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KARIM MISKULIN
DIRETORA

EXECUTIVA DA VOTO

MISSÃO
DE TODOS NÓS

A política repercute na vida de 
uma nação – e principalmen-
te no cotidiano das empresas. 

O papel dos líderes empresariais, de 
igual modo, também implica no uni-
verso político. São dinâmicas indisso-
ciáveis, com grande potencial de em-
purrar o Brasil para frente. 

Historicamente, o mundo corpora-
tivo descuidou dessa tarefa, delegando 
apenas aos partidos a realpolitik. Des-
sa forma, muitas vezes, a área pública 
serviu à cultura egoísta de uns para 
alguns. De associações para sindicatos 
e vice-versa. A falta de interesse, a alie-
nação e até o preconceito também nos 
fizeram chegar onde chegamos. 

O resultado é conhecido: tivemos 
uma das maiores crises econômicas 
e institucionais da história do país, 
que culminou com as manifestações 
de rua a partir de 2013. Naquele mo-
mento, entre vaias e brados, o poder 
começava a trocar de mãos. E, com o 
crescente protagonismo da sociedade, 
a mudança começou.

Desde então, embora os desafios 
ainda sejam imensos, o Brasil evoluiu 
em diversas frentes. Uma nova cultura 
política – pautada pela responsabili-
dade fiscal e pela negação das ideolo-
gias que nos empurraram ao precipí-
cio – surgiu. 

Esta edição da Revista VOTO reflete 
sobre alguns dos avanços proporciona-
dos por esse novo ambiente: o acordo 
do Mercosul com a União Europeia, a 
Medida Provisória da Liberdade Eco-
nômica e a entrada da reforma tribu-
tária na pauta do Congresso, além da 

bem encaminhada reforma da Previ-
dência. Esses progressos seriam im-
pensáveis há cinco anos. 

Por trás deste momento transfor-
mador, há uma figura-chave: o mi-
nistro da Casa Civil. Oriundo do Con-
gresso Nacional, Onyx Lorenzoni teve 
atuação decisiva na aprovação de uma 
série de medidas do governo Bolso-
naro. O braço-direito do presidente 
da República recebeu a nossa equipe 
de reportagem para uma entrevista 
exclusiva. Discreto e homem de con-
fiança de primeira hora do chefe do 
Executivo, ele faz um balanço do que 
foi feito até aqui – e projeta o que vem 
pela frente.

Outra novidade desta edição é o in-
gresso de Cleber Benvegnú no nosso 
time de colunistas. Um pensador que 
não teme se posicionar abertamente, 
sempre com um viés original e contra 
a corrente. Entrevistamos ainda André 
Gerdau Johannpeter, primeiro brasi-
leiro a presidir a Associação Mundial 
do Aço. E, entre outras pautas, resga-
tamos o que foi discutido por alguns 
dos principais líderes empresariais e 
políticos do país em eventos realiza-
dos pela VOTO.  

Assim, seguimos adiante com nossa 
missão: aproximar o setor público do 
privado em favor do desenvolvimento 
do Brasil. As novas configurações da 
opinião pública brasileira demons-
tram que a boa política depende da 
participação da sociedade. Tirar a na-
ção do atoleiro é uma responsabilida-
de de todos nós.

Boa leitura!

AS NOVAS CONFIGURAÇÕES 

DA OPINIÃO PÚBLICA 

BRASILEIRA DEMONSTRAM 

QUE A BOA POLÍTICA 

DEPENDE DA PARTICIPAÇÃO 

DA SOCIEDADE

“
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BEM DITO

Sou grande defensor da liberdade de imprensa, 
mas essa campanha contra a Lava-Jato e a 
favor da corrupção está beirando o ridículo.

Lanço aqui oficialmente minha 
campanha para um segundo mandato 
como presidente dos Estados Unidos.

Meu voto pela Reforma da Previdência 
não foi vendido, é por convicção.

Por que ela não vai para o MBL?

SERGIO MORO
 ministro da Justiça, comentando o vazamento 

de supostas conversas com o procurador Deltan 
Dallagnol, da Força-Tarefa da Lava Jato.

DONALD TRUMP
em comício na Flórida.

TABATA AMARAL
deputada federal (PDT-SP), ao anunciar seu voto favorável ao 

projeto em primeiro turno na Câmara.

CIRO GOMES
candidato a presidente pelo PDT em 2018, comentando o voto 
de Tabata a favor da Reforma. A congressista foi suspensa pelo 

partido, assim como outros 7 colegas de sigla.
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O acordo nos dá a chance de apertar o botão de 
reset do Mercosul.

Há momentos em que a 
desobediência pode ser um dever.

A democracia é fundamental. Pacto de gerações, 
democracia, capitalismo e sociedade civil forte. 

Sem isso, a civilização ocidental não existe.

Os dados são o novo petróleo. Mas a diferença é 
que o petróleo vai acabar um dia. Os dados, não.

MARCOS TROYJO
secretário especial de Comércio Exterior do Ministério da 
Economia, ao site Poder360, comentando o acordo entre 

Mercosul e União Europeia.

ANGELA MERKEL
chanceler da Alemanha, em discurso pelos 75 anos da 
Operação Valquíria, fracassado ataque contra Hitler.

.

HAMILTON MOURÃO
vice-presidente da República,

durante entrevista coletiva em setembro

AJAY BANGA
CEO da Mastercard, em evento de inovação da companhia 

em São Paulo
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SEM PERDER
UM MINUTO

Em entrevista exclusiva para a Revista VOTO, o chefe da Casa 
Civil contrapõe a crítica de que o governo Bolsonaro tem na 
articulação política seu calcanhar de Aquiles. Defendendo o 

estilo combativo do presidente, Onyx Lorenzoni destaca que 
uma profunda transformação está em curso no país. Homem 
de fé, acredita que o Brasil se encaminha para um estágio de 

prosperidade inédito em sua história

Até há pouco à frente das articulações 
políticas, o político gaúcho foi figura deci-
siva na aprovação – com uma margem ex-
pressiva – da Nova Previdência pela Câma-
ra dos Deputados. Também se consagrou 
com a vitória de Davi Alcolumbre para a 
Presidência do Senado, desferindo uma 
derrota ao até então todo-poderoso Renan 
Calheiros. Aliado de primeira hora de Bol-
sonaro, ele agora terá a tarefa de comandar 
um amplo programa de concessões. 

Em uma tarde de terça-feira, entre di-
versas agendas com ministros e suas equi-
pes, Onyx Lorenzoni recebeu em seu ga-
binete a equipe de reportagem da Revista 
VOTO. Religioso, vê na sua missão uma 
oportunidade dada por Deus. Em meia 
hora de conversa, o chefe da Casa Civil fez 
um balanço das conquistas do governo até 
aqui, antecipou o que vem a seguir e res-
pondeu críticas que tem sofrido da im-
prensa. 

O resultado dessa entrevista exclusiva 
pode ser conferido nas próximas páginas:

Onyx Lorenzoni é um homem de fé, 
mas não é contemplativo. De seu 
gabinete no Palácio do Planalto, 

dispõe de uma das melhores vistas da capi-
tal federal. Porém, na infindável sequência 
de reuniões que vão de segunda a segun-
da, nos mais diversos horários, o minis-
tro-chefe da Casa Civil se senta à ponta da 
mesa – e, invariavelmente, de costas para a 
janela. O que importa para o político gaú-
cho, que sempre tem uma cuia em mãos, é 
o trabalho. Sem distrações. O tempo urge, 
e cada minuto deve ser preenchido com ta-
refas. O Brasil tem pressa.

Braço-direito do presidente Jair Bolso-
naro desde a pré-campanha, Onyx Loren-
zoni tem o grande desafio de organizar o 
centro do governo. É seu papel harmonizar 
todas as pastas com a Presidência da Repú-
blica. Dar ritmo, acompanhar o andamen-
to das ações, oferecer o respaldo para que 
nada saia do trilho. Ao lado do chefe do 
Executivo, tem a visão de cima da gestão, 
precisando estar atento a cada área. 

CAPA | ENTREVISTA: ONYX LORENZONI
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investimentos nos próximos anos. 
Estamos trabalhando e ampliando 
essa dinâmica, e esse olhar é do 
governo do presidente Bolsona-
ro, de fazer o crescimento surgir 
através do investimento, de forma 
sustentável. É diferente de outros 
governos, que buscavam ampliar 
emprego e renda no Brasil atra-
vés do consumo. Além de reduzir 
o tamanho do Estado, estamos fa-

zendo o maior plano de atração de 
investimentos do mundo – o que 
viabilizará retornos internos e ex-
ternos. A Nova Previdência, apro-
vada na Câmara e caminhando no 
Senado, será uma especial alavanca 
nesse processo de desenvolvimen-
to. Oferecerá previsibilidade para 
investidores internos e externos. 
O desafio é gigante, mas vamos 
transformando o Brasil a cada dia.

Qual é a principal entrega do gover-
no até aqui?
É a transformação que o Brasil 
vem sofrendo. Modificamos três 
décadas de uma relação entre o 
poder Executivo, o Legislativo e a 
sociedade que acabou construindo 
o Mensalão e, depois, o Petrolão. 
Isso foi completamente modifi-
cado pelo presidente Bolsonaro. 
Hoje, além de uma nova relação, 
temos uma organização do Esta-
do Brasileiro que busca eficiência 
e qualidade de serviços, seguin-
do as diretrizes de governança da 
Organização para Cooperação 
do Desenvolvimento Econômico 
(ODCE). Portanto, há um padrão 
de gestão diferente, e surge um 
novo conceito: de simplificar e 
desburocratizar o processo, de tor-
nar o Estado leve para o cidadão 
brasileiro.  

A Casa Civil é um superministério. 
Não entrega obras, mas responde 
pela sensível articulação política 
do Planalto. A maioria das pessoas 
não possui o entendimento do tra-
balho. Como explicar o desafio?
Houve uma modificação no per-
fil da Casa Civil no último mês. A 
articulação política voltou a ser 
desempenhada pela Secretaria de 
Governo, e veio para a Casa Civil a 
formatação do que se conhece por 
centro de Governo – cuja missão 
é ajudar, acompanhar, facilitar e 
organizar todas as ações do Esta-
do. Há, portanto, um trabalho de 
articulação interna e relação com 
a sociedade muito grande. Neste 
desenho, a Casa Civil recebeu o 
Programa de Parcerias e Investi-
mentos (PPI), que possui uma car-
teira superior a R$ 1,4 trilhão para 

CAPA | ENTREVISTA: ONYX LORENZONI

Presidente Jair 
Bolsonaro, ao lado do 
vice-presidente Hamilton 
Mourão e do ministro 
Onyx Lorenzoni
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A crise econômica é uma realida-
de. O desemprego e a estagnação 
ainda estão massacrando os bra-
sileiros. O senhor não acha que o 
governo perde muita energia com 
brigas que não ajudam a resolver 
os grandes problemas? 
O governo trabalha no silêncio, 
quieto, mas já começam a surgir os 
primeiros resultados. No primeiro 
semestre, tivemos a maior geração 

grandes investimentos a partir do 
segundo semestre. Esse trabalho 
injetará grandes recursos na eco-
nomia e refletirá como geração 
de emprego para o início de 2020, 
além de desburocratizar a máqui-
na e facilitar a vida do brasileiro.   

O estilo de comunicação do pre-
sidente Bolsonaro é combativo e 
polêmico. A Ciência Política estuda 
que isso pode ser um método de 
persuasão para pautar a opinião 
pública, tal como Trump costuma 
fazer. Bolsonaro entra nessas bri-
gas por estratégia, apenas por ser 
seu jeito ou pelos dois motivos?

“MODIFICAMOS TRÊS DÉCADAS 

DE UMA RELAÇÃO ENTRE 

O PODER EXECUTIVO, O 

LEGISLATIVO E A SOCIEDADE”

de empregos dos últimos cinco 
anos. O crédito, que era majorita-
riamente de banco públicos, já é 
majoritariamente de bancos priva-
dos. Com a aprovação da reforma 
da Previdência, com uma potência 
fiscal superior a R$ 1,1 trilhão para 
a primeira década e os investimen-
tos previstos no PPI, referentes 
a concessões, privatizações e de-
sestatizações, devemos alavancar 

O presidente tem um estilo pró-
prio. É como diz o versículo bíbli-
co João 8:32: “E conhecerei a ver-
dade e a verdade vos libertará”. E 
é através da verdade, do seu jeito, 
que o presidente conseguiu criar 
uma conexão com a população. E 
permitiu que um candidato sem 
dinheiro, sem marca e sem apoio 
político chegasse à Presidência da 
República. Bolsonaro reage como 
ele é. A imprensa seguidamente 
crítica, mas a população continua 
vendo no capitão que escolheu 
para ser presidente do Brasil o ho-
mem verdadeiro em que ela acre-
dita e confia. Trump talvez faça 
isso cientificamente monitorado. 
O presidente Bolsonaro faz através 
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da sua sensibilidade e verdade pes-
soal. Ele não foge da briga, enfren-
ta as coisas de frente. Façamos uma 
reflexão também: há quanto tem-
po a gente não tinha um presiden-
te de verdade? Agora a gente tem.  

O ministro Paulo Guedes e o pró-
prio presidente falam muito em 
revisão do Pacto Federativo. Mas já 
vimos outras vezes na história: na 
hora de dividir o bolo tributário, o 
governo federal não abre mão. Na 
prática, de que tipo de Pacto Fede-
rativo estamos falando? O que es-
tados e municípios podem esperar 
de mais autonomia e recursos?
O Brasil pode esperar uma revisão 
de verdade do Pacto Federativo. 
O presidente Jair Bolsonaro, aliás, 
não tem nenhum medo de abrir 
mão de poder e receita. Ele foi de-
putado federal por 28 anos, por-
tanto, tem consciência da penúria 

e das dificuldades que vivem esta-
dos e municípios. Ou recolocamos 
a Federação de pé ou não teremos 
o Brasil que a gente sonha. Não te-
mos receio nenhum de enfrentar 
esse debate, e vamos apresentar 
uma proposta consistente de me-
lhor capacidade de investimento e 
de atendimento das necessidades 
da população nos estados e nas ci-
dades.

Muitos índices de criminalidade es-
tão caindo. O senhor credita esse 
resultado ao trabalho do governo? 
Haverá um avanço mais sólido no 
endurecimento das leis penais no 
Brasil? E nas leis de execução pe-
nal?
O Brasil apresenta queda de índices 
exatamente porque o governo vem 
enfrentando as grandes organiza-
ções criminosas. O enfrentamento 
que vem sendo feito contra o PCC 

e outras organizações está dando 
resultado. São ações de fronteira 
e nas grandes cidades, onde tem 
se reduzido a criminalidade. Es-
tamos preparando, inclusive, um 
programa ainda mais ousado de 
enfrentamento à criminalidade 
para o próximo ano. As amarras 
orçamentárias que tivemos neste 
ano trouxeram-nos muitas dificul-
dades. Vamos preparar para o ano 
que vem um orçamento compatí-
vel, dando condições ao Ministé-
rio da Justiça e Segurança Pública 
para que possa responder de uma 
maneira ainda mais forte a essa 
exigência da sociedade por mais 
segurança.

O governo tem investido em pau-
tas sociais e de democratização ao 
acesso da cultura. Essa visão de 
igualdade muda o perfil de política 
assistencial do Brasil?

CAPA | ENTREVISTA: ONYX LORENZONI

Mesmo sem base organizada no Congresso, o governo tem acumulado 
conquistas importantes no Legislativo e no Judiciário. Conheça algumas das 
principais vitórias enquanto a articulação esteve sob a batuta da Casa Civil:

ARTICULAÇÃO VITORIOSA

Reforma da 
Previdência

(PEC 6/2019)

MP da Liberdade 
Econômica

(MP 881/2019)

Reforma 
administrativa

(MP 870/2019)

Regra de 
Ouro
(PLN 4)

MP Antifraude 
do INSS

(MP 871/2019)

Privatização de 
subsidiárias

(ADIns 5.624, 5.846, 5.924 e 6.029)

Aprovada em dois 
turnos pela Câmara dos 

Deputados. 

Aprovada no Congresso 
com a rejeição dos 

destaques.

Primeira MP editada 
pelo governo, passou na 

Câmara e no Senado.

Aprovada por 
unanimidade por 

senadores e deputados.

Aprovada na Câmara e no 
Senado após acordo do 

governo com a oposição.

Vitória no Judiciário retira 
aval do Congresso para 

privatizar subsidiárias de 
estatais.
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Talvez o maior programa que se 
possa fazer é de geração de em-
prego e renda. É isso que dá mais 
dignidade às pessoas. Os progra-
mas de assistência às redes de so-
lidariedade devem existir numa 
sociedade livre e democrática, 
porque a gente precisa ter soli-
dariedade com aqueles que têm 
dificuldade de toda ordem. En-
tretanto, a pauta não pode ser a 
supervalorização dessa rede, mas 
sua minimização, para que as pes-
soas consigam prosperar através 
do trabalho. E é nessa linha que 
o governo trabalha. Nós temos a 
conceituação de que somos uma 
aliança liberal-conservadora, que 
busca a realização das pessoas 

através do trabalho, e não através 
do assistencialismo. 

A articulação política do governo, 
até aqui comandada pelo senhor, é 
criticada por muitos setores. Mas, 
em pouco mais de seis meses, está 
aprovando uma grande reforma 
previdenciária, e a MP da Liber-
dade Econômica já está virando 
lei. Quem são seus adversários in-
ternos? O avanço da reforma, por 
exemplo, é mais mérito do Congres-
so do que do governo?
O governo Bolsonaro não teve 
nenhuma trégua. Setores muito 
amplos da imprensa brasileira nos 
atacam cotidianamente. Observa-
mos isso com muita serenidade, 

com muito diálogo com o Parla-
mento, respeitando um tempo 
quando nós todos amadurecemos 
nessa relação. Não podemos es-
quecer que acabamos com 30 anos 
de toma-lá-dá-cá, de apadrinha-
mento, de feudalização da admi-
nistração pública, de dependência 
de ações e políticas alheias à admi-
nistração. Tudo isso se encerrou. E 
não tinha um manual disponível 
na internet de como a gente orga-
nizaria a articulação política sem 
esses instrumentos – que, por três 
décadas, acabaram levando o Bra-
sil a essa situação a que nenhum 
de nós queríamos que tivesse che-
gado. A gente veio para mudar. E, 
com diálogo, consciência, esforço 

FÁBIO
 PO

ZZEBO
M

/AG
ÊN

CIA BRASIL

porque vencemos os grandes desa-
fios de articulação política e de diá-
logo com o Parlamento. Vencemos 
a eleição do Senado, vencemos a 
medida provisória de combate a 
fraudes, aprovamos a reforma da 
Previdência na Câmara com um 
número nunca antes imaginado, 
de 379 votos. Reorganizamos a 
máquina administrativa com uma 
ampla reforma, reduzindo nú-
mero de ministérios e níveis hie-
rárquicos. Isso acabou sendo feito 

“SOMOS UMA ALIANÇA 

LIBERAL-CONSERVADORA 

QUE BUSCA A REALIZAÇÃO 

DAS PESSOAS ATRAVÉS DO 

TRABALHO, E NÃO ATRAVÉS 

DA ASSISTÊNCIA”
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e paciência, estamos mudando. 
Tem muita gente na imprensa que 
torce para dar errado, torce con-
tra. Mas, por outro lado, também 
sabemos que a maioria da socieda-
de brasileira torce a favor, ora pelo 
presidente, por todos os ministros, 
pelo governo. E nós estamos tra-
balhando em silêncio e vencendo 
todos os desafios.

A bússola mudou. Vivemos um go-
verno pró-setor produtivo. Nasce 
uma nova cultura política e empre-
sarial para o país? 
Este é o grande legado do gover-
no Bolsonaro, que o presidente 
nos cobra em todas as reuniões 
ministeriais. Temos uma opor-

tunidade única de mudar o nos-
so país. Estamos trabalhando de 
maneira séria, humilde, mas com 
muita determinação, porque nós 
temos norte. O plano de gover-
no do presidente Bolsonaro, que 
na época foi muito criticado, não 
tem nenhum produto embalado. 
Traz apenas conceitos de gestão 
e de princípios para este país se 
organizar. Quem lê o plano e ob-
serva o trabalho percebe que cada 
um dos nossos passos é necessá-
rio para a transformação e está 
descrito no programa de governo 
do ano passado. O governo Bol-

sonaro é constitucional, dentro 
da lei, busca a eficiência. Temos 
hoje um governo que caminha 
para a digitalização plena. Temos 
mais de 300 serviços digitalizados 
em pouco mais de 200 dias, em 
que qualquer cidadão pode aces-
sar pelo celular ou computador. 
Queremos, até o ano que vem, ter 
mais de 1,5 mil serviços comple-
tamente digitalizados para sim-
plificar a vida das pessoas. Temos 
uma Medida Provisória da Liber-
dade Econômica, que mudou algo 
histórico no Brasil: pela primeira 
vez, desde que o país é República, 
o cidadão, diante da autoridade 
pública, tem razão. Invertemos o 
ônus da prova. Hoje, temos a figu-

ra do decurso de prazo. Isto é, se 
naquele prazo determinado pelo 
órgão público não for oferecida 
a certidão ou a autorização, o ci-
dadão tem direito à confirmação 
tácita da sua solicitação. Estamos 
fazendo modificações fundantes, 
macroeconômicas, que vão ficar 
para as futuras gerações. Não te-
nho nenhuma dúvida de que o go-
verno Bolsonaro é um governo de 
transformação, nem de que a so-
ciedade brasileira vai conhecer um 
período de prosperidade como 
nunca conheceu em nenhum mo-
mento da nossa história. 

O governo tem valorizado todos os 
veículos de comunicação. Há uma 
série de medidas que caminham 
para igualdade sem monopólios. 
Esse esforço está conectado com o 
mundo moderno?
Trabalhamos pela democratização 
da informação. E procuramos dis-
ponibilizar isso por todos os canais 
possíveis, da mídia formal às redes 
sociais. O governo tem nas redes 
sociais um foco prioritário por 
conta de que foi esse instrumen-
to que permitiu a chegada de Jair 
Bolsonaro, quebrando todos os es-
quemas tradicionais, à presidência 
da República. A sociedade brasi-
leira emergiu dos movimentos de 
2013, 2014, 2015 e 2016 com uma 
nova cidadania, que tomou o país 
nas mãos, mudou os rumos e que 
tem de nós (equipe de governo) 
respeito e, acima de tudo, compro-
misso de honrar a confiança. 

O senhor se sente confortável e 
prestigiado na função? A situação 
mudou?  Quais são as prioridades 
da Casa Civil até o final do ano?
Tenho muita tranquilidade por-
que estou aqui para cumprir uma 
determinação de Deus, porque 
sou um homem de fé. O presi-
dente tem por mim, e eu tenho 
por ele, uma amizade de muitos 
anos, construída no respeito e na 
confiança mútua. Então, tenho 
muita serenidade para exercer a 
função que me foi determinada. E 
estou sempre à disposição do seu 
comando, pois ele é o meu presi-
dente, o nosso presidente. Hoje, o 
desenho das atribuições da Casa 
Civil é muito clara: organizar o 
centro de governo, ajudar os de-
mais ministérios a fazer entregas 

CAPA | ENTREVISTA: ONYX LORENZONI

“SABEMOS QUE A MAIORIA DA SOCIEDADE 

BRASILEIRA TORCE A FAVOR. NÓS 

ESTAMOS TRABALHANDO EM SILÊNCIO E 

VENCENDO TODOS OS DESAFIOS”
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renovável brasileira. Avançamos 
na busca de novas oportunidades 
na biodiversidade, na mineração. 
Caminhamos também no sentido 
de buscar novas aplicações para as 
parcerias público-privadas, na área 
da saúde, da educação, como em 
creches, por exemplo; na área da 
segurança, como presídios ou uni-
dades para adolescentes, e assim 
sucessivamente. Ou seja, estamos 
transformando o Estado brasileiro 
num Estado que pese pouco, que 
saia do cangote, como diz o presi-
dente, do cidadão brasileira – que 
custe pouco para as pessoas. 

