municipais. Mandatos conturbados, personalidades complexas,
traições e alianças insólitas.
Uma infinidade de temas sobre
política e eleições no Brasil está

contemplada no livro de Antônio
Augusto. “A história política da República é vasta e efervescente, não
raro aflitiva. De 1889 para cá, ocorreu – e segue ocorrendo – praticamente de tudo no país”, afirma o
autor na introdução.
A colagem de fatos políticos e
eleitorais feita por Antônio Augusto leva o leitor a uma viagem frenética pela história do Brasil, podendo ser lida a partir de qualquer
página As curiosidades são apresentadas em grandes letras, num
formato que facilita e incentiva a
leitura – sugestão de Júlia (21), filha
mais velha do autor.
CAPÍTULOS SEM FIM
Em outro trecho, descobrimos
que cada cargo eletivo tem como
requisito básico uma idade mínima (que difere de cargo a cargo)
– e sabemos quem foi o presidente com mais tempo de governo.
Vamos do candidato esfaqueado

ao que se suicidou, conhecemos
as três diferentes datas em que os
presidentes já tomaram posse ao
longo da História e sabemos de
detalhes da formação das bancadas
no Congresso Nacional.
A cada página lida, duas são as
impressões. A primeira é a respeito
do trabalho que Antônio Augusto
teve para selecionar tantas curiosidades no meio de um material tão
vasto e uma história tão diversa e
rica. A outra é a percepção de que,
se quiser, o autor poderá publicar
mais alguns bons volumes com
milhares de outras curiosidades
sobre a política e eleições do Brasil.
Que ele não espere até a próxima Copa do Mundo para lançar o
segundo volume. Nem até as próximas eleições gerais. Estas, aliás, acontecem sempre em ano de
Copa. Como se vê, futebol e política não apenas se discutem, como
convivem e dividem as atenções
V
dos brasileiros.
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SÉTIMA ARTE | MARCO ANTÔNIO CAMPOS

QUINZE ANOS
DEPOIS

Leonardo di Caprio
estrela O Aviador,
outro sucesso de 2004

Completar 15 anos é um momento muito especial. Vale para jovens
debutantes, casamentos, empregos e filmes. É uma marca a ser
comemorada, seja em que ramo de atividade for. Em matéria de
cinema, é tempo suficiente para mudar tendências, efeitos especiais
e temas enfocados pelos cineastas. Por isso, vale a pena revisitar
os sucessos de 2004. Naquele ano, quando a Revista VOTO surgiu,
eram os seguintes filmes que faziam sucesso nos cinemas:

MARCO ANTÔNIO CAMPOS
ADVOGADO E SÓCIO DA CAMPOS
ESCRITÓRIOS ASSOCIADOS
campos@terra.com.br

PAIXÃO DE CRISTO
Direção: Mel Gibson

O ator nova-iorquino (que iniciou sua carreira
na Austrália) fez esse surpreendente drama
religioso sobre os momentos finais da vida
de Cristo. Em pouco mais de duas horas,
Gibson enfocou com crueza e violência
única o sofrimento do Filho de Deus, julgado
e condenado por Pilatos e crucificado em
meio ao desespero de seus seguidores. A
impressionante interpretação de Jim Caviezel
e da ótima atriz italiana Monica Bellucci dão
muita qualidade ao drama. O filme arrecadou
impressionantes 611 milhões de dólares.
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HARRY POTTER E O
PRISIONEIRO DE AZKABAN

TRÓIA

O premiadíssimo cineasta mexicano (Roma) faz o
terceiro capítulo sobre o mago criado pela escritora
britânica J. K. Rowling. Reunindo um elenco
soberbo, integrado por Gary Oldman, Fiona Shaw,
Alan Rickman, Maggie Smith, Michael Gambon,
além de Emma Watson e Daniel Radcliffe, o filme
avança nas histórias do terceiro ano dos alunos de
Hogwarts. É, sem dúvida, um dos melhores da série.

A história de amor entre Helena de Tróia e o
príncipe Paris que levou à Guerra de Tróia é
contada em um superespetáculo reunindo Brad
Pitt, Orlando Bloom, Diane Kruger, Peter O’Toole,
Brian Cox e Eric Bana. O filme capricha nas cenas
de batalhas e duelos, sendo impressionantes
aquelas com o famoso Cavalo de Tróia. Foi o
responsável pelo relançamento dos filmes épicos.