Pretendemos construir um país 

em que a sociedade seja rica e o 
governo seja pobre, para que essa 
característica faça com que um 
governo, para poder agradar a so-
ciedade, seja eficiente. Isto é, para 
permanecer no poder, ele tem de 
ser eficiente e agradar à sociedade. 
E isso obriga que todo e qualquer 
burocrata ou gestor público sirva, 
em primeiríssimo lugar, à socieda-
de. Essa é a regra que o presidente 
Bolsonaro cobra de todos, o tempo 
todo.

Na medida em que a Casa Civil é 
o centro do governo e o harmoni-
zador das ações, o Ministério tem a 
missão de lembrar de que estamos 

MARCELO CAMARGO/AGÊNCIA BRASIL

para a sociedade e poder fazer essa 
harmonização entre as diferentes 
áreas de atuação do governo com 
a própria presidência da Repúbli-
ca, dando suporte e apoio ao pre-
sidente. Além disso, tem em sua 
alçada o desafiador Programa de 
Parcerias de Investimento, que é 
muito importante para o presente 
e para o futuro do Brasil.  

Vamos, aos poucos, com dedica-
ção e seriedade, transformando a 
infraestrutura brasileira, de portos, 
aeroportos, rodovias e ferrovias, e 
resolvendo os gargalos logísticos do 
país. Estamos ampliando a geração 
de energia, a distribuição, a matriz 

Onyx e Bolsonaro: 
“Temos uma 

oportunidade única de 
mudar o nosso país”
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O Palácio Piratini está em seu hori-
zonte para 2022?
Desde que obtive meu primeiro 
mandato, em 1994, sempre sonhei 
em governar o Rio Grande. Mas 
essa não é uma decisão de uma 
única pessoa. Essa decisão vai pas-
sar por muitas questões que serão 
trabalhadas e decididas na hora 
oportuna. O sonho existe e está 
no meu coração. Quem decide o 
rumo da minha vida, primeiro, é 
Deus. Depois, quem vai decidir o 
2022 é o meu presidente Jair Bol-
sonaro, a quem tenho a honra de 
servir – a ele e ao meu país amado 
chamado Brasil.

A direita hoje está consolidada no 
Brasil? Qual destino desse espectro 
de pensamento depois de Bolsona-
ro? Quem serão os sucessores de 
Bolsonaro? Tem alguém pensando 
nesse futuro político do grupo?
O presidente Bolsonaro é fruto de 
um desejo verdadeiro, majoritário 
de mudança nas relações de poder 
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“BOLSONARO É FRUTO DE UM DESEJO 

VERDADEIRO, MAJORITÁRIO DE 

MUDANÇA NAS RELAÇÕES DE PODER”

aqui para servir à sociedade. É uma 
transformação importante, já que o 
governo central, nas últimas déca-
das, mais se serviu da sociedade do 
que a serviu. Essa transformação é 
motivo de honra. Me dedico a esse 
trabalho com o melhor da minha 
capacidade, pois acredito que va-
mos transformar o Brasil em um 
país muito melhor do que a gente 
recebeu.
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Durante a cerimônia de posse, em janeiro de 2019

No Seminário de Abertura do Ano Legislativo, promovido pela VOTO

Ao lado do colega de partido e presidente da Câmara, Rodrigo Maia
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te. Não estamos preocupados com 
eleições. Temos um longo traba-
lho de ainda três anos e meio para 
transformar o Brasil. E todo nosso 
esforço está focado nisso.

Na sua opinião, o que o país precisa 
para deslanchar?
O que nós estamos fazendo: redu-
zir o tamanho da máquina, simpli-
ficar e desburocratizar a vidas das 
pessoas. Agora vem a reforma tri-
butária, que visa baixar impostos, 
reduzir o número deles. Já conse-
guimos reorganizar fiscalmente o 
país com a reforma da Previdên-
cia. Depois vem a capitalização, 
que vai nos dar condições de am-
pliar a poupança interna e fazer o 
Brasil ser independente do capital 
externo. Ou seja: ter condições de 
financiar o seu próprio crescimen-
to e desenvolvimento. Precisamos 
também resolver as questões logís-
ticas necessárias para o PPI avan-
çar. Melhorar a segurança pública. 
Ter uma educação de qualidade. 
Em suma, transformar este grande 
país numa grande nação – frase do 
nosso presidente. Estamos traba-
lhando para viver esse sonho, to-
dos nós, juntos.

O senhor acha que está diante do 
maior desafio de sua vida?
Não sei o que me reserva o futuro, 
mas tenho certeza que estou aqui 
por um ato de vontade de Deus, a 
quem eu, mais uma vez, reafirmo 
publicamente a minha fé. Procuro 
me desincumbir da melhor ma-
neira que posso, pedindo para que 
Ele sempre me ilumine, me ajude 
a cumprir a minha missão de ma-
neira adequada. O que vai aconte-
cer no futuro, ninguém sabe. Va-
mos ver o que vamos enfrentar aí 
na frente.
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no Brasil. O grupo político lidera-
do pelo presidente não tem sede 
de poder. Temos sede de transfor-
mação. De fazer a vida das pessoas 
ser melhor, de ter um país mais 
justo, com mais oportunidades. 
Em que a educação seja de quali-
dade – lá no ensino básico, onde as 
crianças tenham acesso à creche, à 
pré-escola, onde se desenvolve o 
prazer de aprender; que as univer-
sidades gerem novas tecnologias 
e não tenham fim em si mesmo. 
Que a segurança possa prover, de 
novo, a sensação de tranquilidade 
para cada família em cada canto 

do país. Que o Brasil esteja conec-
tado nesta nova era, seja através de 
satélite ou de fibra, para permitir 
que todos tenham acesso a esse ex-
traordinário mundo novo que se 
descortina, de maneira diferente 
para cada um. Que seja um Estado 
enxuto, bem organizado. Que as 
pessoas readquiram a confiança no 
país. E que quem nos olha de fora 
veja que somos um país seguro, 
com oportunidades, bom para se 
viver. Se cumprirmos essas metas, 
vamos legar a quem vier depois 
de nós um país muito diferente e 
com uma cultura política diferen- V

Vitória de Davi Alcolumbre (DEM-AP) para presidência do Senado também 
é atribuída à articulação de Onyx
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OUTRO OLHAR | CLEBER BENVEGNÚ

GESTÃO BOLSONARO

CLEBER BENVEGNÚ 
JORNALISTA E ADVOGADO, 

SÓCIO-DIRETOR DA CRITÉRIO – 
RESULTADO EM OPINIÃO PÚBLICA. 

ESPECIALISTA EM COMUNICAÇÃO 
POLÍTICA E CORPORATIVA. 

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

cleber@criterio.com.br

PARA ALÉM DA FUMAÇA

Em pouco mais de seis meses, o 
governo que “não tem articula-
ção política” está aprovando uma 

consistente reforma previdenciária. 
Também estão sobre a mesa um pacote 
anticrime e o desenho de uma reforma 
tributária. Bolsonaro montou o mais 
qualificado ministério das últimas déca-
das, incorporando nomes como Paulo 
Guedes, Sérgio Moro e Tarcísio Freitas, 
sem fazer leilão de espaços entre parti-
dos políticos. A propósito, diminuiu a 
quantidade de pastas e cortou milhares 
de cargos de confiança. Teve ainda algo 
notório, embora esteja esquecido: o go-
verno derrotou Renan Calheiros para a 
presidência do Senado – desde Collor, 
ninguém havia alcançado ou sequer 
tentado esse feito.  

Essa seria uma abordagem “chapa-
-branca” se não se baseasse apenas em 
fatos. É o conteúdo da gestão Bolsona-
ro até aqui, para além das interpreta-
ções e preferências que possamos ter. E 
abordo apenas a política, área suposta-
mente mais vulnerável do governo. Ou 
melhor, de qualquer governo. Política 
e comunicação são sempre processos 
em construção, imperfeitos por essên-
cia, não têm obras a mostrar. E tais fa-
tos, considerando a rivalidade e o des-
conforto da maioria dos formadores 
de opinião com o presidente, não têm 
a devida proporção no cotidiano das 
análises e dos noticiários nacionais. É 
preciso afastar um pouco a fumaça do 
passionalismo – de direita, de esquerda 
e também de isentos – para tentar per-
ceber a realidade tal como ela é. 

As pautas positivas orbitam em di-
versas áreas do governo. As iniciativas 
de incentivo à liberdade econômica 
são, mais do que uma mudança legal, 
uma transformação na cultura admi-
nistrativa brasileira. É a primeira vez, 
em décadas, que o próprio Estado indi-
ca o protagonismo da sociedade e dos 
empreendedores. Enfrentar a cultura 
patrimonialista, herdada do nosso colo-
nialismo, é uma luta de Davi contra Go-
lias. Enormes interesses se organizam 
no entorno do superestado, tanto de 
corporações públicas como de privadas. 
Mexer nessas zonas de conforto signifi-
ca mexer em focos de dinheiro e poder. 
Uma luta inequivocamente meritória. 

O acordo entre o Mercosul e a União 
Europeia entra nesse rol de feitos que 
não podem ser subjugados. Houve um 
caminho anterior, sem dúvida, mas o 
maior avanço aconteceu porque, pelas 
mãos de figuras como Marcos Troyjo, 
o governo teve capacidade de desatar 
os nós mais enozados. Vamos para ou-
tro extremo: na área social, criou o 13º 
salário para os beneficiários do Bolsa 
Família e antecipou parcela desse venci-
mento para os aposentados. Deu maior 
acesso ao FGTS. Na infraestrutura, re-
alizou leilões de portos, aeroportos e 
ferrovias em seis meses. Priorizou obras 
paradas e deu um viés de planejamento 
para a dinâmica da logística do país. Por 
fim, na segurança, desacomodou líderes 
de facções, e os índices de criminalida-
de mudaram a tendência. 

Falei de virtudes, sim. Mas claro que 
o governo tem defeitos – que são so-

O NÓ ESTÁ EM 

SABER SE A FORMA 

DESTRUIRÁ O 

CONTEÚDO, 

SE AJUDARÁ O 

CONTEÚDO OU 

SE PERDERÁ 

IMPORTÂNCIA

“
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bejos aos olhos vistos. A questão 
é que a maioria desses problemas 
reside na forma como o governo 
se movimenta ou se comunica. Há 
uma clara opção pela estridência, 
a partir do estilo do próprio presi-
dente da República. E aqui escreve 
alguém que também se desagrada 
com brigas desnecessárias, exage-
ros retóricos e agressividade sem 
propósito. Todavia, o fenômeno da 
opinião pública não pode ser ana-
lisado pelos meus olhos e minhas 
preferências, tampouco pelo com-
portamento institucional padrão. 
Estamos experimentando novos 
paradigmas, que mudaram com-
pletamente a política nos últimos 
anos. Gostemos ou não.  

Bolsonaro é desse jeito mesmo. 
É de verdade. Isso traz consigo a 
fortaleza da essência. Portanto, o 
que é defeito para os olhares da 
classe média “comportada” talvez 
se transforme em fortaleza na re-
lação com as camadas mais popu-
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lares. As técnicas de persuasão, já 
usadas por figuras como Trump, 
despertam alavancas emocionais 
que estão além das medições con-
vencionais da ciência política e do 
jornalismo. Isso tudo é muito dife-
rente – e deve ser mais objeto de 
dúvida do que de convicções. Tão 
diferente que a própria esquer-
da, rápida no gatilho da guerra de 
convencimento, não tem sabido 
reagir. Bolsonaro, até aqui, leva 
a pauta nacional para o lado que 
bem entender. 

Além disso, cumpre o papel de 
prosseguir a guerra cultural contra 
a esquerda, ainda hegemônica na 
academia, na pedagogia, na cultu-
ra, nas faculdades de comunicação, 
nos sindicatos e em tantas áreas. 
Política também é isto: guerra de 
convencimento, disputa de visão 
de mundo, ocupação de espaços, 
polarização e rivalidade. O esta-
blishment está tendo de aprender a 
lidar com a direita, inexistente nas 

últimas décadas no cenário eleito-
ral brasileiro. A polarização ao PT, 
antes de Bolsonaro, era o PSDB. 
Convenhamos, era apenas uma 
meia polarização. Agora, mesmo 
com as dores do processo, é de 
verdade. Alguns podem chamar de 
radicalismo (e tem); mas eu prefi-
ro chamar apenas de democracia. 
Ressalvados os excessos, isso é do 
jogo, é salutar, é até mesmo neces-
sário. É política. 

Eis o que temos. Conteúdo e 
forma. É a virada de um ciclo his-
tórico. Tudo é questionável, tudo 
está em aberto. Mais ruptura do 
que construção. O nó está em sa-
ber se a forma destruirá o conte-
údo, se ajudará o conteúdo ou se 
perderá importância. A chave para 
essa medição é o resultado da eco-
nomia. A ativação do emprego, da 
renda e dos negócios dirá sobre o 
futuro do país e do próprio gover-
no Bolsonaro. Em última análise, a 
população quer resultado.
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POLÍTICA| REFORMA TRIBUTÁRIA

A PRÓXIMA
REFORMA
Depois das mudanças na Previdência, que 
devem ser aprovadas em breve, outra medida 
é essencial para o Brasil avançar. É a Reforma 
Tributária, esperada pela sociedade e já em 
discussão por Executivo e Congresso
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Aprovada em dois turnos 
pela Câmara dos Depu-
tados, a reforma da Pre-
vidência avança rumo à 

sua concretização. No momento, 
está em discussão no Senado Fe-
deral e tem aprovação prevista 
para este semestre, consolidan-
do um importante passo para dar 
ao país condições necessárias ao 
equilíbrio das contas públicas e à 
retomada do crescimento. No en-
tanto, essa não é a única medida 
para dinamizar nossa economia. É 
preciso seguir com a agenda refor-
mista, mexendo em estruturas que 
atrasam nosso desenvolvimento. E 
o próximo alvo já está definido: o 
complexo sistema tributário.

A reforma tributária cresce no 
horizonte da Praça dos Três Po-
deres, em Brasília. No Parlamento 
e no Palácio do Planalto, propos-
tas para mexer na gigantesca bu-
rocracia de impostos já estão em 
debate. Um tema há duas décadas 
discutido, mas nunca concretiza-
do. Na vida real, sobrecarrega os 
contribuintes — em 2018, chegou 
a 35,07% do Produto Interno Bru-
to (PIB). Com isso, cada brasileiro 
precisou trabalhar 128 dias apenas 
para estar em dia com os impostos.

A alta carga tributária diminui 
a competitividade do país e enca-
rece diversos produtos e serviços 
— alguns deles chegam a ter mais 

de 70% de seu valor em impostos. 
Além disso, a profusão de regras, 
alíquotas e tratamentos diferencia-
dos para vários setores, bem como 
as leis próprias de cada estado e 
município para os tributos de sua 
competência, tornam o cenário 
ainda mais caótico. E mais: trazem 
insegurança jurídica. 

Não há mais tempo a perder. 
É consenso entre a sociedade de 
que precisamos avançar em uma 
reforma tributária, simplificando 
o sistema, corrigindo distorções e 
reforçando as condições para que 
o Brasil volte a crescer.

HISTÓRICO DE TENTATIVAS
CSLL, ICMS, IR, IPI, IPVA, ISS... 

Uma verdadeira sopa de letrinhas 
que compõem o intricado siste-
ma de taxas, impostos e contri-
buições no país. São pelo menos 
66 tributos federais, estaduais e 
municipais, incidindo em diversas 
dimensões da vida do brasileiro. A 
Contribuição para o Financiamen-
to da Seguridade Social (COFINS), 
por exemplo, é cobrada pela União 
sobre a receita bruta das compa-
nhias e das importações. Já o Im-
posto sobre serviços de qualquer 
natureza (ISS) é de competência 
dos municípios, recolhendo va-
lores da prestação de serviços por 
empresas e profissionais autôno-
mos.
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missão especial da Câmara que 
discutiu o tema. “Fizemos cente-
nas de reuniões no país inteiro, 
ouvindo técnicos e setores produ-
tivos. Produzimos uma proposta 
que até hoje é das mais atualizadas 
e completas”, relembra. 

A proposta, entretanto, não 
avançou, sendo limitada a mudan-
ças pontuais. O mesmo aconteceu 

durante o governo Lula, que, em 
três ocasiões, sugeriu modificações 
na organização dos tributos. Sem 
consensos entre os diversos atores 
envolvidos nos debates, a reforma 
permaneceu como bandeira de lí-
deres políticos e da sociedade, mas 
sem sair do papel. 

Segundo Rigotto, esse quadro 
se deve à falta de um desejo real 

UM EMARANHADO DE TRIBUTOS
Entre impostos, taxas e contribuições, mais de 60 siglas dividem o bolo 
tributário do país. Do Imposto de Renda ao IPTU, 16 destes correspondem a 
90% da arrecadação de União, estados e municípios. Conheça os principais.

FEDERAIS 

R$ 1,6 TRILHÃO 
arrecadados em 2018

R$ 650,3 BILHÕES 
arrecadados em 2018

R$ 172 BILHÕES 
arrecadados em 2018

• Imposto de Renda (IR)
• Contribuição Social sobre 

Lucro Líquido (CSLL)
• Contribuição 

Previdenciária
• Fundo de Garantia por 

Tempo de Serviço (FGTS)
• Contribuição para 

o Financiamento da 
Seguridade Social 
(COFINS)

• PIS/Pasep
• Imposto sobre Produtos 

Industrializados (IPI)
• Imposto sobre Operações 

Financeiras (IOF)
• Imposto sobre Comércio 

Exterior 

• IR retido na fonte
• Imposto sobre Circulação 

de Mercadorias e Serviços 
(ICMS)

• Imposto sobre a 
Propriedade de Veículos 
Automotores (IPVA)

• Contribuição Previdenciária 
de Servidores

• IR retido na fonte
• Imposto sobre serviços de 

qualquer natureza (ISS)
• Imposto sobre a 

Propriedade Predial e 
Territorial Urbana (IPTU)

• Contribuição Previdenciária 
de Servidores

ESTADUAIS  

MUNICIPAIS   

De acordo com o relatório 
Doing Business, do Banco Mun-
dial, uma organização brasileira 
de porte médio leva em torno de 
1.958 horas por ano apenas com 
a burocracia tributária. O emara-
nhado de normas dificulta a vida 
de muitos negócios e encarece 
produtos e serviços para o cidadão. 
Cenário que não é novo — e não 
faltaram tentativas para mudá-lo 
ao longo das duas últimas décadas.

Por duas vezes, o governo de 
Fernando Henrique Cardoso ten-
tou reformar o sistema tributário. 
Então deputado federal, o gaúcho 
Germano Rigotto presidiu a co-

POLÍTICA| REFORMA TRIBUTÁRIA

 A PROPOSTA DO GOVERNO CONVERGE NA CRIAÇÃO 

DE UM IMPOSTO ÚNICO SOBRE O CONSUMO, O IVA, 

QUE AGREGARIA TODOS OS TRIBUTOS FEDERAIS

Fonte: Portal Tributário
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dos governos em enfrentar o tema. 
“Nem FHC, nem Lula, nem Dil-
ma, tampouco Temer realmente 
desejaram fazer a reforma. E no 
sistema presidencialista de coali-
zão, não há verdadeiro avanço sem 
o comando político do Palácio do 
Planalto”, afirma o ex-governa-
dor do Rio Grande do Sul e, hoje, 
presidente do Instituto Reformar, 
dedicado a estudos tributários e 
políticos.

Em 2019, os ventos sopram em 
outra direção. O presidente Jair 
Bolsonaro, desde a campanha, 
vem manifestando uma posição 
pró-reforma. A pauta, que está em 
definição no Ministério da Eco-
nomia, também ganha força no 
Congresso Nacional. Em julho, a 
Câmara dos Deputados instalou 
uma comissão especial para dis-
cutir a PEC 45/2019, do deputado 
federal Baleia Rossi (MDB/SP). No 
Senado, parlamentares têm de-
fendido a PEC 110/2019, baseada 
em projeto do ex-deputado Luiz 
Carlos Hauly (PSDB/SP). Nas ruas, 
o assunto ganha corpo e apoio da 
população, formando condições 
ideais para essa agenda avançar.

CONVERGÊNCIAS E POLÊMICAS
As propostas em discussão no 

Congresso avançam principal-
mente na simplificação dos tri-
butos sobre consumo. Formulado 
pelo Centro de Cidadania Fiscal 
(CCiF), o texto do deputado Baleia 
Rossi propõe a criação do Impos-
to sobre Bens e Serviços (IBS), de 
incidência nacional e que subs-
tituiria IPI, PIS, COFINS, ICMS 
e ISS. De acordo com o grupo, o 
novo tributo segue o modelo de 
Imposto sobre o Valor Adiciona-
do (IVA), adotado em mais de 150 
países. 

Liderado pelo economista Ber-
nard Appy, o CCiF afirma que esse 
regime traria base maior de in-
cidência, crédito amplo, cobran-
ça no destino (o que eliminaria a 
guerra fiscal) e estrutura eficiente 
de ressarcimento de créditos tri-
butários acumulados. “Um sistema 
com essas características e com 
alíquota uniforme resolve todas as 
distorções do atual modelo de tri-
butação de bens e serviços”, aponta 
o diretor da entidade. 

Em linha semelhante vai o pro-
jeto capitaneado pelo Senado. O 

IBS viria para substituir, ainda, o 
PASEP, IOF, CIDE e Salário Edu-
cação. Além disso, seria criado um 
Imposto Seletivo monofásico (ISE) 
sobre energia elétrica, combustí-
veis, telecomunicações, veículos, 
bebidas e cigarros. Como no texto 
do CCiF, um comitê gestor faria 
a administração e distribuição da 
arrecadação entre União, estados e 
municípios. 

“Esse modelo melhoraria a con-
corrência entre as empresas, di-
minuiria o custo de produção, de 
contratação e dos tributos sobre 

“Reforma criaria um círculo virtuoso na economia”, projeta Luiz Carlos Hauly

Defesa enfática de imposto semelhante à CPMF levou à queda do 
secretário da Receita Federal, Marcos Cintra
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produtos e serviços para todos os 
consumidores, especialmente os 
mais pobres, criando um círculo 
virtuoso na economia”, avalia o ex-
-deputado Luiz Carlos Hauly. Ou-
tra vantagem desse sistema, segun-
do o economista, é o combate mais 
eficiente à sonegação, uma vez que 
a cobrança do IBS seria totalmente 
eletrônica, retendo o tributo no ato 
da transação de compra e venda.

Ainda em elaboração pelo Exe-
cutivo, a proposta do governo Bol-
sonaro também converge na cria-
ção de um imposto único sobre 
o consumo, o IVA, que agregaria 
todos os tributos federais. Além 
disso, há expectativa de alterações 
na cobrança do Imposto de Renda, 
com a diminuição da alíquota para 
empresas, fim da dedução de gas-
tos em saúde e educação e ajuste 
faixa de isenção pela inflação. No 
entanto, antes mesmo de ser apre-
sentado, um ponto do possível 
projeto causou polêmica: a volta 
de uma espécie de CPMF. 

A proposta de um imposto sobre 
movimentações bancárias, voltado 
ao financiamento da Previdência, 
era defendido enfaticamente pelo 
então secretário da Receita Fede-
ral, Marcos Cintra. A repercussão 
do tema, reprovado pela sociedade 
e congressistas, levou à sua queda. 
“A recriação da CPMF ou aumen-
to da carga tributária estão fora 
da reforma por determinação do 
Presidente”, disse Jair Bolsonaro, 
ao anunciar nas redes sociais a de-
missão do chefe do órgão.

Embora rejeitado pelos princi-
pais atores políticos, o vislumbre 
de um tributo como a CPMF é 
defendido pelos empresários que 
compõem o Instituto Brasil 200. O 
grupo propôs a criação de um im-
posto único, com alíquota de 2,5% 

sobre todas as movimentações em 
conta corrente, extinguindo deze-
nas de taxas. A simplificação radi-
cal, entretanto, é vista com ressal-
vas pelo presidente da Federação 
das Indústrias de São Paulo (Fiesp), 
Paulo Skaf, que afirmou ser “mar-
quetagem ou falta de conhecimen-
to”. O executivo defende a ideia de 
que é preciso aprovar uma refor-
ma tributária possível para depois 
aprimorá-la para algo mais amplo.

UMA PROPOSTA SOLIDÁRIA
Vista como necessária, a simpli-

ficação da tributação sobre o con-
sumo é considerada insuficiente 
pela Associação Nacional dos Au-

ditores Fiscais da Receita Federal 
(ANFIP). “As propostas no Con-
gresso não redistribuem a carga 
tributária. Elas continuam tendo 
uma carga altamente regressiva”, 
alerta Décio Bruno Lopes, que 
preside a entidade.

A associação afirma que, além de 
organizar a questão do consumo, é 
preciso avançar sobre a renda e o 
patrimônio. O grupo lançou uma 
proposta de “reforma tributária 
solidária”, de caráter progressivo, 
com uma nova tabela de alíquotas 
do Imposto de Renda e a retomada 
de taxas sobre lucros e dividendos, 
revogadas em 1995.
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Paulo Skaf, presidente da Fiesp, diz que é preciso aprovar uma reforma 
tributária possível para depois aprimorá-la para algo mais amplo
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A SIMPLIFICAÇÃO RADICAL É VISTA COM RESSALVAS PELO 

PRESIDENTE DA FIESP, PAULO SKAF, QUE AFIRMOU SER 

“MARQUETAGEM OU FALTA DE CONHECIMENTO”
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COMO É LÁ FORA?
Enquanto o Brasil pena com sua 
enorme complexidade tributária, 
outros países possuem sistemas 
mais simples para cidadãos e 
empresas. Conheça três exemplos:

O sistema tributário norte-
americano reflete a natureza 
federalista do país e, por vezes, se 
assemelha à estrutura brasileira. 
A renda é a base dos impostos 
federais, enquanto consumo e 
propriedade ficam com estados 
e municípios. O tributo varia 
em cada ente federativo e, em 
alguns casos, pode não existir. 
O Federal Income Tax, sob 
responsabilidade da União, deve 
ser declarado e pago anualmente 
pelo contribuinte. Já o Income Tax, 
cobrado pelos governos estaduais 
e municipais, gera créditos ao 
cidadão para serem usados no 
pagamento do imposto federal. 
Há ainda o Sales Tax, cobrado na 
aquisição de produtos ou serviços 
e possui alíquota fixa em grande 
parte do país, e o Property Tax, 
destinado às propriedades.

O governo Trump fez, em 
2017, uma importante reforma 
tributária. Considerada a maior 
revisão da legislação em décadas, 
impactou principalmente no 
mercado. A principal mudança 
está na redução da alíquota 
federal para empresas, caindo 
de 35% para 21%. A reforma 
tornou o sistema tributário norte-
americano mais simples, garantiu 
competitividade e incentivou a 
criação de empregos no país.

Chile
Inspiração para o Brasil, o 

sólido sistema tributário chileno 
apresenta-se como o mais 
simples entre os países latino-
americanos. O principal tributo, 
o Imposto sobre Valor Agregado 
(IVA), é o grande diferencial. 
Similar ao praticado em países 
da União Europeia, Argentina e 
Uruguai, engloba as transações 
comerciais, produtos e serviços. 
A alíquota única, de 19%, facilita 
e desonera os processos para o 
contribuinte.

Por outro lado, o Imposto de 
Renda dos cidadãos é alto. Pode 
chegar a 36,4%, equilibrando a 
balança fiscal do país. No Brasil,  
atinge 27,5%. Já o Imposto 
de Renda corporativo varia 
entre 25% e 27%, conforme o 
regime fiscal enquadrado pela 
empresa.

Reino Unido
Assim como no Chile, os tributos 

sobre produtos e serviços estão 
concentrados no Value Added Tax 
(VAT). O chamado “imposto sobre 
valor acrescentado” de todo o 
Reino Unido tem alíquota única 
de 20% e pode ser deduzido 
para turistas que morem fora da 
União Europeia. Estão sujeitos 
ao reembolso do VAT diversos 
bens adquiridos para uso 
pessoal, como roupas, sapatos e 
eletroeletrônicos.

O imposto sobre a renda na 
Inglaterra adota tabela progressiva. 
O Income Tax varia de 20% a 
50%, conforme a faixa salarial. O 
National Insurance Contribution, por 
sua vez, auxilia o pagamento de 
benefícios previdenciários – a rigor, 
se assemelha às contribuições 
previdenciárias cobradas pelo INSS 
no Brasil.

Estados Unidos 
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Shopping em Londres (Inglaterra): tributos sobre produtos e serviços 
estão concentrados no “imposto sobre valor acrescentado”
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ESTADOS E MUNICÍPIOS 
QUEREM PROTAGONISMO

Outra questão que deve gerar 
intensos debates é a participação 
de estados e municípios na refor-
ma. Por um lado, há o temor de 
que esses entes sejam excluídos do 
texto final, que acabaria por unifi-
car apenas os tributos federais. Por 
outro, secretários pedem mudan-
ças como a exclusão da União da 
gestão do IBS, além da manuten-
ção de regimes especiais em algu-
mas regiões, como a Zona Franca 
de Manaus.

“Ou se mexe em toda a es-
trutura tributária do país, ou se 
estará apenas lidando nas perfu-
marias”, critica Germano Rigotto. 
Para ele, o tema do ICMS é cen-
tral para unificar as legislações do 
imposto nos 27 estados e no Dis-
trito Federal, reduzindo assim a 
guerra fiscal. 

Estados e municípios veem 
nessa agenda uma oportunidade 
para revisar o Pacto Federativo, 
retirando o protagonismo que 
hoje é da União. De acordo com 
dados de associações municipalis-
tas, 57% dos tributos arrecadados 
ficam com o Governo Federal, 
enquanto apenas 18% retornam às 
cidades. Os secretários estaduais 
da Fazenda apresentaram, no co-
meço de agosto, uma emenda ao 
projeto que tramita na Câmara, 
buscando reequilibrar a partilha 
de recursos. 

EXPECTATIVA PELAS MUDANÇAS
Com o avanço da reforma da 

Previdência, ganha corpo também 
uma proposta única de texto sobre 
os tributos. Congresso e Executivo 
anunciaram a intenção de costurar 
uma só reforma. O tema foi abor-
dado em reunião dos presidentes 
das casas, Rodrigo Maia, da Câma-
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MAIS UM 
REMENDO, NÃO! 
GERMANO RIGOTTO 
Ex-governador do Rio Grande do Sul, presidente do 
Instituto Reformar

No início dos anos 2000, como deputado federal, 
presidi a Comissão Especial da Reforma Tributária. 
Fizemos centenas de reuniões no país inteiro, ouvin-
do técnicos e setores produtivos. Produzimos uma 
proposta que até hoje é das mais atualizadas e com-
pletas. Depois, como Governador do Rio Grande do 
Sul, continuei defendendo publicamente uma reforma 
profunda e consistente. Na sequência ao mandato, 
criei um instituto para defender essa bandeira – e per-
corri novamente o Brasil em conferências e palestras. 
Portanto, conheço e acompanho essa pauta com pro-
fundidade. 

Resgato isso para compartilhar um testemunho: 
nenhum presidente da República, nos últimos anos, 
realmente desejou fazer a reforma tributária. Nem 
Fernando Henrique Cardoso, de quem fui líder no 
Congresso, nem Lula, nem Dilma, tampouco Temer. 
Todos chegaram a revelar o desejo verbal, alguns 
deram passos mais práticos, mas o ímpeto sempre 
morreu muito cedo. E, no sistema presidencialista de 
coalizão, não há verdadeiro avanço sem o comando 
político do Palácio do Planalto. 

As adversidades são enormes. Começam pela difi-
culdade de encontrar consensos mínimos. Cada ator 
tem sua própria reforma, procurando preservar seu 
ponto de vista. Além disso, há muitos interesses que 
se movem para que nada mude, especialmente pro-
venientes do corporativismo e do conservadorismo. 
Há quem tema perder dinheiro (no setor privado), há 
quem tema perder receitas (no setor público). Outro 
aspecto: o tema não tem apelo popular, é difícil de ser 
explicado e não gera engajamento.  

E, neste momento, como estamos? Mais uma vez, 
a verbalização é pró-reforma – tanto do presidente 
Bolsonaro como do ministro Paulo Guedes. Entretan-
to, percebo sinais negativos vindo de alguns setores 
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do governo. A ameaça mais grave é a ideia de fazer 
uma reforma apenas alterando os tributos federais. 
Ora, o alinhamento da legislação do ICMS é central 
para acabarmos com as 27 legislações que regulam 
o tributo e reduzirmos a guerra fiscal, uma das maio-
res mazelas do nosso sistema. Ou se mexe em toda 
a estrutura tributária do país, ou se estará apenas 
lidando nas perfumarias.

No Congresso, tivemos um avanço. Um projeto do 
deputado Baleia Rossi (MDB/SP), que parte justamen-
te dos parâmetros daquela grande concertação que 
realizamos no final da década de 90, foi aprovado 
na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ). Trata-se 
de uma proposta consistente, especialmente porque 
sugere modificações generalizadas e, ao mesmo tem-
po, tem um bom plano de transição. Acaba com três 
tributos federais – IPI, PIS e Cofins; e, também, extin-
gue o ICMS, que é estadual, e o ISS, municipal. Todos 
eles incidem sobre o consumo. No lugar, é criado o 
Imposto sobre Operações com Bens e Serviços (IBS), de 
competência de municípios, estados e União, além de 
outro imposto, sobre bens e serviços específicos, esse 
de competência apenas federal. A transição prevista é 

DIVULGAÇÃO

de dez anos. Mexe, de fato, na estrutura tributária do 
país. Ou seja, muda a realidade da nossa economia. 
Na mesma linha vai o projeto do ex-deputado Luiz 
Carlos Hauly (PSDB/PR). 

Mas a admissibilidade dessa Proposta de Emenda 
à Constituição (PEC) encabeçada por Baleia Rossi na 
CCJ é apenas um pequeno passo. Uma comissão es-
pecial a ser formada discutirá o mérito da matéria, e 
é sobre esse grupo que incidirão todas as espécies de 
pressões e contrariedades. Será o momento quando 
testaremos, de fato, o vigor político do governo e do 
parlamento para fazer uma verdadeira reforma tribu-
tária.

Em relação aos últimos anos, o que temos de mais 
diferente é o recado das ruas. Não é precisamente so-
bre a pauta tributária, mas uma disposição generali-
zada em favor das reformas. Precisamos aproveitar 
o momento e construir uma profunda simplificação 
e racionalização do sistema, com redução da sonega-
ção, informalidade e elisão fiscal. O resultado disso 
atende pelo nome de desenvolvimento. Eis que se de-
senha uma nova oportunidade do país. Que seja apro-
veitada – para uma reforma, não para um remendo.

PRECISAMOS APROVEITAR O 

MOMENTO E CONSTRUIR UMA 

PROFUNDA SIMPLIFICAÇÃO E 

RACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA, 

COM REDUÇÃO DA SONEGAÇÃO, 

INFORMALIDADE E ELISÃO FISCAL

“

”
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ra, e Davi Alcolumbre, do Senado, 
com o ministro da Economia, Pau-
lo Guedes. 

“Nós fizemos um acordo e um 
entendimento para construir 
um texto que atenda aos interes-
ses do parlamento e do governo 
para desburocratizar essa questão 
tributária”, revelou Alcolumbre, 
após o encontro. Enquanto isso 
não acontece, empresários e so-
ciedade aguardam com expectati-
va as mudanças.

“A reforma tributária é um tema 
básico para a nossa competitivi-
dade”, destaca o empresário Jorge 
Gerdau Johannpeter. Na mesma 
linha vai o presidente em exercício 
da Confederação Nacional da In-
dústria (CNI), Paulo Afonso Ferrei-
ra: “Trabalhamos há muitos anos 
e pensamos nessa reforma para o 
Brasil. Temos mais chances de fa-
zer isso agora. Ela tornará nossa 
indústria mais competitiva”, subli-
nhou durante reunião do Fórum 
Nacional da Indústria.

Para o advogado e professor de 
Direito Tributário Marcio Patussi, 
“seja qual for o modelo adotado, é 
preciso criar um consenso em tor-
no da criação do IBS”. Ele projeta 
que, no longo prazo, o PIB brasi-
leiro poderá ter um avanço de 10% 
com a reestruturação. “A queda da 
burocracia facilitará para que todo 
novo negócio seja simplificado, 
melhorando a produção e, conse-
quentemente, acarretando geração 
de empregos”, afirma.

Todavia, o especialista alerta 
que as propostas não devem per-
der de vista alterações no Imposto 
de Renda. “Há um descompasso 
em relação ao que é tributado. Não 
há atualização nos últimos 10 anos 

de forma a corrigir a tabela do IR. 
Hoje, trabalhadores que ganham 
a partir de R$ 1.400 já entram na 
primeira faixa de contribuição”, 
diz Patussi.

Já o ex-deputado Luiz Carlos 
Hauly avalia que o país seria ca-
paz de ficar entre os 10 melhores 
ambientes tributários do mundo. 
“Temos plenas condições de fazer 
um amplo entendimento nacional 
para aprovar o melhor texto tribu-
tário de nossa história”, pontuou.

Independentemente dos de-

talhes, é fundamental que ocorra 
uma profunda reformulação de 
nosso sistema de tributos. O mo-
mento é favorável às transforma-
ções necessárias para que o Brasil 
volte a crescer — e a reforma tribu-
tária é essencial nessa engrenagem. 
Executivo, Congresso e sociedade 
devem convergir e alinhar seus 
pontos de vista, buscando o tex-
to ideal para que o país aproveite 
mais essa oportunidade — e reen-
contre o caminho do desenvolvi-
mento. V

CLAUBER CLEBER CAETANO/PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA

O MOMENTO É FAVORÁVEL ÀS TRANSFORMAÇÕES 

NECESSÁRIAS PARA QUE O BRASIL VOLTE A CRESCER — E A 

REFORMA TRIBUTÁRIA É ESSENCIAL NESSA ENGRENAGEM
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Saiba mais pelo site:
al.rs.gov.br

1º Seminário de Monitoramento:
29 de Agosto

Cresce RS.
    Juntos vamos mais rápido.

Um movimento para destravar 
o desenvolvimento do nosso Estado.
Está na hora do Rio Grande do Sul que todos nós queremos ver acontecer. 
O Cresce RS é um movimento para destravar o desenvolvimento do Estado, que 
une a Assembleia Legislativa, o Governo do Estado, o Poder Judiciário, Prefeituras, 
Universidades, Federações Empresariais e Órgãos de Controle e Fiscalização em 
torno de projetos e ações voltadas para infraestrutura e logística, fomento dos 
bancos públicos e desburocratização das instituições. É preciso deixar de lado nossas 
diferenças político-partidárias para priorizar o que realmente interessa aos gaúchos. 
Unindo nossas forças, temos tudo para avançar com a agilidade que precisamos.
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Universidades, Federações Empresariais e Órgãos de Controle e Fiscalização em 
torno de projetos e ações voltadas para infraestrutura e logística, fomento dos 
bancos públicos e desburocratização das instituições. É preciso deixar de lado nossas 
diferenças político-partidárias para priorizar o que realmente interessa aos gaúchos. 
Unindo nossas forças, temos tudo para avançar com a agilidade que precisamos.

AL006119D-Anuncio 210x275.indd   1 23/08/19   11:23
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A lgumas matérias jornalísti-
cas têm produzido levanta-
mentos acerca do número 

de processos por crimes de opi-
nião a que respondem os congres-
sistas brasileiros no âmbito do 
Supremo Tribunal Federal (STF). 
Esse assunto, por conter algumas 
particularidades desconhecidas 
do público, merece uma aborda-
gem.

 Dentre os dispositivos de fá-
cil compreensão da Constituição 
Federal de 1988 está o artigo 53, 
assegurando que “os deputados 
e senadores são invioláveis, civil 
e penalmente, por quaisquer de 
suas opiniões, palavras e votos”.

 Redigido em bom vernáculo, 
o preceito gerou uma considerá-
vel jurisprudência. A última de-
cisão do STF sobre a imunidade 
parlamentar é datada do dia 1º de 
março deste ano. Nela, a ministra 
Rosa Weber acentuou: “a inviola-
bilidade material, no que diz com 
o agir do parlamentar fora da Casa 
Legislativa, exige a existência de 
nexo de implicação entre as de-
clarações delineadoras dos crimes 
contra a honra a ele imputados e 
o exercício do mandato. Estabele-
cido esse nexo, a imunidade pro-
tege o parlamentar por quaisquer 
de suas opiniões, palavras e votos 
(artigo 53, caput, da CF), e não se 
restringe às declarações dirigidas 
apenas a outros congressistas ou 
militantes políticos ostensivos, 
mas a quaisquer pessoas”.

Voltando um pouco para trás 
no tempo, a decisão imediatamen-

te precedente a essa é de 14 de de-
zembro de 2018. E nela não foi di-
ferente. O tribunal reiterou que “o 
direito fundamental do congres-
sista à inviolabilidade parlamentar 
impede a responsabilização penal 
e/ou civil do membro integrante 
da Câmara dos Deputados ou do 
Senado da República por suas pa-
lavras, opiniões e votos”. 

 Antes, num julgamento condu-
zido pelo ministro Roberto Bar-
roso no dia 6 de março de 2018, 
ficara decidido que essa garantia 
vigente no Brasil desde a Consti-
tuição Imperial de 1824 “abrange 
as manifestações realizadas fora 
do Congresso Nacional, inclusive 
quando realizadas por meio de 
mídia social”.

 Nesse tema por vezes mal 
compreendido, o entendimento 
do Supremo é tão largo que mes-
mo a circunstância de as palavras 
usadas serem proferidas de forma 
ríspida ou ofensiva não desnatura 
a manifestação ligada à atividade 
legislativa, conforme dito pela 
ministra Carmen Lúcia em 9 de 
fevereiro de 2010 no Recurso Ex-
traordinário nº 430.836.

 A rigor, quase ninguém dis-
corda: determinadas expressões 
utilizadas pelos parlamentares 
realmente não são as mais con-
dizentes para quem exerce uma 
função representativa. No entan-
to, conforme visto a partir dos 
exemplos acima mencionados, 
isso não invalida o seu vasto (e 
quase ilimitado) direito de expres-
são enquanto mandatários.

DIREITO ELEITORAL | ANTÔNIO AUGUSTO MAYER DOS SANTOS

ANTÔNIO AUGUSTO 
MAYER DOS SANTOS

ADVOGADO
aamsadv@gmail.com

A IMUNIDADE PROTEGE 
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Medida Provisória da Liberdade Econômica traz 
esperança para o mercado. Marco na legislação 

brasileira, avança na transformação da cultura 
empreendedora, reduz amarras burocráticas e 

garante melhorias no ambiente de negócios.

LIBERDADE PARA 

ECONOMIA | MP DA LIBERDADE ECONÔMICA

EMPREENDER
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Nas tribunas do Congres-
so ou nas páginas dos 
jornais, Roberto Cam-
pos (1917-2001) foi, du-

rante boa parte do século passa-
do, um solitário defensor do livre 
mercado no país. “Por muito tem-
po, por defender o liberalismo 
econômico, fui considerado um 
herege imprudente. Os aconteci-
mentos mundiais me promove-
ram a profeta responsável”, disse o 
intelectual brasileiro.

Quase duas décadas após sua 
morte, o ex-senador e ex-depu-
tado federal ficaria surpreso com 
a mudança de ares no Parlamen-
to. Agora, um instrumento legal 
pretende garantir no Brasil os 
preceitos básicos do liberalismo 
– assegurando o livre mercado, 
reduzindo amarras burocráticas e 
melhorando o ambiente de negó-
cios. Com potencial para ampliar 
o Produto Interno Bruto (PIB) em 
0,7% ao ano e gerar 3,7 milhões de 
empregos na próxima década, a 
Medida Provisória (MP) da Liber-
dade Econômica surge como um 
instrumento de recuperação da 
economia. 

A alta do desemprego, a lenta 
recuperação da recessão e a fal-
ta de segurança jurídica em de-
terminadas atividades, aliadas à 
excessiva e pesada carga regula-
tória e burocrática, pressionaram 
o governo Bolsonaro a buscar no-
vas soluções para os gargalos da 
economia. A MP nasce, então, em 
um momento de profunda trans-

formação política e de busca pela 
retomada do crescimento.

A reação do mercado foi de 
entusiasmo, depositando no Con-
gresso Nacional a esperança de 
aperfeiçoá-la e convertê-la em lei. 
Isso porque dois pontos contem-
plados pelo texto da MP são cru-
ciais aos olhos do empresariado e 
impactam diretamente competi-
tividade, na geração de emprego 
e renda e, por consequência, na 
economia: a redução da interfe-
rência estatal e a garantia do livre 
mercado.
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A iniciativa, mais do que me-
lhorar as condições para empre-
ender no país, traz em seu cerne 
uma intensa mudança de cultura 
na relação entre a iniciativa priva-
da e o Estado. A medida enfrenta 
resistências históricas e devolve 
aos cidadãos uma autonomia de 
vontade até então sonegada pelo 
Poder Público. Em outras pala-
vras: passa a limitar o poder esta-
tal e a garantir ferramentas para 
combater a burocracia e o abuso 
regulatório. 

Hong Kong lidera o 
Índice de Liberdade 
Econômica, ranking 

em que o Brasil figura 
na 150ª posição

A INICIATIVA BUSCA LIMITAR O 

PODER ESTATAL E GARANTIR 

FERRAMENTAS PARA 

COMBATER A BUROCRACIA E O 

ABUSO REGULATÓRIO
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FACILIDADE PARA ABRIR 
NEGÓCIOS DE BAIXO RISCO

A liberdade para empreender é 
o ponto alto da medida. O cidadão 
que quiser abrir uma empresa de 
baixo risco, por exemplo, não pre-
cisará mais de autorização prévia 
do Poder Público. Licenças, alva-
rás e documentos similares estão 
liberados e não serão mais exi-
gidos na concepção de um novo 
negócio, desde que a atividade 
seja exercida exclusivamente em 
propriedade privada. Em resumo, 
facilita o processo e reduz custos 
ao particular.

Estados e municípios definirão 
as atividades de baixo risco, que 
serão abarcadas pelo texto legal. 
“Há, com a medida, um respeito 
ao federalismo. Os Estados e mu-
nicípios vão ter suas autonomias 
respeitadas para definir o que são 
atividades de alto risco, de baixo 
risco. E o que se quer com isso é 
que se possa alocar mais eficien-
temente os recursos do próprio 
Estado”, destaca o advogado João 
Accioly, membro fundador do 
Instituto Millenium.

A presunção de boa-fé do em-
preendedor, preconizada pela 
MP, é outra questão destacada por 
Accioly. “As regras nela dispostas 
vão ter de vencer uma inércia his-
tórica do aparato burocrático, que 
entende que a presunção é quase 
absoluta de má-fé do cidadão. Vai 
ser um passo muito importante 
dentro da agenda do governo de 
reverter esse modo de pensamen-
to”, pontuou.

A medida impacta não apenas 
os micro e pequenos empresários, 

ECONOMIA | MP DA LIBERDADE ECONÔMICA

Como Secretário Nacional de Des-
burocratização, Gestão e Governo 
Digital do Ministério da Economia, 
Paulo Uebel foi um dos principais 
defensores da MP da Liberdade 
Econômica. Em entrevista exclu-
siva à VOTO, o advogado defende 
uma menor intervenção do Estado 
na economia – e avalia como a ini-
ciativa pode auxiliar no desenvol-
vimento do país.

Em termos práticos, como o gover-
no espera que a MP ajude de fato à 
vida real da economia?
A medida destrava questões que 
impactam 100% dos negócios no 
Brasil. Não interessa se é micro, 
pequeno, médio ou grande: todos 
serão impactados. Estamos limi-
tando o poder do Estado e aumen-
tando o poder do cidadão. Há dois 
artigos que considero o coração da 
MP. O primeiro é o da declaração 
de direitos de liberdade econômi-
ca, que se aplica a quase todos os 
negócios do Brasil. E o outro é o 
que cria o conceito de abuso regu-
latório, que ocorre quando o Esta-
do utiliza normas para restringir 
a competição, dificultar a entrada 
de novos empreendimentos, criar 
demanda artificial por produto ou 

serviço ou mesmo criar uma exi-
gência desproporcional com re-
sultado almejado. São mudanças 
expressivas que trarão segurança 
jurídica e confiabilidade, além de 
resgatar a confiança da sociedade 
no poder público, reduzindo dis-
cricionariedades e arbitrariedades. 
Embora não seja uma bala de pra-
ta, que sozinha vá mudar o país, é 
uma medida extremamente ne-
cessária. Nas palavras do presiden-
te Bolsonaro, é “tirar um pouco o 
Estado do cangote das pessoas, das 
empresas”.