Direção: Alfonso Cuarón

Direção: Wolfgang Petersen

O DIA DEPOIS DE AMANHÃ
Direção: Roland Emmerich

O aquecimento global e suas consequências
estão em foco nesse blockbuster catástrofe
que coloca o mundo à beira da extinção com
uma tempestade global. Claro que sendo feito
em Hollywood, consegue ser alarmante e,
mesmo assim, ter final feliz. Dennis Quaid, Sela
Ward, Jack Gyllenhaal, Emmy Rossum e Ian
Holm pontificam no cast.

A SUPREMACIA BOURNE

Direção: Paul Greengrass

O super agente secreto criado pelo escritor Robert Ludlum
tem sua segunda aventura tentando desvendar seu
misterioso passado e punir os responsáveis pelas tentativas
de encobrir a operação clandestina que o criou. Matt Damon,
Franka Potente, Brian Cox, Julia Stiles e a sempre ótima Joan
Allen criam um suspense quase insuportável em um dos
melhores filmes da franquia. O excelente diretor Greengrass
tem em seu currículo o poderoso Vôo United 93.
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A VILA

Direção: M. Night Shyamalan
O criador da obra-prima O Sexto Sentido segue
sua carreira de thrillers pouco ortodoxos. Conta
a história de uma comunidade campestre isolada
que tem seus princípios e valores questionados
pela ameaça de supostos monstros. William Hurt,
Bryce Dallas Howard, Joaquin Phoenix, Adrien
Brody e Sigourney Weaver formam o estupendo
elenco deste que é o segundo melhor filme do
cineasta.

COLATERAL

Direção: Michael Mann
O extraordinário diretor americano narra o duelo entre um
assassino profissional (primeiro papel de Tom Cruise como
vilão) e um motorista de táxi sequestrado ao acaso para uma
ronda de crimes aparentemente randômicos. Jamie Foxx e
Jada Pinkett Smith tentam sobreviver à fúria do matador na
noite de Los Angeles, lindamente fotografada no filme.

OS INCRÍVEIS
Direção: Brad Bird

Segue a linha de animações feitas para crianças, mas que
– por sua temática e excelência de realização – agradam
aos adultos. Esse desenho de longa-metragem mostra
a Família Incrível, um grupo de super-heróis que tenta
salvar o mundo ameaçado por vilões com alto poder
destrutivo. Criou uma franquia de sucesso.

HOMEM-ARANHA 2
Direção: Sam Raimi

O herói aracnídeo criado por Stan Lee
ganhou sua segunda aventura pelas
mão do talentoso cineasta, desta vez
enfrentando o Doutor Octopus, que
ameaça a Tia May e a bela Mary Jane
Watson. Tobey MaGuire, Kirsten Dunst e
Alfred Molina dão vida aos personagens
dos quadrinhos em uma aventura nota dez.
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No muNdo da
ecoNomia e dos Negócios
coNfiaNça é tudo.
Conteúdo qualificado e credibilidade sustentam a confiança
que nossos leitores possuem pelo Jornal do Comércio.
Esta relação está vinculada à independência e isenção
com as quais as notícias são tratadas.
Uma marca com 86 anos de história,
de trabalho e de compromisso com os nossos leitores
e parceiros comerciais.

www.jornaldocomercio.com

Todo mundo tem
uma natureza.
A nossa é ser

É da nossa natureza criar em Guaíba a
celulose que é base para produtos que você
nem imagina, mas que fazem parte do dia a
dia de milhões de pessoas em mais de 45
países. Estamos presentes em alimentos,
embalagens, cosméticos, fraldas, papel e
muitos outros produtos que utilizam nossa
matéria-prima renovável e oriunda de
plantações 100% certiﬁcadas no Rio Grande
do Sul.
É da nossa natureza conviver com as pessoas
que fazem parte dos 62 municípios onde
atuamos, participando do desenvolvimento
social, cultural e econômico dessas
comunidades através de iniciativas que
geram valor compartilhado, fortalecem o
diálogo e renovam a esperança de um futuro
melhor.
É da nossa natureza conservar a vegetação
nativa. Quase metade da nossa área ﬂorestal
no Rio Grande do Sul é de preservação. São
campos, restingas, banhados e ﬂorestas que
equivalem a 140.000 campos de futebol e
são fundamentais na conservação do ar, do
solo, da água e da biodiversidade.
cmpcbrasil.com.br
Renovável por natureza