Muitos dos resultados da MP são de 
médio e longo prazos. Mas, em ter-
mos práticos, no curto prazo, onde 
se quer chegar?
De um ano para o outro, é difícil 
estimar. Entretanto, a nossa inten-
ção é fazer, nos próximos 12 meses, 
um índice subnacional. Ou seja: 
queremos criar um índice para 
cada Estado. E a meta do presiden-
te Bolsonaro sobre o Doing Busi-
ness é de, até o final do mandato, 
colocar o Brasil entre as 50 melho-
res economias do mundo para se 
fazer negócio. Com relação ao ín-
dice de Liberdade Econômica, não 
se fixou uma meta, mas queremos 

“NÃO É UMA BALA 
DE PRATA. MAS 
É UMA MEDIDA 
EXTREMAMENTE 
NECESSÁRIA”
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estar entre as 80 economias mais 
livres do planeta.

Estes índices mostram que o Brasil 
está atrasado em relação às maio-
res economias do mundo.
As pessoas confundem liberdade 
econômica com ausência do Es-
tado ou Estado fraco. Nada mais 
equivocado. Se você pegar o índice 
de Liberdade Econômica, verá que 
entre os 20 primeiros países são 
aqueles com os mais elevados ín-
dices de desenvolvimento huma-
no – estão lá o Canadá, a Austrália, 
os Estados Unidos, a Inglaterra, a 
Alemanha. Isso tem a ver com o 
foco. A MP diz que toda a atividade 

de baixo risco não irá mais preci-
sar de alvará, licença, permissão. 
Por quê? O Estado se justifica onde 
há risco à sociedade. Quando não 
existe risco, tem apenas um caráter 
burocrático e arrecadatório. Então, 
se é uma atividade de baixo risco, 
não cabe ao Estado dizer se você 
pode ou não trabalhar. Você, evi-
dentemente, tem de cumprir a lei. 
O Estado vai presumir que você vai 
cumprir. Se não cumprir, será fis-
calizado e autuado. Então, inverte-
mos isso: você começa a trabalhar 
e depois o Estado lhe fiscaliza.

Dentro do trabalho de desburocra-
tização do Brasil, quais serão os 

próximos passos? O que está se pla-
nejamento de ações neste sentido?
Recebemos várias sugestões de 
medidas e normas para serem 
revistas. Quando vimos a diversi-
dade, a pluralidade e a complexi-
dade, percebemos que não seria 
possível atacar pontualmente um a 
um. Então, a ideia de criar a MP foi 
para dar ferramentas para o parti-
cular combater as distorções. Du-
rante o período de elaboração da 
MP e de tramitação no Congresso, 
recebemos boas sugestões, ideias 
e propostas. Muitos destes temas 
não foram incluídos na medida, 
nem nas nossas propostas e nem 
no relatório final do deputado Je-
rônimo Goergen. Então, a ideia é 
iniciar uma nova discussão, sobre 
uma segunda medida, que pode 
ser uma MP ou um Projeto de Lei, 
para dar continuidade a este pro-
cesso.

E com relação à relatoria da MP, 
uma série de mudanças foi feita. 
Como o governo enxerga este novo 
texto?
Fomos muito felizes em ter o de-
putado Jerônimo como relator. Fez 
um trabalho brilhante. Foi mui-
to firme, aberto. Dialogou, ouviu 
propostas, cedeu, negociou. Em 
nossa opinião, o texto final é me-
lhor do que a nossa proposta origi-
nal. É mais amplo. Teve melhorias 
substanciais. Um ou outro ponto o 
governo pode divergir, mas enten-
demos que foi um grande avanço, 
alinhado à proposta de ampliar a 
liberdade econômica no país.

ALAN SANTOS/PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA

Secretário Nacional de 
Desburocratização, Gestão 
e Governo Digital do 
Ministério da Economia, 
Paulo Uebel participou da 
elaboração do texto da MP
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ECONOMIA | MP DA LIBERDADE ECONÔMICA

como os médios e grandes. Como 
regra geral, os dias e horários para 
empreender serão sempre flexibi-
lizados, conforme o texto legal – 
desde que respeitem direitos tra-
balhistas, o sossego e a vizinhança. 
Os shoppings e supermercados, 
por exemplo, não terão mais os 
seus horários de funcionamentos 
restringidos.

Outra mudança significativa 
diz respeito à garantia do livre 
mercado. A MP prevê a liberdade 
para fixar e flutuar preços, como 
consequência da oferta e da de-
manda do mercado, desde que 
observada a legislação trabalhista. 
Antes, no entanto, atos de agen-
tes públicos eram utilizados para 
prevenir modelos de negócios que 
beneficiassem consumidores. 

INOVAÇÃO NO CENTRO
Incentivar a inovação é uma 

importante premissa e um dos 
pilares da MP da Liberdade Eco-
nômica. Por esta razão, o texto da 
norma propõe imunidade buro-
crática para empresas que atuem 
nessa área. A proposta impacta 
diretamente as startups, que, em 
fases iniciais, não necessitarão de 
licenças, alvarás ou qualquer ou-
tro tipo de autorização para tes-
tar, implementar ou oferecer seus 
produtos e serviços a grupos pri-
vados.

Trata-se de um reconhecimen-
to, por parte do governo, de todo 
o atraso do Brasil do ponto de vis-
ta da inovação, em se comparando 
a outras nações. A proposta busca 
colocar o país em pé de igualda-
de com o resto do mundo. Hoje, o 

excesso de burocracia acaba invia-
bilizando a criação de startups. A 
inovação, no centro da política de 
desenvolvimento nacional, deverá 
proporcionar mais competitivida-
de tecnológica.

MUNICÍPIOS SAEM NA FRENTE
À esteira da MP da Liberdade 

Econômica, municípios come-
çam a editar normas de proteção 

à livre iniciativa e ao livre exer-
cício de atividades econômicas. 
Bento Gonçalves, na Serra Gaú-
cha, saiu na frente e criou sua 
própria legislação, com intuito 
de reduzir à subsidiária e mínima 
a intervenção municipal sobre o 
exercício das atividades econô-
micas, presumir a boa-fé do par-
ticular e, assim, garantir o livre 
mercado.

RANKINGS ESCANCARAM ATRASO 
HISTÓRICO DO BRASIL
A excessiva burocracia, o desfavorável ambiente de negócios e a recorrente 
intervenção estatal no mercado, aliados a uma alta carga tributária e à estagnação 
da economia, são algumas das razões que empurram o Brasil para as piores posições 
nos rankings que aferem a liberdade econômica. A MP sobre o tema deve impactar, 
de acordo com estudos da Secretaria Nacional de Política Econômica, entre 50 e 100 
posições no ranking da Doing Business e do Índice de Liberdade econômica

Fontes: Banco Mundial e Heritage Foundation

DOING BUSINESS
Classificados como os países 
com melhores condições 
e facilidades para se fazer 
negócios, Nova Zelândia, 
Singapura e Dinamarca 
lideram o ranking da Doing 
Business 2019. Já a Geórgia, 
que integra o top 10 do 
relatório desde 2018, chama 
a atenção pelo avanço 
conquistado nos últimos 14 
anos: pulou da 100ª posição, 
em 2006, para a 6ª, em 2019. 
Os países latino-americanos, 
por sua vez, estão longe dos 
primeiros colocados. 

ÍNDICE DE LIBERDADE ECONÔMICA
Os primeiros classificados no Índice da 
Liberdade Econômica, da Heritage Foundation, 
se confundem com os países que lideram 
o ranking da Doing Business. Enquadrados 
como “livres”, Hong Kong mantém a primeira 
colocação, seguido de Singapura e Nova 
Zelândia. Em quarto aparece a Suíça e, em 
quinto, a Austrália. O grupo de nações “livres” 
se completa com a sexta colocada, a Irlanda. 
O primeiro país latino-americano a figurar no 
ranking é o Chile, que ocupa a 18ª posição. O 
Uruguai e o Peru, por sua vez, estão em 40º 
e 45º, respectivamente, e são considerados 
“moderadamente livre”. O Brasil, na 150ª 
colocação, é considerado “majoritariamente 
não livre”.

RANKING:
1º - Nova Zelândia
2º - Singapura
3º - Dinamarca
4º - Hong Kong
5º - Coreia do Sul
8º - Estados Unidos
9º - Reino Unido
54º - México
65º - Colômbia
85º - El Salvador
95º - Uruguai
109º - BRASIL

RANKING:
1º - Hong Kong
2º - Singapura
3º - Nova Zelândia
4º - Suíça
5º - Austrália
12º - Estados Unidos
18º - Chile
40º - Uruguai
85º - Paraguai
98º - Rússia
111º - Nigéria
150º - BRASIL
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consegue cumprir. Então, vamos 
ganhar formalidade. Espero que a 
geração de emprego seja o princi-
pal fator”, salientou.

O texto, além de desatar os nós 
da burocracia e estimular o em-
preendedorismo, trará mais segu-
rança jurídica aos contratos entre 
os particulares. “Estamos dando 
uma segurança jurídica, princi-
palmente para os contratos. Hoje, 
você tem uma subjetividade enor-
me, o que acaba inchando o Judi-
ciário. Então, a desburocratização 
se soma também com a diminui-
ção dessas demandas judiciais”, 
avaliou o parlamentar.

Mas a medida não pode vir de-
sacompanhada. Segundo Goergen, 
o tripé “previdência, tributária e 
liberdade econômica” colocará o 
país em outro patamar. “Este trio 
vai dar um ajuste muito forte na 
economia brasileira. Um ambiente 
desburocratizado e uma redução 
de custos tributários são fatores im-
portantes para o avanço econômi-
co. E, do ponto de vista da máquina 
pública, a reforma da previdência 
assegurará o seu custeio”, disse.

São mudanças que mexem com 
as relações entre o setor público e 
a iniciativa privada – e que seriam, 
sem dúvidas, aplaudidas de pé por 
Roberto Campos. O economista, 
que lançou a semente de um Esta-
do menor e mais eficiente, não vi-
veu para sentir os ventos mais libe-
rais que sopram hoje. Dificilmente 
Campos repetiria sua célebre frase 
de toda uma vida pública: “O Brasil 
está andando para trás”. A liberda-
de econômica, afinal, quer levar o 
país para frente. 

WALDEMIR BARRETO/AGÊNCIA SENADO

SEGUNDO JERÔNIMO GOERGEN, O TRIPÉ 

“PREVIDÊNCIA, TRIBUTÁRIA E LIBERDADE ECONÔMICA” 

COLOCARÁ O PAÍS EM OUTRO PATAMAR

jeto de lei se tornou referência e 
passou a inspirar outros municí-
pios, como São Gabriel, na região 
da Campanha, e Cachoeirinha, na 
Região Metropolitana.

MEDIDA TRARÁ FORMALIZAÇÃO
Relator da medida no Congres-

so Nacional, o deputado federal 
Jerônimo Goergen aponta a im-
portância da norma para a futura 
geração de emprego e renda aos 
brasileiros. “O cidadão, muitas ve-
zes, se obriga a ser informal por 
custos, regras e condições que não 

O conjunto de medidas, deno-
minada Bento Mais Livre, isenta 
59 atividades do licenciamento 
ambiental e flexibiliza outras 117. 
A norma visa estimular a geração 
de emprego e renda e desburo-
cratizar os procedimentos para 
abertura de negócios na cidade. 
“Cada apoio prestado a quem quer 
empreender gera uma reação em 
cadeia que proporciona mais em-
prego”, ressaltou o prefeito Gui-
lherme Pasin (Progressistas).

Mesmo em tramitação na Câ-
mara de Vereadores local, o pro- V
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BRASIL SEM LIMITES | MATEUS BANDEIRA

UM PEQUENO

MATEUS BANDEIRA
CONSULTOR DE EMPRESAS, EX-

CEO DA FALCONI, EX-PRESIDENTE 
DO BANRISUL E EX-SECRETÁRIO 
DE PLANEJAMENTO DO RS. FOI 

CANDIDATO PELO NOVO AO 
GOVERNO DO RS

mateusbandeira@gmail.com

 MAS DECISIVO PASSO
A  aprovação da reforma da 

Previdência pela Câmara 
dos Deputados foi prova-

velmente o que de melhor acon-
teceu para o Brasil, em termos 
de administração pública, neste 
século 21. Como na conquista da 
Lua, o passo de Neil Armstrong foi 
custoso e penoso, mas abriu o ca-
minho para o homem desbravar o 
universo. 

No entanto, dada a natureza do 
buraco que o Brasil cavou, a re-
forma está longe de ser o lenitivo 
para nossos problemas estruturais. 
Buraco cavado por nós, brasileiros. 
Não pelo imperialismo norte-a-
mericano ou soviético das teorias 
conspiratórias arcaicas.

Reformar as aposentadorias foi 
uma construção coletiva e que de-
monstrou maturidade. Do presi-
dente da República, do Congresso 
Nacional e da sociedade civil. Ape-
sar de ter ficado aquém do dese-
jável – pois não cobriu o imenso 
fosso que separa servidores pú-
blicos dos trabalhadores –, foi um 
avanço. Embora não represente 
dinheiro novo, trará substancial 
economia de recursos.

Os debates, que começaram 
com mais vigor no governo Temer, 
indicavam que o caminho rumo à 
solvência do erário não seria fácil. 
Diferente da ingestão de remédios 
que trazem alívio imediato, mudar 
a Previdência não implica benefí-
cio instantâneo; mas abre o cami-
nho à cura.

O Brasil é um país à beira da 
ruína fiscal. Estados como o Rio 
Grande do Sul são apenas um es-

tágio avançado do que acontecerá 
com o Brasil se nada for feito. O 
nível de desemprego nacional é 
alarmante: 28,5 milhões de subuti-
lizados, no conceito do IBGE. Nos-
sa ascendente dívida pública beira 
os 80% do PIB.

Nosso orçamento é disfuncio-
nal, pois não dá margem ao inves-
timento – essência propulsora do 
crescimento econômico. Pior, ele 
é direcionado para atender as cor-
porações de servidores e os setores 
escolhidos do empresariado. 

Nosso sistema econômico inibe 
a livre concorrência e freia a ino-
vação. Nosso regime tributário de-
sestimula a livre iniciativa. Nossas 
despesas públicas crescem mais 
do que cresce a economia. Pior. 
Os gastos aumentam para dentro, 
para autossustentar o Estado per-
dulário, não para investir em saú-
de, educação e segurança.

Nosso Estado, enfim, em vez de 
servir ao cidadão, serve-se dele. 
Numa inversão absoluta de valo-
res, funciona como se o cidadão 
existisse para financiar a opulenta 
e inoperante engrenagem do Es-
tado. Não somos um país pobre. 
Somos um país injusto.

É nesse contexto, aparente-
mente desanimador, que a aprova-
ção da reforma surge como fator 
estimulante. Com as mudanças 
nas aposentadorias, teremos dado 
o indispensável primeiro passo. 
Agora, há de se pensar no dia se-
guinte. De imediato, mais do que 
a economia, ela mudará as expec-
tativas. Expectativas positivas, no 
entanto, têm data de validade.

A APROVAÇÃO DA 

REFORMA SURGE 

COMO FATOR 

ESTIMULANTE. COM 

AS MUDANÇAS NAS 

APOSENTADORIAS, 

TEREMOS DADO 

O INDISPENSÁVEL 

PRIMEIRO PASSO 

“

”
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Será estupidez desperdiçar este 
momento de prudente euforia. No 
lugar de dissiparmos energia, os 
brasileiros – governantes e gover-
nados – devem aproveitar o emba-
lo e subir a ladeira que leva à pros-
peridade. Esse futuro alvissareiro 
não virá sem outras mudanças es-
truturais que exigirão que ultrapas-
semos novos e, talvez, mais difíceis 
obstáculos. A boa notícia é que não 
precisaremos inventar a roda.

Outros países, que hoje exibem 
prosperidade econômica e, em 
consequência, progresso humano, 
já desbravaram esse caminho. E 
ele passa necessariamente por li-
berdade individual, igualdade de 

oportunidades e livre iniciativa. 
Algumas destas mudanças já estão 
engatilhadas. A reforma tributária, 
que nos ajudaria a suplantar nosso 
intrincado emaranhando de im-
postos, pode ser a primeira da lis-
ta. Esta, pelo menos, parece ser a 
disposição do Congresso Nacional. 
Trata-se de outro passo inestimá-
vel rumo a um novo Brasil.

Ao mesmo tempo, precisamos 
tirar o Estado do cangote do cida-
dão. Um bom começo é acelerar as 
privatizações prometidas na cam-
panha eleitoral. O Estado não pre-
cisa gerir fábrica de camisinhas ou 
chips. A iniciativa privada faz isso 
muito melhor.

Nunca é demais lembrar os 
benefícios advindos das históri-
cas privatizações do governo Fer-
nando Henrique. O sistema de 
telecomunicações, a Vale e a Em-
braer, apesar de graves percalços, 
são prova pulsante de que os em-
presários são muito melhores ad-
ministradores do que burocratas 
indemissíveis e excessivamente 
remunerados.

As privatizações devem vir 
acopladas ao estímulo à livre con-
corrência. Para isso, Executivo e 
Legislativo devem promover a 
abertura comercial e reduzir a bu-
rocracia, entre outras medidas mi-
croeconômicas.

Nas eleições de 2018, além de 
mostrar que está saturado com a 
corrupção, o eleitor exibiu dispo-
sição para atuar na cobrança diu-
turna dos governantes. As redes 
sociais, em que pesem os exageros, 
facilitam essa tarefa.

A aprovação da reforma da 
Previdência exibiu um novo mo-
mento. O presidente da República 
propôs, o Congresso Nacional en-
campou a iniciativa, e as ruas mos-
traram que estavam de acordo.

Essa inusitada simbiose deve se 
repetir se quisermos sonhar com 
um Brasil sem limites para quem 
quiser investir e empreender. A 
consequência disso, contra as ul-
trapassadas teorias socializantes, 
será um país mais justo e com 
oportunidades para todos.

Como os astronautas, que há 
50 anos avistaram a Lua a bordo 
do módulo de comando, nós bra-
sileiros já avistamos o futuro. Pre-
cisamos, agora, apertar os botões 
corretos antes de pousarmos no 
novo Brasil. Uma missão difícil, 
mas possível.
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Executivo e cavaleiro de referência mundial, 
André Gerdau Johannpeter agora tem o 

desafio de comandar a World Steel Association 
– entidade que reúne 85% de todo aço 

produzido no planeta. O propósito da entidade 
é a livre competição dos mercados, sem 

intervenção de governos, e práticas justas

André Bier Gerdau Johan-
npetter é o primeiro brasi-
leiro a presidir a Associação 

Mundial do Aço (World Steel As-
sociation – WSA). E leva o desafio 
com o mesmo pulso e senso de res-
ponsabilidade com que conduzia 
as rédeas do hipismo na sua vida. A 
trajetória no mundo dos negócios 
tem sido densa e dourada, assim 
como as medalhas que o cavaleiro 
acumulou ao longo de campeona-
tos brasileiros, Pan-Americanos e 
Jogos Olímpicos.

 Multicampeão, representou a 
seleção verde-amarela nas Olím-
piadas de Seul (1988), foi bronze 
por equipe em Atlanta (1996) e 
também em Sydney (2000) – no 

ECONOMIA | ENTREVISTA: ANDRÉ GERDAU JOHANNPETER

individual, terminou em 4º lugar. 
Nas competições do Pan, foi ouro 
em Havana (1991), bicampeão em 
Mar del Plata (1995) e tricampeão 
por equipe em Winnipeg (1999). 
A relação e a semelhança entre os 
dois ambientes requer velocidade 
entre as barreiras. “O ponto mais 
comum entre cavaleiro e executi-
vo é a disciplina e a persistência na 
busca pela excelência dos resulta-
dos”, afirma André.

Aos 56 anos, o chairman lidera 
a entidade que representa 85% de 
todo aço no mundo. Embora com 
crescimento contido, a demanda 
segue em ascensão, com alta de 
1,3% sobre 2018 – o que representa 
1,73 bilhão de toneladas. Os cálcu-

ENTRE 
BARREIRAS

VELOCIDADE 
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los podem ter resultados melhores 
até o fim do ano. A WSA é muito 
clara no propósito de livre com-
petição dos mercados: “Sem inter-
venções dos governos no que diz 
respeito a práticas justas de merca-
do”, pontua André. A entidade ain-
da aposta na efetivação de acordos 
comerciais importantes para novas 
oportunidades de negócios.

Ele atuou por mais de 30 anos 
na Gerdau, chegando ao cargo 
de CEO – assumido entre 2007 
e 2017. Depois dessa experiência, 
passou a ser membro do Conse-
lho de Administração da gigante 
do aço. Indagado sobre o que a 
órbita corporativa pode ensinar a 
governos, ele chama atenção para 
a utilização de métodos e ferra-
mentas com uma visão madura de 
longo prazo. “Esses pilares podem 
contribuir com o desenvolvimento 
econômico e social do Brasil à me-
dida que forem aplicados também 
na administração pública”, sugere. 

Em entrevista exclusiva para a 
Revista VOTO, André Bier Ger-
dau Johannpetter avalia os desafios 
passados e futuros. Confira a con-
versa na íntegra: 

Recentemente, você foi designado 
chairman da Associação Mundial 
do Aço (WSA) – o primeiro brasileiro 
a ocupar esse posto. O que significa 
essa responsabilidade? Qual a di-
mensão da entidade?
A World Steel Association é uma 
das maiores e mais dinâmicas as-
sociações industriais do mundo e 
seus membros representam cerca 
de 85% da produção global do aço. 
É entusiasmante poder liderar e 
endereçar diversos temas estra-
tégicos que impactam a indústria 

André Gerdau 
é o primeiro 

brasileiro 
a presidir a 
Associação 

Mundial do Aço
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mundial do aço, principalmente 
sob os vieses econômico, ambien-
tal e social. Será um caminho en-
grandecedor.  

Conforme a WSA, a demanda mun-
dial de aço atingiu 1.657 bilhões de 
toneladas em 2018, um aumento de 
3,9% em relação a 2017. Para 2019, a 
previsão é de que a demanda cres-
ça 1,4% e alcance 1.681,2 bilhões de 
toneladas. Quais fatores levaram a 
esse aumento? E como a indústria 
está se preparando?
Segundo as estatísticas mais recen-
tes da World Steel Association para 
este ano, a demanda global por aço 
deve crescer moderadamente, com 

uma alta de 1,3% sobre 2018, para 1 
bilhão e 735 milhões de toneladas, 
impulsionada pela recuperação de 
investimentos em países desenvol-
vidos e pela melhoria de desem-
penho das economias emergentes 
– apesar do cenário de tensões co-
merciais e de uma perspectiva de 
desaceleração no consumo de aço 
na China, que deve subir apenas 1% 
em 2019. Porém, esse aumento da 
demanda do aço pode ser maior 
até o final do ano.

O que a China, maior produtor e 
exportador de aço do mundo, pode 
ensinar para o mercado brasileiro?
A China possui um detalhado pro-

jeto de expansão de infraestrutura 
e desenvolvimento de cidades e de 
mobilidade urbana, que pode ins-
pirar outros países a buscarem pla-
nos para também desenvolverem 
sua infraestrutura.

A economia vive um momento 
novo, de consolidação de acordo co-
merciais importantes. Como a WSA 
percebe essa transformação? Posi-
tiva para o avanço dos negócios?
A associação tem, entre seus ob-
jetivos, promover uma livre com-
petição entre os mercados sem 
intervenções dos governos no que 
diz respeito a práticas justas de 
mercado. Além disso, a associação 
acredita que acordos comerciais 
firmados entre países são boas 
oportunidades para o desenvolvi-
mento do comércio mundial do 
aço.
 
Os novos executivos são vistos 
como líderes do país. Cada vez 
mais, a política se aproxima do uni-
verso corporativo com o objetivo de 
rever modelos e replicar práticas. 
Na sua ótica, como a iniciativa pri-
vada pode ajudar o Brasil?
A iniciativa privada busca sempre 
melhorias de sua eficiência admi-
nistrativa, trabalha com robustas 
ferramentas de gestão e possui 
uma visão estratégica e de longo 
prazo dos negócios. Acredito que 
esses pilares podem contribuir 
com o desenvolvimento econômi-
co e social do Brasil à medida que 
forem aplicados também na admi-
nistração pública.  
 
O hipismo lhe fez um multicam-
peão olímpico e pan-americano. É 
uma trajetória no esporte reconhe-
cida internacionalmente. O que a 
montaria ensinou desde a infância 
e que pode ser aplicada no mundo 
dos negócios?No hipismo, Gerdau trouxe medalhas olímpicas para o Brasil
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V

ESPERAMOS QUE A ECONOMIA 
BRASILEIRA POSSA REGISTRAR 

UM LEVE CRESCIMENTO EM 
2019, CRIANDO CONDIÇÕES 
PARA UMA EXPANSÃO MAIS 
ROBUSTA A PARTIR DE 2020

O hipismo exige uma completa 
harmonia entre o cavalo e o ca-
valeiro, rotinas intensas de treino, 
dedicação e um planejamento que 
envolve toda equipe. Na rotina de 
um executivo, também são neces-
sárias muitas horas dedicadas ao 
seu desenvolvimento como ges-
tor, tomador de decisões durante 
sua jornada profissional e planeja-
mento para o futuro. Além disso, 
a competição em equipe deman-
da esforços coletivos, que também 
são requeridos na promoção de 
um ambiente de trabalho cola-
borativo. Posso dizer que o pon-
to mais comum entre cavaleiro e 

executivo é a disciplina e persis-
tência na busca da excelência dos 
resultados.

A siderurgia é um espelho da ati-
vidade econômica do país. Qual a 
perspectiva para os próximos anos? 
No setor e no mercado em geral.
As expectativas em relação ao Bra-
sil seguem otimistas. Esperamos 
que a economia brasileira possa 
registrar um leve crescimento em 
2019, criando condições para uma 
expansão mais robusta a partir de 
2020. A demanda por aço está di-
retamente ligada à evolução da 
economia.

Associação Mundial do Aço reúne 85% de todo aço no mundo

V
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A revelação da primeira imagem de um buraco negro também deu 
vazão a um importante debate: a participação feminina nas áreas 
científicas. No Brasil e no mundo, ainda há muito a avançar por uma 
maior presença das mulheres em diferentes campos de estudo

Dia 10 de abril de 2019. O 
mundo via com fascínio e 
incredulidade a primeira 

imagem real de um buraco negro, 
um dos fenômenos mais incríveis 
— e invisíveis — da Astronomia. 
Obtido graças ao trabalho de pes-
quisadores de todo o globo pelo 
projeto Event Horizon Telescope, 
o avanço abriu caminho para uma 
série de descobertas e pesquisas 

SÃO ELAS
NA CIÊNCIA

sobre nosso universo. E, de que-
bra, comprovou mais uma teoria 
descrita por Albert Einstein.

No mesmo dia, outra imagem 
corria o mundo. A alegria incon-
tida de Katie Bouman evidenciava 
a realização sem par de fazer parte 
de um momento histórico. Enge-
nheira e cientista da computação, 
a americana formada pelo Institu-
to de Tecnologia de Massachusetts 

(MIT) foi parte fundamental no 
desenvolvimento de um algorit-
mo utilizado para obter o registro 
inédito do buraco negro. Sua con-
tribuição para um acontecimento 
dessa magnitude imediatamente 
gerou discussões sobre a presença 
das mulheres na ciência.

Historicamente, mulheres fo-
ram minoria em diferentes cam-
pos de estudo, como Física, In-

DREW HAYS/UNSPLASH

MULHERES DE PODER |  MULHERES NA CIÊNCIA
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formática, Química e Astronomia. 
Embora a participação feminina 
tenha aumentado nas últimas dé-
cadas, o cenário ainda é de dispari-
dade no Brasil e em todo o mundo 
— diferença que aumenta confor-
me se avança na carreira, no cha-
mado “efeito tesoura”.

Entre os pesquisadores bolsistas 
do Conselho Nacional de Desen-
volvimento Científico e Tecno-
lógico (CNPq), 59% são mulheres 
na iniciação científica. Já entre os 
financiamentos maiores, elas re-
presentam 35,5%. E nas bolsas 1A, 
de maior prestígio, respondem 
por 24,6% dos recursos. Maior ins-
tituição da categoria no país, a Aca-
demia Brasileira de Ciências tem 
apenas 14% de membros titulares 
do sexo feminino.

Mas quais as razões para tais nú-
meros? Uma questão cujas raízes 

Marcia Barbosa indica necessidade de alterações 
estruturais pela equidade

Carolina Brito coordena o projeto “Meninas na Ciência”

Todos são beneficiados com os avanços 
científicos, reforça Mellanie Dutra

MAIOR INSTITUIÇÃO DA CATEGORIA NO PAÍS, A 

ACADEMIA BRASILEIRA DE CIÊNCIAS TEM APENAS 14% 

DE MEMBROS TITULARES DO SEXO FEMININO

perpassam papeis geralmente atri-
buídos às mulheres na sociedade. E 
que se iniciam, muitas vezes, com 
a falta de exemplos de representa-
tividade ainda na infância. “Ainda 
no colégio, via tantos exemplos de 
físicos renomados que descobri-
ram o átomo, criaram teoremas 
matemáticos e me perguntava se 
alguma menina descobriu algo 
importante”, relembra Mellanie 
Dutra, doutora em Neurociências 
pela Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul (UFRGS).

E exemplos não nos faltam em 
nossa história. O panteão da ci-
ência que inscreveu nomes como 
Albert Einstein, Nikola Tesla e Ga-
lileu Galilei também é o lugar de 
mulheres como Hipátia de Ale-

xandria, Marie Curie e Rosalind 
Franklin [veja mais no quadro das pá-
ginas seguintes]. Embora suas con-
tribuições tenham sido essenciais 
em diversas áreas, muitas vezes a 
participação dessas pioneiras foi 
negligenciada. É o caso da alemã 
Lise Meitner, cujo trabalho na des-
coberta da fissão nuclear foi deixa-
do de lado pelo colega Otto Hahn, 
que conquistou sozinho o Prêmio 
Nobel de Química em 1944.

ESTÍMULOS COM RESULTADOS
De acordo com a Association 

for Women in Science (AWIS), 
uma série de obstáculos dificultam 
a atuação das mulheres na ciência, 
como menos oportunidades de 
avanços e interações negativas nos 
locais de trabalho. “Na faculdade, 
um professor disse que ‘mulher só 
entra na universidade para encon-

trar marido’. Já escutei que usamos 
o gênero para conquistar ‘coisas’, 
fazer contatos, como se nossos 
sucessos fossem consequência de 
sermos mulheres”, conta Carolina 
Brito, professora do Departamen-
to de Física da UFRGS. 

Embora preconceitos ainda es-
tejam presentes, avançam as dis-
cussões sobre a presença feminina 
na ciência e a importância de am-
pliar esses espaços. Nos últimos 
anos, uma série de iniciativas têm 
sido desenvolvidas no Brasil e no 
exterior nesse sentido. Com sede 
nos Estados Unidos, a AWIS reú-
ne mais de 100 mil associados em 
todo o mundo, realizando pesqui-
sas, capacitações e estimulando 
iniciativas em instituições e corpo-

JULIAN DUFORT

ARQUIVO PESSOAL

ARQUIVO PESSOAL
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EXEMPLOS DE ONTEM E DE HOJE
Conheça algumas pioneiras da ciência e mulheres que estão fazendo a diferença na atualidade.

 

    

Primeira mulher 
documentada como 
matemática, no século 
IV. Foi chefe da escola 
platônica de Alexandria, 
no Egito, lecionando 
Filosofia e Astronomia. 
É reconhecida por seu 
grande raciocínio lógico.

Matemática, escreveu 
o primeiro algoritmo 
para ser processado por 
uma máquina analítica. 
Por esse trabalho, é 
considerada a primeira 
programadora da 
história.

Primeira mulher a ganhar 
um Nobel e a única a 
vencê-lo duas vezes, 
laureada em Física e 
Química. Descobriu 
os elementos Rádio e 
Polônio, além de ter 
concebido a Teoria da 
Radioatividade.

Química, foi pioneira na 
cristalografia de raios 
X. Seus estudos foram 
fundamentais para 
determinar a estrutura 
da molécula do DNA — 
o que daria, depois, o 
Nobel a James Watson, 
Francis Crick e Maurice 
Wilkins.

Seu trabalho levou à 
descoberta da fissão 
nuclear, ao lado de 
Otto Hahn. A física, no 
entanto, não foi citada 
como coautora nas 
publicações do colega, 
que conquistou sozinho 
o Nobel.

HIPÁTIA DE 
ALEXANDRIA

ADA 
LOVELACE

MARIE 
CURIE

ROSALIND 
FRANKLIN

LISE 
MEITNER

SITUAÇÕES COMO A GRANDE REPERCUSSÃO DO 

TRABALHO DE KATIE BOUMAN MOSTRAM QUE AS PESSOAS 

ESTÃO MAIS ABERTAS A DISCUTIR O TEMA

rações que fomentam a participa-
ção da mulher. 

No país, o Prêmio L’Oréal para 
Mulheres na Ciência, criado em 
parceria com a UNESCO, já ho-
menageou mais de 90 pesquisado-
ras brasileiras. Este ano, a honraria 
chega à sua 14ª edição. Nas univer-
sidades e sociedades, comissões e 
projetos de extensão têm chama-
do a atenção sobre o tema — caso 
do “Meninas na Ciência”, desen-
volvido desde 2013 na UFRGS 
para atrair jovens para as exatas 
e tecnologia. Mais de 500 garotas 
foram envolvidas pela iniciativa. 
“Buscamos também estimular as 
mulheres que já escolheram essas 
áreas a persistirem e se tornarem 
agentes do desenvolvimento bra-
sileiro”, enfatiza Carolina, coorde-
nadora do programa. 

Ações que, no entanto, preci-
sam de mudanças culturais e sis-
têmicas para que se traduzam na 
tão sonhada equidade. “Sem isso, 
as estimativas atuais mostram que 

é provável que demore centenas 
de anos para alcançar a paridade 
de gênero na ciência”, ressaltam 
Heather Metcalf e Aspen Russell, 
pesquisadoras da AWIS. Altera-
ções estruturais como ensino so-
bre igualdade nas escolas e maior 
diversidade em comitês, cargos e 
prêmios são apontadas como es-
senciais por Marcia Barbosa, di-
retora da Academia Brasileira de 
Ciência e vencedora do prêmio 
L’Oréal em 2013. “A família tam-
bém tem de ser considerada nas 
instituições, com creches e con-
tabilização do tempo de mater-
nidade nas promoções e editais”, 
afirma. 

Transformações que não acon-
tecerão da noite para o dia. Mas 

situações como a grande reper-
cussão do trabalho de Katie Bou-
man mostram que as pessoas es-
tão mais abertas a discutir o tema. 
Falar sobre isso é o primeiro passo 
para despertar a consciência de 
que a ciência é um ambiente em 
que quaisquer diferenças, como 
as de sexo, são irrelevantes frente 
ao conhecimento e ao progres-
so – como reforça a pesquisadora 
Mellanie Dutra. “Absolutamente 
todas as pessoas são beneficiadas 
com o avanço científico. Prospe-
ramos quando avançamos lado 
a lado. Não deveria haver espaço 
para preconceitos ou qualquer 
coisa destoante do pensamento de 
crescer e descobrir o desconhecido 
juntos.” V
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NOSSAS
FAÇANHAS
NA COZINHA
VÃO VIRAR
TRADIÇÃO EM
CANOAS.

Pa r kS h o p p i n g  C a n o a s   |   B a r r a S h o p p i n g S u l

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!

 

    

Bióloga molecular 
na Universidade 
da Califórnia em 
Berkley, é pioneira no 
desenvolvimento da 
tecnologia CRISPR/Cas9, 
ferramenta de edição do 
DNA.

Astrofísica e professora 
da UFRGS, investiga 
buracos negros 
supermassivos no centro 
das galáxias. Em 2015, 
conquistou o Prêmio 
L’Oréal para Mulheres na 
Ciência.

Primeira brasileira a 
ser professora titular 
em Harvard, inovou 
ao utilizar ferramentas 
de demografia para 
entender as dinâmicas de 
transmissão de doenças 
como zika e dengue.

Com apenas 18 anos, 
seu estudo com o uso 
sustentável da casca 
de noz macadâmia 
conquistou o prêmio da 
Intel ISELF, maior feira 
de ciências do mundo. 
Além disso, terá direito 
a dar seu nome a um 
asteroide.

Conquistou em 2018 
o Nobel de Química 
por seu trabalho com 
a evolução dirigida 
de enzimas, o que 
permitiu desenvolver 
biocombustíveis, 
remédios e outros 
produtos.

JENNIFER 
DOUDNA

THAISA 
BERGMANN

MARCIA 
CASTRO

JULIANA 
ESTRADIOTO

FRANCES 
ARNOLD
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Mesmo com a possibilidade real de retorno do 
kirchnerismo ao poder na Argentina, pacto com a União 
Europeia deve se manter em pé. Iniciativa sinaliza 
mudança de ares para o bloco

PARA DESTRAVAR 

INTERNACIONAL | COMÉRCIO EXTERIOR

Secretário especial 
Marcos Troyjo foi um 
dos principais nomes 

por trás do acordo 
histórico entre Mercosul 

e União Europeia

O MERCOSUL

muitos casos, isso acontece de for-
ma literal. Recentemente, na 54ª 
cúpula do organismo, quando o 
Brasil assumiu a presidência pro 
tempore, diversos acordos estraté-
gicos foram alinhavados. Um deles 
foi a eliminação da cobrança de ro-
aming na telefonia celular. Ou seja, 
você poderá ir à Argentina, Uruguai 
ou Paraguai e se comunicar sem 
custos adicionais. “Vamos simpli-
ficar as comunicações para quem 
viaja na região e para quem vive na 
zona da fronteira”, resumiu o pre-
sidente argentino, Mauricio Macri. 

Outra medida anunciada é o 
compartilhamento de represen-
tações diplomáticas no Exterior. 
Isso significa que Brasil, Argentina, 
Uruguai e Paraguai poderão even-
tualmente usar, uns dos outros, os 
consulados, embaixadas e escritó-
rios de negócios. Serve, evidente-
mente, para quando o país neces-
sitado não possui esse local.

A cúpula de Santa Fé foi a pri-
meira de que participou o presi-
dente brasileiro Jair Bolsonaro. Ele 
firmou o compromisso do gover-
no com a modernização e a aber-

O Mercosul parece estar sin-
tonizado com a atual onda 
dos países que o integram. 

Assim como os governos de Bra-
sil, Argentina, Uruguai e Paraguai, 
o grupo remove barreiras, se des-
trava e caminha rumo a um ver-
dadeiro bloco econômico. É o que 
as diplomacias brasileira e argenti-
na têm definido como “um outro 
Mercosul” – que, na verdade, volta 
às suas origens, em que expressava 
textualmente ser liberal.

Falar em “sintonia”, aliás, vai 
muito além de um símbolo: em 
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EM 10 ANOS, 92% DAS EXPORTAÇÕES 

DO MERCOSUL PARA A EU TERÃO SUAS 

TARIFAS DE IMPORTAÇÃO ELIMINADAS

tura do bloco, fazendo dele “um 
instrumento de comércio com o 
mundo”, “sem o viés ideológico” 
que criticava quando era parla-
mentar. Ao assumir a presidência 
de seis meses da instituição no lu-
gar do colega argentino, Bolsona-
ro enfatizou a necessidade de um 
Mercosul “enxuto e dinâmico, com 
menos discurso e mais ação e que 
vá além da integração comercial”.

Santa Fé e da posse brasileira, foi 
anunciado o pacto com a União 
Europeia (UE) para a tão sonhada 
aproximação institucional entre 
os dois blocos. Após duas décadas 
de negociações, o acordo gera um 
mercado gigantesco, de 780 mi-
lhões de pessoas.

Para entrar em vigor, o acordo 
precisa ser ratificado pelo Parla-
mento Europeu e pelos parlamen-
tos dos 28 países da UE. De parte do 
Mercosul, pelos congressos de Ar-
gentina, Brasil, Paraguai e Uruguai. 

De acordo com o Itamaraty, 
após o acordo, bastará uma década 
para que pelo menos 92% das ex-
portações do Mercosul para a UE 
tenham suas tarifas de importação 
eliminadas. Conforme estimati-
va do Ministério da Economia, as 
exportações brasileiras para a UE 
poderão ter ganhos de US$ 125 bi-
lhões até 2035. A perspectiva é de 
que haja maior segurança jurídica 

para os empresários, com os sul-a-
mericanos ganhando mais compe-
titividade global.

Também se almeja que o Mer-
cosul dê, dessa forma, sinais a ou-
tros mercados, mostrando que está 
aberto a destravar negócios. Nessa 
toada de simplificação e pratici-
dade, Bolsonaro e Macri têm en-
fatizado a busca de acordos com 
Canadá, Coreia e Singapura, além 
da EFTA (Associação Europeia de 
Comércio Livre, formado por Lie-
chtenstein, Suíça, Noruega e Islân-
dia), fechado em agosto. É algo que 
o diplomata Otávio Brandelli, se-
cretário-geral do Itamaraty, define 
como “mudança de paradigma”.

O secretário especial de Co-
mércio Exterior e Assuntos In-
ternacionais do Ministério da 
Economia, Marcos Troyjo, um 
dos principais nomes das nego-
ciações pelo lado brasileiro, diz 
que o intercâmbio de produtos 

ÉDI PEREIRA/DIVULGAÇÃO

PRINCIPAIS IMPACTOS DO ACORDO

Agricultura Compras 
governamentais

Propriedade intelectual

Brasil e os outros países do Mercosul terão 
maior acesso ao mercado europeu para produtos 
agrícolas, especialmente carne bovina, aves, açúcar 
e etanol. Há perspectiva de se zerar as tarifas 
para suco de laranja, café instantâneo e frutas. A 
ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, 
Tereza Cristina, destaca que o acordo modernizará 
o setor no Brasil, para que o país “seja cada vez 
mais competitivo”.

Excluindo setores sensíveis de 
ambos os lados, o acordo prevê 
tratamento igual para empresas 
brasileiras e europeias em compras 
governamentais. Isso permitirá a 
empresas nacionais acesso a um 
mercado de licitações da UE que 
movimenta US$ 1,6 trilhão por ano.

O acordo prevê que 355 produtos 
europeus serão protegidos, como 
champanhe, conhaque, queijo 
parmesão e presunto de Parma. Do 
lado do Mercosul, a proteção recai 
sobre 220 itens, incluindo a cachaça de 
Paraty e o queijo da Serra da Canastra.

Modernização e mais competitividade são algumas das consequências 
que o pacto quer trazer para o bloco econômico
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NOVAS PERSPECTIVAS
Destravar, comunicar, nego-

ciar e simplificar: são essas as ex-
pressões e as ideias mais usuais na 
nova etapa vivida pelo Mercosul. 
Duas semanas antes da cúpula de 
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SITUAÇÃO DA ARGENTINA 
COLOCA EM XEQUE O ACORDO?

Com a derrota de Mauricio Macri para Alberto 
Fernández nas prévias, há uma possibilidade real 
do retorno do kirchnerismo ao poder na Argentina. 
A situação tem preocupado o mercado – e coloca-
do dúvidas sobre o acordo de livre comércio com a 
União Europeia.

Bolsonaro vê em Macri um aliado de primeira 
hora e, inclusive, declarou apoio à sua reeleição. 
Para o presidente brasileiro, a possível queda de Ma-
cri colocará “a Argentina no caminho da Venezuela”. 
O ministro Paulo Guedes, por sua vez, entende que 
a turbulência política não afetará os rumos da eco-
nomia brasileira. “Nós somos um país continental e 
precisamos resolver a nossa dinâmica de crescimen-
to. Desde quando o Brasil precisou da Argentina?”, 
questionou.

Por outro lado, Guedes ameaçou sair do bloco 
caso a chapa Fernández-Kirchner vença as eleições 
presidenciais. “Não podemos ficar pendurados na 
crise da Argentina. O Mercosul, claro, é um veícu-
lo de inserção do Brasil no comércio internacional. 
Mas, se a (Cristina) Kirchner quiser entrar e fechar 
a economia deles? Se quiser fechar a gente sai do 
Mercosul. Se ela quiser ficar aberta? Beleza, continu-
amos”, declarou.

Analistas entendem que, mesmo diante deste ce-
nário, os potenciais benefícios para a economia do 
bloco e, sobretudo, para a da Argentina, mantêm o 
pacto de pé. Para o doutor em Ciência Política e di-

retor do Centro de Estratégia, Inteligência e Relações 
Internacionais (Ceiri), Marcelo Suano, a retirada da 
nação portenha pode significa o seu isolamento. 

“Acho muito difícil que, uma vez efetivado esse 
acordo, pelo menos em caráter provisório, a Argen-
tina recue. Independentemente dos riscos que os 
kirchineristas apontem para a indústria e para os 
trabalhadores, os consequentes prejuízos da saída 
são muito grandes. Eles se veriam isolados e lutando 
sozinhos”, resumiu.

Suano lembra, ainda, que a economia argentina é 
atrelada à brasileira. “Se o Brasil sair do Mercosul, a 
Argentina perde um conjunto de privilégios. E se qui-
serem substituir o Brasil pela China, por exemplo, 
podem sofrer consequências gravíssimas. Os chine-
ses não olham para seus parceiros comerciais como 
iguais: olham como compradores, como mercado”. 
Por isso, o especialista não acredita que Fernández 
saia do bloco caso vença as eleições. “Se fizer isso, 
restará apenas o México, a Bolívia e, talvez, o Uru-
guai como parceiros”, frisou.

É claro que a derrota do candidato que repre-
senta o liberalismo na Argentina trata-se, por hora, 
de uma suposição. “Macri precisaria recuperar seis 
pontos para impedir uma derrota no primeiro tur-
no. A possibilidade de reversão é muito baixa, mas é 
possível. A volta do kirchnerismo acaba assustando 
a todos aqueles que viam uma mudança expressiva 
a ocorrer na América Latina”, analisou Suano.

INTERNACIONAL | COMÉRCIO EXTERIOR

vai se intensificar, com impacto 
nos preços. “Às vezes, as pessoas 
vão para os Estados Unidos para 
fazer compras, porque os preços 
são mais baixos e há muita gama 
de escolha para os consumido-
res”. Para Troyjo, uma vez que os 
EUA têm acordos comerciais com 
muitos países, as alíquotas de im-
portação são mais baixas. “E isso 

permite, portanto, uma escolha 
por parte do consumidor muito 
maior”, destacou o secretário.

Economista da Escola Nacional 
de Administração Pública (ENAP), 
José Luiz Pagnussat avaliou que o 
acordo terá impacto de longo pra-
zo na economia brasileira. “O im-
pacto na economia será altamente 
positivo não só pela ampliação 

da demanda externa pelos nossos 
produtos, mas também pelas ino-
vações que vão proporcionar”, co-
memorou.

MOMENTO HISTÓRICO
Em nota oficial, a Federação das 

Indústrias do Estado de São Paulo 
(Fiesp) e o Centro das Indústrias do 
Estado de São Paulo (Ciesp) defini-
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Vice-presidente na chapa de Alberto Fernández, Cristina Kirchner causa temores 
sobre o futuro do bloco

maior de reduzir o custo Brasil”. 
Isso é necessário, segundo ele, 
“para que as empresas que produ-
zem em nosso país tenham condi-
ções isonômicas de competir com 
as europeias e, assim, aproveitar a 
oportunidade”, completou.

Presidente da Associação Bra-
sileira de Proteína Animal (ABPA), 
Francisco Turra festejou os no-
vos rumos do Mercosul. À revista 
VOTO, o ex-deputado federal e 
ex-ministro da Agricultura relem-
bra que “há pelo menos meia déca-

da o Brasil realizava investidas para 
embarcar produtos para a UE”. “A 
União Europeia é vista como uma 
grande oportunidade para ampliar 
as exportações neste bom momen-
to do setor produtivo. É um dos 
principais destinos dos embarques 
brasileiros do setor”, disse. 

Além disso, Turra ressaltou que 
muitos países habilitam automa-
ticamente seus mercados levan-
do em conta o acesso à Europa, 
grupo exigente e que remunera 
muito bem. “É uma chance para 
melhorar rentabilidade, expandir 
fronteiras e fortalecer a presença 
internacional do Brasil”, sintetizou 
o líder do agro.

Os benefícios para exportado-
res de aves, suínos e ovos proces-
sados foram ressaltados por Turra. 
Segundo o presidente da ABPA, a 
cota total de exportações de carne 
de frango, para todos os países do 
Mercosul, será de 180 mil tonela-
das anuais. “O volume acordado é 
expressivo, importante para que o 
Brasil mantenha sua posição como 
parceiro em prol da segurança ali-
mentar europeia”, pontuou. 

CONTRAPONTO FRANCÊS
Incentivar a abertura econômica 

é um dos grandes trunfos do acor-
do, segundo o economista Carlos 
Eduardo de Freitas. Ex-diretor do 
Banco Central, ele destacou que 
Mercosul e União Europeia estão 
dando um exemplo de confiança 
na liberdade. “É uma sinalização 
de que mais comércio é preferível 
a menos comércio como estratégia 
de desenvolvimento econômico”, 
disse. “Para o Brasil, isso pode ser 
uma excelente oportunidade de 
aumento de produtividade de seu 
parque produtivo.”

O advogado e ex-senador ar-
gentino Rodolfo Terragno ponde-
ra que o entusiasmo sul-americano 

ram que o Mercosul vive um mo-
mento “histórico”, sendo a aproxi-
mação entre os dois blocos como 
“um marco”. “O tratado incentivará 
investimentos europeus no Brasil 
e acesso às inovações tecnológicas” 
destacou o presidente Paulo Skaf, 
que assina a nota. Segundo ele, as 
entidades atuaram “diretamente 
em prol das negociações desde o 
seu início, e mais fortemente após 
o seu relançamento, em 2010”.

Para Skaf, o governo brasileiro 
tem agora “uma obrigação ainda 
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precisa ser contido, pois a Europa 
– e, em especial, a França – pode 
ainda apresentar alguns empeci-
lhos. “Não são só os ruralistas nem 
apenas os ecologistas. É a oposição: 
são muitos deputados governistas, 
a mídia, a maior parte da opinião 
pública”. 

Para boa parte dos franceses, o 
acordo com o Mercosul prejudica-
rá sua economia e a segurança ali-
mentar. Jornais de diferentes mati-
zes ideológicas, como o Le Monde 
(centro-esquerda) e Le Figaro 
(centro-direita), fizeram reflexões 
sobre o “incêndio” provocado pelo 
acordo. Sempre com um tom crí-
tico, os textos discorrem sobre os 
riscos de a Europa abrir suas portas 
para o ingresso de produtos pri-
mários sul-americanos. O medo 
é de sufocar a produção e, como 
disse uma autoridade do governo 
francês, correr o risco de o país ser 
“inundado” por produtos agrícolas 
de Brasil e Argentina.

O economista Carlos Nelson 
dos Reis, professor da PUC e espe-
cialista em América Latina, ofere-
ce um contraponto ao otimismo 
gerado pelo pacto. Segundo ele, 
“na aproximação com a União Eu-
ropeia, o Mercosul entra com alto 
grau de subalternidade”. “Vamos 
exportar praticamente só commo-
dities e receber manufaturados. Há 
interesses políticos e de mercado, 
mas sem uma verdadeira aproxi-
mação”, disse.

No entanto, para o Itamaraty 
e boa parte dos analistas, o pacto 
vem em boa hora. A abrangência 
do acordo dá tratamento às princi-
pais questões do comércio entre os 
dois blocos. E sinaliza uma impor-
tante mudança de ares envolvendo 
o livre comércio no Brasil e nos 
seus vizinhos.

Francisco Turra, da 
ABPA, vê no acordo 
uma chance para 
fortalecer a presença 
internacional do Brasil

PRÓXIMOS PASSOS DO MERCOSUL

Canadá

Coreia do Sul

Singapura

EFTA

Conheça os outros processos em andamento envolvendo o Mercosul e 
demais países e blocos econômicos:

(Associação Europeia de 
Comércio Livre)

Liechtenstein
Suíça
Noruega
Islândia

V



55

THOMAS KELLEY/UNSPLASH

GUILHERME MACALOSSI
JORNALISTA, REDATOR E RADIALISTA

cispeter@gmail.com

O  antiamericanismo nasceu da 
necessidade de intelectuais e 
países encontrarem um bode 

expiatório para justificar o atraso, a fal-
ta de desenvolvimento e os problemas 
econômicos que atingem parte da hu-
manidade. Jean-François Revel, filóso-
fo e escritor francês, chegou a publicar 
um livro sobre o assunto: A Obsessão 
Antiamericana – Causas e Inconsequên-
cias, no qual analisa esse verdadeiro fe-
nômeno ideológico que contaminou 
não apenas o “terceiro mundo”, mas 
também parte considerável da Europa.

Em sua obra, Revel classifica os an-
tiamericanos como figuras que têm 
“necessidade psicológica profunda” de 
responsabilizar terceiros por seus fra-
cassos e suas escolhas erradas. É uma 
motivação idêntica à dos socialistas, 
que entendem os desajustes da ordem 
social como resultantes da exploração 
econômica que seria exercida pelos 
mais ricos. O psicólogo canadense Jor-
dan Peterson afirma que a mentalidade 
socializante se baseia na ideia de que 
o sucesso alheio só pode ser consegui-
do por meio da corrupção e sempre à 
custa dos outros. Para ele, isso serviria 
como justificativa da “inveja” do agen-
te socialista, bem como de suas “ações 
para nivelar as condições”.  Como se 
nota, as duas vertentes de pensamento 
se irmanam com facilidade.

Na América Latina, com ênfase ain-
da maior nas últimas duas décadas, o 
antiamericanismo foi a linha majori-
tária na política externa do continente. 
Em boa medida, pela consolidação de 
governos bolivarianos na região. 

Para líderes como Hugo Chávez, 
Nicolas Maduro, Evo Morales, Lula e 
Dilma Rousseff, a América seria a re-
presentação política e cultural da men-
talidade capitalista e opressora que 
ordenaria a dinâmica das nações. Por 
isso, haveria a necessidade de combater 
os Estados Unidos no cenário interna-
cional através de uma frente terceiro-
-mundista que representasse os povos 
supostamente oprimidos do globo.

Da sua parte, os petistas se esmera-
ram em fazer do Itamaraty uma tribu-
na para o antiamericanismo. A casa do 
Barão do Rio Branco foi convertida em 
um puxadinho do Foro de São Paulo – 
organismo supranacional responsável 
pela estratégia política da esquerda na 
América Latina. Como efeito, a atuação 
internacional do Brasil se reduziu ao 
apadrinhamento de ditadores amigos e 
investimentos em países onde emprei-
teiras financiadas com dinheiro públi-
co pudessem fazer negócios vantajosos.

Com o impeachment de Dilma, 
houve um imediato reposicionamento 
de nosso país na política internacional. 
Isso se aprofundou com a chegada de 
Jair Bolsonaro ao poder e sua promes-
sa de expurgar das relações exteriores 
qualquer traço ideológico. O desafio 
agora, superado o antiamericanismo 
tacanho, é não trocá-lo pela bajulação 
– que parece estampada na cara dos 
novos dirigentes de nossa chancelaria 
toda vez que eles aparecem em fotos no 
Instagram ao lado de Donald Trump. A 
arte da diplomacia não pode ser orien-
tada nem pelo ressentimento e nem 
pelas curtidas em redes sociais

OS ANTIAMERICANOS 

TÊM “NECESSIDADE 

PSICOLÓGICA 

PROFUNDA” DE 

RESPONSABILIZAR 

TERCEIROS POR SEUS 

FRACASSOS E SUAS 

ESCOLHAS ERRADAS

“

”

ARTIGO | GUILHERME MACALOSSI

A POLÍTICA EXTERNA
 DO RESSENTIMENTO 
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VOTO | BRASIL DE IDEIAS

PARA A ECONOMIA
DESLANCHAR

Governador Wilson Witzel expôs as prinicpais demandas e desafios do governo do Rio de Janeiro
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Quais os caminhos que o 
país tem para retomar o 
desenvolvimento? Quatro 
grandes líderes se reuniram 
no Brasil de Ideias para 
compartilhar suas avaliações: 
Rogério Marinho, Carlos von 
Doellinger, Marcos Troyjo e 
Wilson Witzel

Tendo como centro do debate 
os desafios e as oportunida-
des do cenário econômico 

nacional, o Brasil de Ideias reuniu 
líderes políticos e da iniciativa pri-
vada no Rio de Janeiro. Promovido 
pelo Grupo VOTO, o ciclo de de-
bates foi realizado no Copacabana 
Palace, em 31 de maio.

Participaram como painelistas 
Rogério Marinho (secretário es-
pecial de Previdência e Trabalho 
do Ministério da Economia), Car-
los 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 Wil-
son Witzel (governador do RJ). 

 

Para Troyjo, essa é justamente 
a responsabilidade que o novo go-
verno tem com o país: aumentar a 
inserção do Brasil por meio de in-
vestimentos. Confiante, detalhou 
duas oportunidades que precisam 
ser aproveitadas para a retomada 
da economia. A primeira é a em-
patia 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”. Menos 
de um mês após, no dia 28 de junho, 
o acordo foi efetivamente fechado. 

Carlos Von Doellinger vislum-
brou cenários de acordo com a 
aprovação – ou não – da reforma da 

“NÓS TEMOS A GRANDE RESPONSABILIDADE 

DE FAZER O BRASIL CRESCER, E A REFORMA DA 

PREVIDÊNCIA NÃO SERÁ A ÚLTIMA OPORTUNIDADE”

WILSON WITZEL
GOVERNADOR DO RIO DE JANEIRO

CENÁRIOS INTERNOS E EXTERNOS
Para fazer um profunda análise 

sobre o cenário econômico, o pri-
meiro 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 As-
suntos Internacionais do Ministério 
da Economia traçou um panorama 
sobre as movimentações do merca-
do externo. “É muito raro existir um 
país que apresente trajetória ascen-
dente sem ter cerca de 30 a 40% do 
PIB resultante das políticas de expor-
tação e importação. Infelizmente, 
nosso país não faz parte desse grupo, 
nem nunca fez parte”, apontou.

Previdência. Para o presidente do 
Ipea, o quadro otimista englobaria 
ainda duas reformas importantes: 
do Estado e da microeconomia. “No 
cenário mais pessimista, sem apro-
vação [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 gradati-
vo empobrecimento da população. 
Esse cenário nós gostaríamos de 
descartar, mas serve para mostrar as 
consequências do fracasso, da ina-
ção”, alertou.

Doellinger destacou que o sis-
tema 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 
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“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”

MARCOS TROYJO
SECRETÁRIO DE COMÉRCIO 

EXTERIOR E ASSUNTOS 
INTERNACIONAIS

mudar para salvar as novas gera-
ções”, defendeu. 

 
DO VÍCIO À VIRTUDE

O segundo painel do Brasil de 
Ideias teve a participação de Ro-
gério Marinho, secretário da Pre-
vidência 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 to-
dos os problemas do país, mas é o 
alicerce. 

O secretário salientou, também, 
que a reforma vai permitir aos em-
preendedores mais condições para 
a tomada de decisões. Enfatizou 
ainda a injustiça do sistema e sua 
insustentabilidade: “Nós estamos 
propondo à sociedade brasileira 
uma reestruturação em que aque-
les que têm mais vão contribuir 
mais; e os que têm menos vão con-
tribuir menos. Mas todos vão con-
tribuir.”

Para Rogério Marinho, a preo-
cupação é apresentar alternativas, 
considerando que o sistema atual 
não funciona e o Estado brasileiro 
perdeu sua capacidade de investi-
mento. “Hoje, o governo é síndico 

A diretora executiva 
do Grupo VOTO, 
Karim Miskulin, 
acompanhada de 
alguns dos principais 
líderes políticos e 
empresariais do país

Secretário especial de Comércio Exterior e Assuntos 
Internacionais do Ministério da Economia, Marcos Troyjo

VOTO | BRASIL DE IDEIAS
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de uma massa falida. Temos de 
quebrar o ciclo vicioso e iniciar um 
ciclo virtuoso”, propôs. 

 
RESPONSABILIDADE CONJUNTA

No encerramento da programa-
ção, o governador do Rio de Janei-
ro, Wilson Witzel, destacou que, 
além da aprovação da reforma, o 
país precisa necessita de projetos 
para o crescimento. Segundo o 
governador, “perdemos a capaci-
dade de gerar riqueza e estamos 
correndo atrás do próprio rabo”. 
“Nós temos a grande responsabili-
dade de fazer o Brasil crescer, e a 
reforma da Previdência não será a 
última oportunidade”, disse, acres-
centando que o governo federal 
precisa encontrar maneiras de se 
reinventar.  

Painel com 
Rogério Marinho, 
secretário da 
Previdência 
Social do 
Ministério da 
Economia, teve 
mediação do 
CEO da Mercer 
Brasil, Eduardo 
Marchiori

Presidente 
do Instituto 
de Pesquisa 
Econômica 
Aplicada (Ipea), 
Carlos von 
Doellinger

João Negrini, 
diretor 

administrativo 
do Instituto 

Brasileiro 
de Estudos 

Jurídicos da 
Infraestrutura 

(Ibeji), 
participou como 

mediador em 
um dos painéis

“HOJE, O GOVERNO É 

SÍNDICO DE UMA MASSA 

FALIDA. TEMOS DE QUEBRAR 

O CICLO VICIOSO E INICIAR 

UM CICLO VIRTUOSO”

ROGÉRIO MARINHO
SECRETÁRIO DA 

PREVIDÊNCIA SOCIAL

Diretora-executiva do Grupo 
VOTO – idealizadora da discussão 
–, Karim Miskulin falou da neces-
sidade da classe empresarial estar 
presente nas principais decisões 
do país. “Não há tempo para omis-
são. Precisamos aprender com os 
erros do passado e unir forças no 
público e privado para fazer este 
país prosperar. O futuro precisa 
de nós”, disse. A edição teve como 
patrocinadores a Souza Cruz e o 
Carrefour. V
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Em Brasília e Porto Alegre, parlamentos 
prestaram homenagem ao aniversário da VOTO 
– e ao compromisso da revista com o jornalismo 

independente e o desenvolvimento do Brasil

15 ANOS 
CELEBRADOS

NAS CASAS 
DAS LEIS

VOTO | VOTO 15 ANOS

No Parlamento, em 2004, 
a VOTO dava seus passos 
iniciais. Um de seus pri-

meiros atos foi a edição número 
zero, criada para apresentar o novo 
projeto editorial que surgia no Rio 
Grande do Sul. O exemplar foi dis-
tribuído entre todos os deputados 
estaduais gaúchos, que, no Plená-
rio 20 de Setembro, observavam 
ávidos e curiosos a incipiente pu-
blicação.

Quinze anos mais tarde, a pu-
blicação cresceu e ganhou o país. 
Posicionada como uma das mais 
relevantes revistas de política, eco-
nomia e cultura do Brasil, a VOTO 
voltou às casas das leis. Desta vez, 
com uma grande trajetória a ser 
celebrada pelos representantes da 
população. Entre junho e julho, a 
publicação foi homenageada pela 
Câmara dos Deputados, Assem-
bleia Legislativa do Rio Grande do 
Sul e Câmara dos Vereadores de 
Porto Alegre. Em cada parlamento, 

foram registrados o jornalismo in-
dependente e o compromisso só-
lido com o desenvolvimento que 
marcam essa história.

RECONHECENDO OS 
BONS EXEMPLOS

Na Câmara, a VOTO foi home-
nageada em sessão solene no dia 18 
de junho. Em manifestação da tri-
buna do Plenário Ulysses Guima-
rães, a diretora executiva do Gru-
po VOTO reforçou que a revista 
investe em um jornalismo crítico 

 “APOSTAMOS NUM LADO APARENTEMENTE POUCO 

ATRATIVO À GRANDE MÍDIA: A PROMOÇÃO DA 

PAUTA POSITIVA E O JUSTO RECONHECIMENTO DE 

LIDERANÇAS QUE FAZEM A DIFERENÇA”

KARIM MISKULIN
PUBLISHER DA REVISTA VOTO
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e investigativo, mas sem deixar 
de lado a esperança com o Brasil. 
“Apostamos num lado aparente-
mente pouco atrativo à grande mí-
dia: a promoção da pauta positiva 
e o justo reconhecimento de lide-
ranças, empresas e instituições que 
fazem a diferença. Somam, cons-
troem, dividem e se multiplicam”, 
afirmou.

A cerimônia foi proposta pelo 
deputado federal Alceu Moreira 
(MDB/RS), que enfatizou a visão 
propositiva da VOTO como um 
diferencial no cenário editorial do 
país. “Como poucos na imprensa 
nacional, a revista decidiu valo-
rizar bons exemplos da política 
e economia. Nesse momento do 
Brasil, nada poderia ser mais pro-

pício. É hora de construir consen-
sos, convergências e esquecer os 
conflitos”, destacou o parlamentar.

Secretária de Relações Federati-
vas e Internacionais do Rio Gran-
de do Sul, Ana Amélia Lemos cele-
brou a qualidade do jornalismo da 
revista. “A VOTO narrou as gran-
des mudanças de nosso país. E fez 
isso de forma equilibrada, plural, 

A publisher Karim Miskulin entre membros da bancada gaúcha e alguns dos principais líderes empresariais da região Sul do país
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CÂMARA DOS DEPUTADOS

VOTO | VOTO 15 ANOS

“Como poucos na 
imprensa nacional, a 
revista decidiu valorizar 
bons exemplos da política 
e economia. Nesse 
momento do Brasil, nada 
poderia ser mais propício. 
É hora de construir 
consensos, convergências 
e esquecer os conflitos.”

“Quantas 
revistas, em 
pouco tempo, são 
descontinuadas? 
Pudemos 
acompanhar nesses 
15 anos a evolução 
da VOTO, sempre 
com a mesma 
qualidade.”

“A VOTO narrou as 
grandes mudanças 
de nosso país. E 
fez isso de forma 
equilibrada, plural, 
com espaço para 
todas as correntes 
ideológicas.”

“Nos honra ter 
uma mulher 
encabeçando 
uma revista 
como essa, 
informando 
sobre a boa 
política.”

“A VOTO 
oportunizou 
alguns dos 
maiores 
debates sobre 
diversos temas 
para o país.”

ALCEU 
MOREIRA

ANA AMÉLIA 
LEMOS

MARCEL VAN 
HATTEM

LIZIANE 
BAYER

RONALDO 
SANTINI

com espaço para todas as correntes 
ideológicas”, disse a ex-senadora.

Agradecendo a homenagem, 
Karim Miskulin fez um apelo aos 
congressistas para que não desis-
tam do Brasil. “Não há causa maior 
do que servir à nação para melho-
rar a vida de milhões de pessoas. É 
aqui, no coração político do país, 
que emerge a esperança de toda 
uma nação. E para isso, contem 
sempre com a revista VOTO”, con-
cluiu.

Manifestaram-se também os 
deputados Marcel van Hattem 
(NOVO), Liziane Bayer (PSB) e 
Ronaldo Santini (PTB). A cerimô-
nia contou ainda com as presen-
ças do empresário Jorge Gerdau, 
presidente do Conselho de Admi-
nistração do Grupo Gerdau, e do 

secretário especial do Comércio 
Exterior e Assuntos Internacionais 
do Ministério da Economia, Mar-
cos Troyjo.

ÍCONE DO JORNALISMO POLÍTICO
No dia 9 de julho, a VOTO foi 

celebrada em Grande Expedien-
te da Assembleia Legislativa gaú-
cha. O proponente Fábio Branco 
(MDB), ao fazer sua manifestação, 
ressaltou que a revista “é um im-
portante contraponto a todas as 
publicações que investem tempo 
e espaço editorial para produzir 
apenas pautas negativas, que vi-
vem da picuinha e da desconstru-
ção da imagem de pessoas e de 
instituições”. 

Na avaliação do deputado esta-
dual, o grande diferencial da revis-

ta é buscar soluções para os proble-
mas da sociedade. Prova disso são 
os mais de 80 eventos, seminários 
e painéis promovidos pelo grupo. 
“Foi assim em 2010, quando criou 
o ciclo de debates Brasil de Ideias. 
E em alusão aos 15 anos da publi-
cação, o encontro foi realizado em 
Nova York, em parceria com o pe-
riódico britânico Financial Times”, 
disse.

Para o deputado, a revista é um 
“ícone do jornalismo político do 
Brasil”. O sucesso editorial, em sua 
opinião, é resultado do trabalho 
conjunto com a empresa Critério 
– Resultado em Opinião Públi-
ca. “São pautas de destaque e que 
impactam a vida das pessoas. São 
exercícios de reflexão sobre o mo-
mento que vivemos e sobre o fu-

Secretária de Relações 
Federativas e 
Internacionais do RS

Deputado federal 
(Novo-RS)

Deputada federal 
(PSB-RS)

Deputado federal 
(PTB-RS)

Deputado federal 
(MDB-RS)
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ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO RS

“A revista é muito 
reconhecida por sua 
credibilidade. Que possa 
continuar tendo muito foco, 
energia e determinação para 
continuar com sua missão.”

“A VOTO demonstra 
que existe, sim, uma 
imprensa séria, 
responsável e que 
realmente escuta 
todos os lados.”

“A maior parte das 
empresas não dura 
cinco anos. E a 
VOTO já está indo 
para seus 15 anos. É 
exemplo de qualidade, 
empreendedorismo e 
gestão na imprensa.”

“Acompanhei desde 
o início a trajetória 
da VOTO, marcada 
por muito trabalho, 
dedicação e ética.”

“A VOTO é um importante 
contraponto a todas as 
publicações que investem 
tempo e espaço editorial 
para produzir apenas 
pautas negativas.”

“Com imparcialidade, 
a VOTO reforça a 
necessidade de aglutinar 
iniciativa privada e poder 
público para que o RS e o 
Brasil possam crescer.”

“A VOTO dá uma 
contribuição muito 
positiva, num tempo 
em que precisamos 
mostrar o lado bom 
da política.”

“A VOTO propicia ao 
público de todo o Brasil 
um debate de ideias 
muito fértil. Foi uma 
honra ter sido também 
colunista da revista.”

“A Revista VOTO é um espelho 
das atividades políticas 
positivas. Vida longa e que 
continue sempre nos dando 
esse bom exemplo.”

“A VOTO nos dá 
oportunidade de fazer 
os grandes debates 
que tanto precisamos, 
junto à comunidade 
do Estado e do Brasil.”

“É uma referência por sua 
independência editorial 
e política, respeitada por 
onde circula, por abordar 
e discutir nosso país e 
nossa realidade.”

PAPARICO 
BACCHI

TENENTE-
CORONEL ZUCCO

RODRIGO 
LORENZONI

LUIS AUGUSTO 
LARA

FÁBIO 
BRANCO

FÁBIO 
OSTERMANN

FREDERICO 
ANTUNES

ZILÁ 
BREITENBACH

JULIANA 
BRIZOLA

ALOÍSIO 
CLASSMANN

VILMAR 
ZANCHIN

Deputado estadual (NOVO)

Deputado estadual 
(Progressistas)

Deputada estadual (PSDB)

Deputada estadual (PDT)

Deputado estadual (PTB)

Deputado estadual (MDB)

Deputado estadual (PL)

Deputado estadual (PSL) Deputado estadual (DEM) Deputado estadual 
(PTB) e Presidente 
da Assembleia

Deputado estadual (MDB)
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CÂMARA DE VEREADORES DE PORTO ALEGRE

“É uma das iniciativas 
de maior sucesso da 
imprensa gaúcha, 
fazendo a divulgação 
do exercício da ética e 
da democracia.”

“Quando vou a um evento 
da VOTO, me sinto em 
casa, sabendo que tenho 
grandes aliados e amigos 
que estão defendendo um 
Brasil mais desenvolvido.”

“A VOTO fala a 
verdade, espelha 
a realidade no 
sentido de ajudar e 
enaltece a política.”

“Minha saudação à 
Karim Miskulin e vida 
longa à VOTO pelo seu 
grande trabalho.”

“É uma revista muito 
importante, que gera 
e não inventa fatos, 
mostrando para 
toda a população a 
política nacional.”

“A VOTO faz um 
trabalho fundamental 
na disseminação de 
ideias, na análise 
profunda do 
ambiente político.”

“A Revista VOTO 
tem a linha editorial 
certa, no caminho 
do Brasil próspero, 
com desenvolvimento 
econômico atrelado à 
justiça social.”

“Nada mais justo 
que homenagearmos 
a revista VOTO, 
que eleva o nome 
da cidade de Porto 
Alegre.”

“Celebrar o 
aniversário de um 
órgão de imprensa 
é homenagear a 
democracia. Minha 
saudação aos 15 
anos da VOTO.”

MÔNICA 
LEAL

FELIPE 
CAMOZZATTO

NELCIR 
TESSARO

RICARDO 
GOMES

IDENIR 
CECCHIM

DR. GOULART

VALTER 
NAGELSTEIN

MENDES 
RIBEIRO

LOURDES 
SPRENGER

turo do Brasil e do mundo e aná-
lises aprofundadas, plurais, sem 
preconceitos, feitas por pessoas de 
diferentes lados e diferentes visões 
políticas e de mercado”, apontou 
Branco.

Representando suas bancadas, 
manifestaram-se os deputados 

Frederico Antunes (Progressistas), 
Tenente-Coronel Zucco (PSL), 
Fábio Ostermann (NOVO), Zilá 
Breitenbach (PSDB), Vilmar Zan-
chin (MDB), Juliana Brizola (PDT), 
Paparico Bacchi (PL), Rodrigo 
Lorenzoni (DEM) e Aloísio Clas-
smann (PTB). A sessão teve a pre-

Vereador (DEM)

Vereador (Progressistas)

Vereador (MDB)

Vereador (PTB)

Vereador (MDB)

Vereador (MDB)

Vereadora (MDB)Vereadora 
(Progressistas)

Vereador (NOVO)

VOTO | VOTO 15 ANOS
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sença dos ex-governadores Pedro 
Simon e Germano Rigotto e do 
chefe da Casa Civil do Rio Grande 
do Sul, Otomar Vivian.

EXERCENDO ÉTICA E DEMOCRACIA
“Reconheço uma das iniciativas 

de maior sucesso da imprensa gaú-
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cha”, enfatizou a vereadora Mônica 
Leal (Progressistas), ao homenage-
ar os 15 anos da VOTO. Proposto 
pela parlamentar, o momento so-
lene ocorreu no dia 11 de julho, no 
Plenário Otávio Rocha da Câmara 
de Porto Alegre, e contou com a 
entrega de um diploma às inte-
grantes e idealizadoras do veículo.

Mônica lembrou que, além de 
ela ser vereadora, também é jorna-
lista — motivo pelo qual se sentia 
gratificada pela cerimônia. Con-
forme a parlamentar, a revista se 
sobressai porque “faz a divulgação 
do exercício da ética e da demo-
cracia” por meio de pessoas que 
dominam a cena e são formadoras 
de opinião. “Tratando igualmente 
de economia, cultura, negócios e 
empreendedorismo, traz pautas 
que tocam a sociedade”, afirmou.

“É uma emoção poder estar 
aqui e ser homenageada”, agrade-
ceu a diretora executiva do Grupo 
VOTO. Karim Miskulin comentou 
que trabalhava no Legislativo Mu-
nicipal e, a partir dali, “o coração 
da VOTO nasceu nesta casa”. Na 
tribuna, mencionou que a “notícia 
ruim pode vender mais, mas acre-
ditamos que é a notícia boa que fo-
menta o bom exemplo e empurra 
o país”.

Karim destacou ser essencial 
o jornalismo também mostrar 
o Brasil que dá certo e que, para 
tanto, “precisamos deixar de lado 
conceitos obsoletos”. “Enquanto 
investem na destruição de repu-
tações, nós nos esforçamos na 
construção de pontes”, concluiu. 
Em apartes, celebraram a oca-
sião os vereadores Nelcir Tessaro 
(DEM), Idenir Cecchim (MDB), 
Valter Nagelstein (MDB), Lourdes 
Sprenger (MDB), Felipe Camo-
zzatto (NOVO), Ricardo Gomes 
(Progressistas), Mendes Ribeiro 
(MDB) e Dr. Goulart (PTB).

EDERSON NUNES/CMPA

GUERREIRO/AGÊNCIA ALRS

GUILHERME PEDROTTI/PRESIDÊNCIA ALRS

A publisher Karim Miskulin falou sobre a trajetória de trabalho e 
avanço dos últimos 15 anos

Parlamentares destacaram o veículo de comunicação como 
um dos principais do país

Líderes políticos e empresariais participaram das sessões solenes em 
homenagem aos 15 anos da VOTO V
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AUGUSTO DAL POZZO
ADVOGADO E SÓCIO-FUNDADOR DO 
ESCRITÓRIO DAL POZZO ADVOGADOS. 
PROFESSOR DA PONTIFÍCIA 
UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO 
– PUC-SP. PRESIDENTE DO INSTITUTO 
BRASILEIRO DE ESTUDOS JURÍDICOS DA 
INFRAESTRUTURA – IBEJI

E stou convencido de que uma 
das condições necessárias 
para a concretização do de-

senvolvimento econômico e social 
de um país é o protagonismo da 
sua infraestrutura pública. Uma 
decisão estatal acerca de investi-
mento em infraestrutura é inter-
geracional e, por isso, deve ser ob-
jeto de minucioso planejamento.

O planejamento estatal estrutu-
rado exige tecnicidade da decisão 
administrativa. Ela se revela quan-
do fundamentada nas conclusões 
emitidas pelos indispensáveis es-
tudos prévios, que devem exami-
nar a questão sob o ponto de vista 
econômico, jurídico e operacional.

Na área jurídica, é possível ex-
trair uma série de modelos que 
podem ser implementados pelo 
Estado. Na hipótese de privatiza-
ção, o Estado, por meio de uma 
dada estrutura prevista na legisla-
ção, promove a alienação dos ati-
vos de que é detentor para a ini-
ciativa privada. Em resumo: o que 
era público passa a ser privado, a 
atividade econômica passa a ser 
explorada pelo particular sem par-
ticipação do Estado.

No entanto, há outros modelos 
de desestatização, que reforçam 
a posição de soberania do Estado 
brasileiro. São as hipóteses em que 
se transfere por prazo determina-
do a prestação de serviços públicos 
à iniciativa privada (concessão ou 
parceria público-privada) ou, ain-

UMA DAS CONDIÇÕES 

NECESSÁRIAS PARA O 

DESENVOLVIMENTO 

DE UM PAÍS É O 

PROTAGONISMO DA SUA 

INFRAESTRUTURA PÚBLICA

“

”

ENTRE LEIS | AUGUSTO DAL POZZO

 CONDIÇÃO NECESSÁRIA AO 
DESENVOLVIMENTO

PLANEJAMENTO ESTATAL E INFRAESTRUTURA:

SCOTT BLAKE /UNSPLASH

da, transferem-se direitos de ex-
ploração de bens móveis e imóveis 
de que o Estado é titular (conces-
são de uso de bem público, con-
cessão de direito real de uso, entre 
outros).

A escolha do modelo jurídico 
adequado depende de uma inves-
tigação técnica profunda, consubs-
tanciada em práticas exitosas e ex-
perimentadas, que possam atender 
com rigor aos anseios do país e da 
coletividade. Os agentes públicos 
precisam promover decisões res-
paldadas por estudos que auxiliem 
a tomada de decisão e que cami-
nhem para uma gestão pública 
austera, próspera, profissional, que 
ofereça para a coletividade o tão 
sonhado desenvolvimento econô-
mico e social.
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CAOS PLANEJADO | ANTHONY LING

POR UM PACTO FEDERATIVO

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

 RADICALMENTE MUNICIPAL
Uma das condições que trouxe a 

discussão de um novo pacto fe-
derativo de volta à pauta política 

brasileira é a crise fiscal dos estados. A 
necessidade eminente de recursos tem 
levado governadores a pressionarem o 
Governo Federal para aumentar o re-
passe de recursos às suas entidades fede-
rativas. No entanto, o pacto federativo já 
deveria ser pauta urgente pela demanda 
dos municípios, e mais radical do que 
está sendo proposto pelo governo.  

Atualmente, de todos os impostos 
arrecadados no país, municípios ficam 
com apenas cerca de 18% do total, sen-
do boa parte desse valor condicionado a 
repasses da União. Através de arrecada-
ção própria, a fatia não chega a 10%. No 
entanto, os principais gastos da realida-
de do dia a dia dos cidadãos são intrin-
sicamente municipais. Coleta de lixo, 
segurança pública e prisões, fiscalização 
de trânsito, iluminação pública, serviços 
do SUS, creches e escolas, projetos de 
infraestrutura – como manutenção de 
vias e praças públicas, obras de drena-
gem e esgotamento sanitário – são ape-
nas alguns exemplos que devem ser ora 
custeados pelo próprio município, ora 
através de pleitos aos governos estadual 
e federal. Não surpreendentemente, se-
gundo estudo da Federação das Indús-
trias do Estado do Rio de Janeiro (Firjan) 
de 2017/2016, 86% dos municípios apre-
sentam situação fiscal difícil ou crítica.

Atualmente, a escolha dos recursos 
a serem repassados aos municípios está 
longe de seguir as melhores práticas em 
gestão pública. Dependendo de emen-
das parlamentares, são os prefeitos com 
melhor capital político em Brasília que 
têm vantagem na arrecadação de recur-

sos para os seus municípios. Nada re-
presenta melhor esse processo do que a 
famosa Marcha dos Prefeitos, que anual-
mente reúne milhares de líderes muni-
cipais em Brasília para reivindicar suas 
pautas. É um grande grupo de pressão 
para suplicar recursos à União. Nesse 
processo, também é comum uma cor-
rida por projetos que, às vezes, mesmo 
sem urgência, são elaborados de forma 
oportunista para entrar em pautas que 
estejam em voga em Brasília, como foi 
a ocasião dos recursos para a Copa do 
Mundo. Até cidades que não eram sede 
apresentavam justificativas para receber 
recursos para centros de treinamento, 
delegações ou simplesmente infraestru-
tura para turismo, já que estavam “dis-
poníveis” para quem chegasse primeiro.

Por ter grande parte dos repasses 
atrelados a projetos ou convênios espe-
cíficos, as despesas correntes necessárias 
para a administração e o funcionamen-
to do município, muitas vezes, ficam 
sem recursos suficientes – embora 
grandes projetos, talvez não tão priori-
tários, possam mesmo assim acontecer. 
Pela forma que o sistema de recursos foi 
desenhado, gestores públicos munici-
pais acabam gastando tempo reforçan-
do sua relação com Brasília enquanto 
poderiam estar resolvendo problemas 
reais da sua cidade.

O ministro da Economia, Paulo Gue-
des, tem afirmado que o correto seria 
inverter a concentração atual de recur-
sos e repassar de 65% a 70% do orçamen-
to aos estados e municípios, deixando 
os 30% restantes com a União. A lógica 
está correta: é nas cidades que moram 
as pessoas, e não em instâncias adminis-
trativas abstratas. E é difícil pensar em 

O NOVO PACTO DEVE 

PERMITIR QUE OS 

MUNICÍPIOS TENHAM 

MAIOR AUTONOMIA 

FINANCEIRA, 

DEPENDENDO MENOS 

DE REPASSES PARA 

SUAS FINANÇAS E 

EXIGINDO UMA BOA 

GESTÃO URBANA

“

”
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gastos que, pela sua natureza, não 
poderiam estar no âmbito muni-
cipal. Mesmo programas com ca-
ráter redistributivo, que compõem 
grande parte dos gastos em nível 
federal, poderiam ser decididos e 
geridos em nível municipal, ins-
tância onde as desigualdades so-
ciais se manifestam na sua forma 
mais explícita.

Uma possível crítica ao aumen-
to da autonomia financeira muni-
cipal é que o Governo Federal teria 
condições de realizar uma redis-
tribuição em nível nacional, auxi-
liando municípios ou regiões que 
não conseguem se sustentar por 
conta própria. Tal política, no en-
tanto, elimina a tremenda impor-
tância da migração populacional 
na dinâmica econômica territorial. 
Edward Glaeser, economista de 
Harvard especialista em desenvol-
vimento urbano e autor de O triun-
fo da cidade, recentemente descre-
veu medidas de auxílio regional 
como um “suborno para viver em 

áreas pobres”. Segundo ele, algu-
mas regiões são mais pobres do 
que outras devido a fatores his-
tóricos e circunstanciais que não 
necessariamente serão resolvidos 
com mais recursos. Ainda, o subsí-
dio a tais regiões não só beneficiam 
aqueles que moram nessas regiões 
e não são pobres como incentivam 
a perpetuação de possíveis polí-
ticas desastrosas que as levaram 
àquela situação em primeiro lugar, 
mitigando a migração populacio-
nal a áreas mais bem geridas e de 
maior produtividade. Ou seja, o 
objetivo final não deve ser enri-
quecer uma geografia, mas sim as 
pessoas, mesmo que se mudem de 
um lugar para outro.

A ideia de que “desigualdades 
territoriais” deveriam ser equili-
bradas é contrária à própria exis-
tência de cidades. Segundo essa te-
oria, cidades deveriam redistribuir 
a população que atraem e a rique-
za que geram, perdendo os ganhos 
de escala da vida urbana e penali-

zando essa organização social que 
potencializa as atividades econô-
micas, ao ponto de serem chama-
das de “reatores sociais” por pes-
quisadores como Luis Bettencourt, 
do Santa Fe Institute. Deveríamos, 
assim, permitir que os cidadãos 
tenham acesso às grandes cidades 
se assim desejam e descentralizar 
recursos, para que os municípios 
possam gerir seu desenvolvimento 
urbano.

O novo pacto federativo que 
deve ser discutido vai na direção 
certa de descentralizar os recur-
sos da União. Mas não apenas isso: 
deve permitir que os municípios 
tenham maior autonomia finan-
ceira, dependendo menos de re-
passes para suas finanças e exigin-
do uma boa gestão urbana para seu 
crescimento. Não devemos ver a 
migração como vilã, mas o resulta-
do de um processo de competição 
de cidades por cidadãos, crescendo 
a partir do seu sucesso – e não do 
seu fracasso.

EDILSON RODRIGUES/AGÊNCIA SENADO
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Responsável pelas políticas públicas voltadas à cultura, 
o ministro da Cidadania propõe um novo modelo. Seu 
objetivo é acabar com a concentração em alguns grupos 
e regiões, dando oportunidade a quem até aqui ficou 
de fora. No Brasil de Ideias, Osmar Terra detalhou o que 
pensa para a cultura do país

CULTURA?
SÓ COM 
RESULTADOS

VOTO | BRASIL DE IDEIAS

À  frente do terceiro maior or-
çamento do governo fede-
ral, o ministro da Cidadania 

compartilhou com o público do 
Brasil de Ideias a visão que norte-
ará as políticas públicas de cultura 
na atual gestão. Osmar Terra divi-
diu o painel com o presidente da 
Fundação Theatro São Pedro, An-
tonio Hohlfeldt, e o diretor de Re-
lações Institucionais e de Comuni-
cação da CMPC Celulose, Daniel 
Ramos. O evento foi realizado no 
dia 24 de junho, em Porto Alegre.

Promovendo uma série de mu-
danças na Lei Rouanet, principal 
mecanismo de cultura no país, o 
ministro defendeu que os incenti-
vos devem ser vinculados a resul-
tados de público. “Boa parte dos 
nossos filmes é totalmente incenti-
vado pela Ancine [Agência Nacional 
do Cinema], mas metade tem mil 

O Ministro Osmar 
Terra destacou 
os avanços na 
democratização do 
acesso à cultura

“HAVIA UMA 

CONCENTRAÇÃO 

EXCESSIVA EM ALGUNS 

GRUPOS E REGIÕES. ERA 

UMA INJUSTIÇA”

OSMAR TERRA
MINISTRO DA CIDADANIA

espectadores apenas. O problema 
é que o dinheiro é garantido. Te-
mos de repensar isso, amarrando 
em resultados. Precisa ter público, 
pois é dinheiro público”, apontou.

Osmar Terra destacou que as 
mudanças realizadas na legislação 
buscam regionalizar e democra-
tizar o apoio à produção cultural.  
“Havia uma concentração exces-
siva em alguns grupos e regiões. 
Mais de 80% dos recursos ficavam 
no Sudeste do país. O Nordeste, 
que tem 25% da população brasi-
leira, só tinha 4% da verba. E toda a 
Região Sul, somente 14%. Era uma 
injustiça”, destacou. 

CORRIGINDO DISTORÇÕES
Referindo-se ao passado, ou-

tra deturpação apontada pelo 
ministro foi o alto investimento 
em projetos consagrados, como o 
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Para descentralizar a verba, o 
Ministério da Cidadania também 
reduziu o limite que uma ativida-
de pode captar e que uma empresa 
pode investir num único projeto. 
“Os críticos falavam que as mu-
danças diminuiriam os incentivos. 
Mas tivemos um recorde neste 
primeiro semestre”, adiantou. En-
tre janeiro e junho, foram selecio-
nados 941 projetos, totalizando em 
torno de R$ 250 milhões. 

Cirque du Soleil, enquanto festas 
regionais populares não tinham o 
mesmo estímulo. Para corrigir essa 
distorção, Osmar Terra afirmou 
que está fazendo um alinhamen-
to com o ministro da Economia, 
Paulo Guedes. “Propus uma políti-
ca de interesse nacional. Tivemos 
reunião com estatais, que são res-
ponsáveis por 40% dos recursos, 
pedindo para nos ouvirem antes 
[de selecionar os projetos]”.

IMPACTO SOCIAL
Presidente da Fundação Thea-

tro São Pedro, Antonio Hohlfeldt 
salientou que investimentos em 
cultura geram grandes impactos 
sociais. Para embasar essa ideia, 
apresentou resultado de uma pes-
quisa recente da Fundação Getúlio 
Vargas (FGV): a cada R$ 1,00 apli-
cado na área, há um retorno de R$ 
1,59 para a sociedade. “Temos no 
Rio Grande do Sul uma disponibi-
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 Hohlfeldt também fez questão 
de desmistificar os receios que em-
preendedores possuem em investir 
via Lei de Incentivo à Cultura. “Re-
núncia fiscal não traz riscos, desde 
que os projetos sejam bem estrutu-
rados”, esclareceu o ex-governador 
gaúcho. 

Mediador do painel, o diretor de 
Relações Institucionais e de Comu-
nicação da CMPC Celulose Daniel 
Ramos afirmou que há necessidade 
de um amadurecimento sobre o 
tema na iniciativa privada. “No fi-
nal do ano, é sempre uma correria 
para selecionar os projetos a serem 

“RENÚNCIA FISCAL NÃO 

TRAZ RISCOS, DESDE QUE 

OS PROJETOS SEJAM BEM 

ESTRUTURADOS”

ANTÔNIO HOHLFELDT
PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO 
THEATRO SÃO PEDRO

Debate foi mediado pelo diretor de Relações Institucionais e 
de Comunicação da CMPC Celulose, Daniel Ramos

Encontro reuniu lideranças empresariais, culturais e 
políticas

Hohlfeldt falou sobre os desafios e as perspectivas do Theatro São 
Pedro, uma das instituições culturais mais importantes do país

Ao lado do ex-governador do RS Germano Rigotto, ex-
ministro Luís Roberto Ponte enfatizou os investimentos 
em cultura para o amadurecimento social

lidade excepcional de investimen-
to, mas o empresário não concreti-
za. É um dinheiro que sai do Estado 
e vai para outros lugares”, alertou, 
convidando as empresas locais a 
participarem dos projetos gaúchos. 
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apoiados. Temos de antecipar esse 
processo”, pontuou. Ele também 
sublinhou: “Para que o recurso se 
transforme em investimento social 
e cultural, é preciso que haja maior 
aproximação entre quem produz 
cultura e quem pode investir nela”.

Para Karim Miskulin, diretora 
executiva do Grupo VOTO, o Bra-
sil de Ideias foi uma oportunidade 
para aprofundar as mudanças que 
impactam na vida de milhões de 
pessoas. “As transformações que 
estão sendo realizadas precisam 

MUDANÇAS DEMOCRATIZAM 
ACESSO À CULTURA

Com objetivo de democratizar e regionalizar os 
mecanismos de financiamento cultural, o Ministério 
da Cidadania deu uma nova roupagem à Lei de In-
centivo à Cultura. Entre as principais alterações estão 
a redução de R$ 60 milhões para R$ 1 milhão no limi-
te do valor máximo de captação por projeto inscrito. 
Também, de R$ 60 milhões para R$ 10 milhões por 
empresa cultural – contemplando, assim, um número 
maior de produções.

Exceção à regra, o teto de R$ 1 milhão não se apli-
ca a três categorias de projetos: construção e manu-
tenção de teatros e cinemas em cidades pequenas; 
restauração de patrimônio tombado; e planos anuais 
de entidades sem fins lucrativos. Já projetos relacio-
nados a festas populares terão um limite maior, de 
R$ 6 milhões.

A nova lei ainda prevê uma espécie de gatilho, que 
proporciona ampliar o teto de gastos para determi-
nadas regiões do país. Isto é, em sendo alcançado os 
limites de projetos previstos – máximo de quatro por 
pessoa e 16 por empresa –, é possível aumentar em 

até 50% as produções realizadas na região Sul e nos 
estados do Espírito Santo e Minas Gerais, e em até 
100% no Norte, Nordeste e Centro-Oeste. 

O novo texto determina, ainda, que cada projeto 
destine, pelo menos, 20% dos ingressos gratuita-
mente em caráter social, educativo ou de formação 
artística, e limite em, no máximo, 20% a distribuição 
gratuita de entradas para patrocinadores e ações 
promocionais. Além disso, 10% dos ingressos não po-
dem custar mais de R$ 50 – medida que visa ampliar 
o acesso à cultura.

Os projetos audiovisuais também sofreram limita-
ções. Antes, porém, não havia nada específico para 
esse tipo de produção. Os curta e média metragens 
terão o teto, cada, de R$ 200 mil e R$ 600 mil. Para 
programas de televisão e webséries, por sua vez, se-
rão destinados no máximo R$ 50 mil e R$ 15 mil por 
episódio, respectivamente. Mostras, festivais e even-
tos terão limite para a primeira edição, fixado em R$ 
400 mil. Já jogos eletrônicos e aplicativos culturais e 
educacionais poderão chegar a R$ 350 mil.
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ser compreendidas pela socieda-
de”, disse. A programação foi en-
cerrada com uma apresentação da 
Fábrica de Gaiteiros, projeto so-
cial liderado pelo músico Renato 
Borghetti. A edição teve patrocí-
nio da CMPC Celulose. V

Estreia da ópera “Mater 
Dolorosa”, no Festival 
Amazonas de Ópera 
(FAO): para além de 
atividade cultural, 
evento se propôs a 
mostrar relevância 
econômica para a região
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Com a Reforma da Previdência, o país terá seu 
patamar elevado, aproximando-se de nações 
desenvolvidas. A visão é do ministro da Casa Civil, 
Onyx Lorenzoni, que foi painelista de edição do 
Brasil de Ideias em Porto Alegre

DE BRASIL
A CANADÁ

VOTO | BRASIL DE IDEIAS
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C onfiante no destino da 
proposta da Nova Previ-
dência, o ministro-chefe 

da Casa Civil comparou a apro-
vação da reforma à passagem 
“por um portal rumo à prospe-
ridade”. Detalhando as perspec-
tivas do Governo Federal, Onyx 
Lorenzoni conversou com líde-
res empresariais e políticos no 
Brasil de Ideias. Promovido pela 
Revista VOTO, o evento ocorreu 
em 5 de julho, em Porto Alegre.

Destacando que a gestão Bol-
sonaro iniciou pelo mais difí-
cil, a reforma da Previdência, o 
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mais do que isso, de redução da 
carga. Nosso sonho é terminar o 
governo com 30% sobre o PIB. 
Queremos deixar mais dinheiro 
com o cidadão”, disse. Ao lado 
dessa evolução, virá a revisão do 
Pacto Federativo: “O Brasil pre-
cisa voltar a ser uma federação. 
Os estados devem ter capacida-
de de investimento”. 

QUEBRA DE PARADIGMAS
Como um dos grandes atribu-

tos do governo, Onyx Lorenzoni 
chamou atenção para a equipe 
formada pelo presidente Jair 

“O BRASIL PRECISA 

VOLTAR A SER UMA 

FEDERAÇÃO”

Bolsonaro. “Todos apostavam 
que não conseguiríamos estru-
turar um governo com equipe 
forte e competente”, salientou, 
acrescentando que os ministros 
assumiram com “absoluta inde-
pendência”. 

Para o ministro, há muitas 
mentiras circulando, com a ten-
tativa clara de desunir a equipe 

Rodrigo Lorenzoni, 
Onyx Lorenzoni,  

Pedro Westphalen, 
Karim Miskulin e 

Frederico Antunes

Fernando Albrecht, Paulo Sérgio Pinto, Gustavo Paim 
e Marcelo Medeiros

Carlos Eduardo Thompson Flores Lenz, Antônio Augusto 
Mayer dos Santos e Mônica Leal

ministro ressaltou que um novo 
patamar será alcançado para o 
país. “Vamos dormir num Bra-
sil e acordar em outro, muito 
próximo do Canadá, do Chile 
e da Nova Zelândia”, projetou. 
“O Brasil é a bola de vez para 
os investimentos. Temos capital 
humano, recursos minerais, rica 
biodiversidade, além de honrar-
mos os contratos. Mas aqui não 
há previsibilidade”, destacou.

Assim que aprovada a iniciati-
va, o ministro adiantou que será 
pautada a reforma tributária. 
“Precisamos de simplificação. E, 
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LANÇAMENTO DE PACTO

Diretor do Grupo Verde Ghaia, Deivison Pedroza 
resgatou a tragédia de Brumadinho, apontando que 
compliance não tem a ver apenas com combate à 
corrupção. “Houve graves danos ambientais e sociais 
e enorme prejuízo financeiro, incluindo perda de 
valor de mercado e de marca. Se tivesse havido essa 
preocupação com o compliance pela sustentabilidade 
desde o início e em todas as ações pela empresa 
responsável, dificilmente teria ocorrido o rompimento 
das barragens, especialmente em tão curto espaço de 
tempo entre elas”, afirmou.

Karim Miskulin ressaltou que o projeto vem no 
“momento certo”. “Com certeza, esta é a hora para 
unirmos forças e sermos os protagonistas de um novo 
Brasil. Temos orgulho de fazer parte de uma ação tão 
necessária para a reconstrução da cultura empresarial 
do nosso país”, elogiou. 

Na abertura da programação, foi lançado em Porto Alegre o Pacto de 
Integridade e Compliance pela Sustentabilidade (PICS). Liderada pelo Grupo 
Verde Ghaia e tendo a Revista VOTO como integrante, a iniciativa irá mobilizar 
empreendedores de todo o país – fornecendo diretrizes para a promoção da 
ética e do crescimento sustentável.

e gerar cizânias. “Mas isso não 
acontece. Nossa equipe tem três 
diferenciais: alma verde e ama-
rela, compromisso com decência 
e honestidade, e disposição para 
um governo que verdadeiramen-
te sirva ao país”, sublinhou. De 
acordo com Lorenzoni, outro 
avanço promovido em seis me-
ses de gestão foi a interlocução 
elevada com os outros poderes: 
“Conseguimos construir uma 
nova relação com o Congresso 
Nacional, preservando e respei-
tando o Legislativo”.

Para o ministro da Casa Civil, 
alguns dos desafios que persis-
tem têm relação com as estru-
turas herdadas. “Estamos que-
brando sistemas que estavam 
enraizados havia muito tempo 
na administração”, apontou, adi-
cionando que já foram cortados 
21 mil cargos de comissão e mais 
25 mil serão eliminados até de-
zembro. 

AVANÇOS E PERSPECTIVAS
Mencionando avanços con-

quistados até então – como 
aprovação do acordo entre Mer-
cosul e União Europeia, redução 
de ministérios e de níveis hie-
rárquicos, pacote anticrime e di-
gitalização do governo –, Onyx 
Lorenzoni comentou sobre a 
Medida Provisória da Liberdade 
Econômica. “O Brasil e os países 
latino-americanos têm uma polí-
tica de submeter a população aos 
interesses do Estado. Pela pri-
meira vez, aqui o cidadão vai ter 
razão diante do Estado, até que 
se prove o contrário.” 

Sobre a agenda de desestati-
zação, o chefe da Casa Civil de-
talhou as mudanças que estão 
para ocorrer nas ferrovias, por-
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V

“PELA PRIMEIRA VEZ, AQUI 

O CIDADÃO VAI TER RAZÃO 

DIANTE DO ESTADO”

Diretora executiva do Grupo 
VOTO, Karim Miskulin, frisou 
que o mais importante foi o fato 
de o país mudar de norte. “Aca-
baram o preconceito ideológico 
contra as empresas, a visão de 
que o Estado tudo pode e tudo 
faz, a irresponsabilidade na ges-
tão e a legitimação da corrup-
ção”, disse na abertura do even-
to. O Brasil de Ideias contou 
com o patrocínio do Carrefour 
e da Gerdau e apoio da PICS e 
Verde Ghaia.

Evento com ministro-chefe da Casa Civil atraiu imprensa nacionalKarim Miskulin e Carlos Eduardo Thompson Flores Lenz

Público de empresários, políticos e formadores de opinião 
lotou o British Club, em Porto Alegre

Clenir Wengenowicz, Otelmo Drebes e Marcelo Rech

tos, rodovias e energia. “Vamos 
partir para um plano ousado 
de privatizações”, assegurou. E 
compartilhou uma visão pesso-
al: “A Petrobras tem papel im-
portantíssimo para a extração de 
petróleo. Mas outras partes do 
processo podem ser comparti-
lhadas”. 
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A progressista Mônica Leal não tem medo de ser 
sincera. De personalidade marcante, “não manda 
recado”, mas faz do respeito o termômetro das boas 
relações à frente do Legislativo de Porto Alegre 

VOZ FORTE
E PULSO FIRME

MULHERES DE PODER | MÔNICA LEAL
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“SEMPRE FUI A FAVOR DO EXÉRCITO. SEMPRE 

COLOQUEI A SEGURANÇA E A VIDA EM PRIMEIRO 

LUGAR – ANTES DE O DISCURSO SE TORNAR 

MODA. DEFENDIA O TEMA MESMO SENDO 

CHAMADA DE FILHOTINHA DA DITADURA”

Mônica Leal (Progressistas) 
é uma personagem mar-
cante da política porto-

-alegrense – e gaúcha. Conserva-
dora assumida e com posição, a 
atual presidente da Câmara Muni-
cipal não deixa de transitar entre 
colegas com quem tem divergên-
cias políticas. Tudo com leveza e 
sem ranços ideológicos. “Esses 
dias, o Robaina disse no plenário: 
a Mônica é a melhor presidente 
que essa Casa já teve”, lembra. O 
elogio partiu do vereador Rober-
to Robaina (PSOL), uma das vozes 
mais firmes da esquerda no estado 
de Leonel Brizola.

de 2018 – quando houve uma for-
te guinada de poder no país.

Em sua galeria, há também 
uma placa azul de rua. A inscri-
ção: Avenida Pedro Américo Leal 
– militar e político exemplar. É o 
pai da presidente, seu principal 
exemplo e também maior entu-
siasta na vida pública. Ele faleceu 
em 2016 e se tornou o nome de 
uma simpática alameda no Bairro 
Cristal. Coronel do Exército, o ca-
rioca chegou cedo ao Rio Grande 
com vocação para ser líder: foi ve-
reador, deputado, chefe de Polícia 
e secretário de Segurança do Esta-
do do RS. “De casa, portanto, veio 

cou na suplência para vereadora, 
mas logo veio a assumir uma vaga 
no Legislativo. O trabalho lhe deu 
grande visibilidade e, dois anos 
depois, recebia o maior desafio da 
vida: concorrer ao Senado Fede-
ral. 

SEGURANÇA: ANTECIPAÇÃO
DO DISCURSO NACIONAL

Nas eleições de 2006, Môni-
ca Leal clamava por segurança. 
Combatia fortemente a crimina-
lidade e afirmava que o governo 
precisava atacar essa epidemia. 
“Naquela época, minha proposta 
era lutar pela criação do Ministé-
rio da Segurança. Antecipava um 
discurso nacional que se tornou 
real apenas em 2016”, lembra. Ela 
reitera que o medo da sociedade, 
inclusive, foi o fator decisivo nas 
últimas eleições presidenciais.

“Eu sempre fui a favor do Exér-
cito Brasileiro. Eu sempre colo-
quei a segurança e a preservação 
da vida em primeiro lugar – mui-
to antes do discurso se tornar 
moda. Defendia o tema mesmo 
sendo chamada de ‘filhotinha da 
ditadura’. Eu nunca mudei”, des-
taca. Na mesma linha, completa: 
“Meu maior patrimônio é a minha 
palavra”.

Naquele processo democráti-
co, a então vereadora suplente da 
Capital foi a “surpresa da eleição” 
– como noticiavam os jornais. 
Embora não eleita, foram 854.590 
votos, o que a deixou na terceira 
posição. “Tive tamanha visibilida-

Ela é a única mulher de direita 
a chefiar o Legislativo em 247 anos 
de emancipação. Atrás da mesa 
de seu gabinete, perfilam-se três 
quadros emoldurados em doura-
do, com grossa espessura. Lado a 
lado, aparecem o presidente Jair 
Bolsonaro, o vice Hamilton Mou-
rão e o senador Luis Carlos Hein-
ze. Todos alinhados ao seu jeito de 
ver a sociedade e eleitos no pleito 

a inspiração. Meu pai despertou 
a vontade de fazer pelos outros. 
Era honesto e respeitoso”, recorda 
com carinho.

Mônica foi sua sucessora. “Te-
nho a minha herdeira política: eu 
serei coronel-eleitoral da minha 
filha”, disse o pai na rádio, trans-
mitindo seu legado. Era o pontapé 
para a primeira candidatura em 
2004. Pelo voto, a progressista fi-
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de e fui convidada, pela então go-
vernadora Yeda Crusius, para ser 
secretária de Cultura do Estado”, 
explica. Foram quase quatro anos 
à frente do órgão público e cente-
nas de cidades visitadas Rio Gran-
de afora. “Sempre estava viajando. 
Eu não sou de gaveta e gabinete. 
Preciso estar na rua”, argumenta.

QUEM É A PRESIDENTE
Jornalista de formação, Mônica 

aprendeu na faculdade (PUCRS) 
que, antes de se expressar, é ne-
cessário ter embasamento. E isso 
passa, logicamente, pela cultura 
de ouvir. Ela emprega a técnica de 
entrevista na política. “A situação 
e a oposição têm porta aberta para 
entrar no meu gabinete. Posso 
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 “AS PESSOAS PRECISAM SABER O QUE ESPERAM 

DE MIM. O MEU MAIOR PATRIMÔNIO É A MINHA 

PALAVRA. NUNCA FUI DE FICAR EM CIMA DO MURO”

Antes do primeiro mandato, fo-
ram 12 anos como assessora par-
lamentar.

Na dúvida, ressalta Mônica, 
sempre considera o que diz a lei. 
Essa lógica soa como um man-
tra: “Eu sou legalista. Eu não faço 
nada na vida sem o rigor da lei. 
Eu tenho a responsabilidade de 
comandar este espaço público”, 
sublinha. Mas deixa claro: “Nunca 
fui de ficar em cima do muro”.

Eleita em 2016 como a mais 
bem votada da sigla, a vereadora 
acredita que a ascensão da direi-
ta não a ajuda nem a atrapalha. 
Nesse cenário inédito da políti-
ca nacional, observa a fidelização 
do eleitorado. “Meus eleitores 
confiam em mim. As pessoas me 
atacam na rua para dizer que não 
são do partido, mas acreditam 
nas minhas posturas”, conta. Para 
além do posicionamento firme, 
expressa que a prioridade dela é 
trabalhar pelo bem da cidade. “Se 
importa para Porto Alegre, me 
importa”, conclui.

discordar, e discordo, mas nunca 
sou desrespeitosa”, argumenta. A 
Câmara possui hoje 36 vereadores 
de 13 partidos. 

“Eu conheço essa Casa como 
a palma da minha mão. Conhe-
ço os bastidores do plenário e o 
comportamento dos colegas ve-
readores. Esse espaço tem vida 
própria”, declara. Ao todo, são 
mais de duas décadas acompa-
nhando o dia a dia do Legislativo. 

MULHERES DE PODER | MÔNICA LEAL

Ao lado do pai, Pedro Américo Leal, 
principal referência e entusiasta 

da vida pública de Mônica

V
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SEGURANÇA EM PAUTA | LUCIANO ZUCCO

A REFORMA PENAL

TENENTE-CORONEL 
LUCIANO ZUCCO

DEPUTADO ESTADUAL (PSL/RS) 

É URGENTE!
Afrequência com que agen-

tes da segurança pública são 
mortos por condenados do 

regime semiaberto obriga a uma 
profunda reflexão. A conivência do 
sistema judicial, com base na legis-
lação elaborada pelo Congresso Na-
cional – é bom esclarecer – impin-
ge dor e luto a milhares de famílias.

Recentemente, um bandido 
condenado por homicídio, estupro, 
roubos e formação de quadrilha foi 
preso em uma “saidinha do semia-
berto”, detido no centro de Porto 
Alegre quando tentava cometer 
mais um estupro. Pasmem! Luiz 
Augusto Félix dos Santos, o Mons-
tro do Partenon, já condenado a uma 
pena de 357 anos. O que pensarão 
os familiares das vítimas assassina-
das e abusadas que têm seus entes 
queridos sepultados enquanto o 
marginal está nas ruas?

O assassinato de soldados da 
Brigada Militar é outra tragédia 
repetida, quase sempre protagoni-
zada por egressos de um sistema 
prisional que raramente recupera, 
educa e transforma psicopatas em 
cidadãos exemplares. A famigerada 
progressão de pena é salvo-conduto 
à reincidência, verdadeiro escárnio 
que agride os brasileiros de bem.

O Brasil vive uma era de refor-
mas, especialmente a da Previdên-
cia e, em breve, do sistema tribu-
tário. São mudanças clamadas há 
décadas, que careciam de necessá-
ria competência política para tor-
narem-se realidade. Com coragem, 

o governo eleito em 2018 ignorou o 
fracasso de seus antecessores e vem 
corrigindo injustiças, desarranjos e 
legislações obsoletas.

Como alguém que por 27 anos 
trabalhou no Exército Brasileiro e 
tem, como deputado, a bandeira da 
segurança pública, espero vislum-
brar a reforma penal como priori-
dade no Congresso Nacional. Não 
é somente um clamor de cidadãos 
honestos, ordeiros e cumpridores 
da lei, mas também dos operadores 
da lei. Com sensibilidade e experi-
ência rotineira, eles constatam que 
não é mais possível conviver com 
uma legislação que premia os in-
fratores.

A reforma penal precisa contem-
plar aspectos básicos: leis mais rígi-
das, fim ao cipoal de recursos que 
protelam e levam à prescrição das 
penas e o cumprimento efetivo das 
condenações, sem o benefício da 
“progressão de regime”. É preciso 
mobilizar os brasileiros que estão 
indignados e não suportam convi-
ver com a impunidade, campo fér-
til para a reincidência de crimes.

Simultaneamente, é preciso va-
lorizar os agentes de segurança, via-
bilizando melhores condições para 
o seu trabalho, equipamentos mo-
dernos, tecnologia, salário digno e 
assistência a familiares em caso de 
incapacidade de continuar na fun-
ção ou morte. Sem isso, a escalada 
da violência só crescerá – ceifando 
vidas, mutilando famílias e espa-
lhando dor e revolta.

A FAMIGERADA 

PROGRESSÃO DE PENA 

É SALVO-CONDUTO 

À REINCIDÊNCIA, 

VERDADEIRO ESCÁRNIO 

QUE AGRIDE OS 

BRASILEIROS DE BEM

“

”

REPRODUÇÃO
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IGOR MORAIS
PÓS-DOUTORANDO EM 

ECONOMIA APLICADA E DATA 
SCIENCE NA UNIVERSIDADE 
DA CALIFÓRNIA – RIVERSIDE

igoracmorais@gmail.com

Após anos de ausência de im-
portantes reformas no Brasil, 
a sociedade parece finalmente 

enxergar a possibilidade da solução de 
diversos problemas históricos. E o iní-
cio foi o endereçamento da reforma da 
Previdência – que abriu espaço para 
a discussão de outros temas de uma 
agenda extensa. Envolve desde o siste-
ma eleitoral e representativo até aspec-
tos de segurança pública, passando por 
educação, acordos comerciais, tributos, 
entre outros.

Com tamanha demanda por mudan-
ças, fica difícil eleger um item prioritá-
rio, mas parece que o meio político já 
tem sua escolha: a reforma tributária. 
Não há a menor sombra de dúvidas que 
essa é uma reforma essencial para todos. 
Excetuando profissionais da área que ga-
nham com esse sistema caótico que te-
mos, ninguém está satisfeito com o atu-
al desenho da legislação tributária. Mas, 
mesmo reconhecendo a necessidade de 
mudanças, você sabe o que poderia ou 
deveria ser modificado? E mais ainda: 

QUE REFORMA TRIBUTÁRIA
QUEREMOS?

PIXABAY

QUANTO CUSTA | IGOR MORAIS
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RACIONALIZAÇÃO NÃO SIGNIFICA 

ADOTAR A IDEIA TOTALMENTE 

DESCABIDA DE TER IMPOSTO ÚNICO

“
”

CARGA TRIBUTÁRIA - BRASIL
(EM % DO PIB)
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é apenas a criação de tributos que 
explica esse movimento, mas, fun-
damentalmente, o aumento paula-
tino de diversas alíquotas – sejam 
elas de competência de municípios 
(como o IPTU), de estados (como 
o ICMS) ou então da União (como 
o Imposto de Renda), Imposto de 
Importação e as diversas contribui-
ções (como a Cofins). Portanto, falar 
de pagamento de tributos é apontar 
o dedo para as três esferas da admi-
nistração pública.

A nossa segunda evidência de 
que pagamos muitos tributos é 
quando nos comparamos com 
nossos pares. De fato, o Brasil não 
possui a maior carga tributária do 
mundo. A média de países da Or-

ganização para a Cooperação e 
o Desenvolvimento Econômico 
(OCDE) é de 34% do PIB – onde 
aqueles com mais apetite para ti-
rar dinheiro do cidadão são Fran-
ça (46,2%) e Dinamarca (46%). Mas 
note: ambas são economias com 
renda per capita elevada, com US$ 
45 mil e US$ 55 mil ao ano respec-
tivamente, oferecendo uma boa 
qualidade de vida para seus cida-
dãos. 

Se olharmos a relação entre a 
carga tributária e o PIB per capita 
de diversos países, poderemos ver 
que aqueles com maior renda con-
vivem com mais tributos. Isso não é 
efeito de causalidade, mas mera re-
lação de escolha dessas sociedades 
que demandam mais serviços do 
Estado – e isso não quer dizer que 
sua população esteja satisfeita. E 
há exceções: a Suíça, por exemplo, 
possui renda per capita de US$ 68 

seria este o melhor momento para 
fazer isso? Neste texto, vou chamar 
atenção para esses dois pontos. 
Adianto ao leitor que, mesmo sen-
do forte defensor de uma reforma 
tributária, tenho receio sobre sua 
discussão agora. 

DIAGNÓSTICO
Você é um brasileiro com a sen-

sação de que paga muitos tributos? 
Esse sentimento é válido se olhar-
mos para o passado ou em relação 
a nossos pares. No primeiro caso, 
basta ver que a atual carga tributária 
de mais de 32% do PIB representa 
um aumento de 50% sobre os 21% 
do início da década de 1990. Não 
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TEMPO GASTO PARA 
PAGAR TRIBUTOS
(EM HORAS/ANO - 2018)

Brasil
Bolívia
Equador

Peru
Colômbia
México

Média do Mundo

África do Sul
Indonésia
EUA
Uruguai
China
França
Canadá
Japão
Austrália
Noruega

Argentina
Chile

1958

664
1025

312
296
260
256
241

237

210
208
175
163
142
139
131
130
105
79

Horas

mil/ano e carga tributária de 28,5% 
do PIB, bem menor que a do Brasil. 
Sim, eu sei que o leitor está pensan-
do que poderíamos ter serviços no 
Brasil da qualidade dos oferecidos 
aos habitantes na Suíça. Mas, tam-
bém, daria para ter serviços com a 
qualidade oferecida nos EUA, Aus-
trália, Japão e Coréia do Sul, todos 
com carga tributária sobre o PIB 
menor do que a brasileira. E ainda 
tem o México e o Panamá, ambos 
com renda per capita próxima à 
brasileira, mas com carga tributária 
de 16,2% e 14,7% do PIB, respectiva-
mente. E se esse foi seu pensamen-
to, então já tem a resposta sobre o 
que devemos esperar de uma re-
forma tributária: “que possa tornar 
o Estado mais eficiente na presta-

ção de serviços aos seus cidadãos, 
sem que, para isso, tenhamos de 
pagar mais tributos”. A famosa frase 
“dá para fazer mais com menos” se 
encaixa perfeitamente na situação 
atual de relação entre o pagador de 
tributos no Brasil e o Estado.

Não seria necessário avançar 
muito na ilustração dos problemas 
tributários brasileiros para con-
vencer que precisamos fazer uma 
reforma. Mas quero citar mais um 
ponto que considero importante 
nessa discussão e vai ajudar a de-
finir que tipo de reforma deve-
mos fazer. Números mais recentes 
mostram que o Brasil é campeão 
de horas gastas para preencher 
formulários relacionados a tri-
butos e fazer seus pagamentos. A 

distância que nos separa – inclu-
sive de países de renda per capita 
menor do que a nossa – é assusta-
dora, e essa burocracia chega a ser 
nove vezes maior do que a média 
mundial. Tal cenário é fruto das 
mais de 363 mil normas tributárias 
que foram editadas no Brasil des-
de a Constituição de 1988. É uma 
média de 1,88 por dia útil, geran-
do um custo para as empresas da 
ordem de R$ 60 bilhões/ano para 
dar conta de acompanhar essas 
mudanças. E, mesmo assim, com o 
risco de levar uma multa. Não é fá-
cil empreender e viver em um país 
onde “até o passado é incerto”. E 
tamanha confusão contribui para 
que figuremos entre os dez países 
com maior sonegação de tributos 

ISAAC SMITH/UNSPLASH
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no mundo, resultando em pouco 
mais de R$ 1 trilhão ao ano não 
recolhido aos cofres públicos. Esse 
valor seria certamente maior se 
pudéssemos computar o custo que 
a sonegação causa às empresas que 
pagam seus tributos em dia e se 
defrontam com essa concorrência 
desleal, bem como a mensuração 
da insegurança jurídica e da sensa-
ção de injustiça.

POSSÍVEIS SOLUÇÕES
Discutimos acima, pontual-

mente, alguns problemas da nossa 
estrutura tributária: (i) pagamos 
muito para o Estado; (ii) há eleva-
da burocracia tributária; (iii) exis-
te muita sonegação de tributos. 
De imediato, por mais difícil que 
possa parecer, uma reforma deve-
ria atacar primordialmente esses 
três pontos, reduzindo a carga, 
racionalizando a legislação e me-
lhorando a fiscalização. E destaco: 
racionalização não significa adotar 
a ideia totalmente descabida de ter 

imposto único. Mas seria muito 
esperar todas essas mudanças em 
uma única proposta. E nem preci-
sa. O importante é ordenarmos as 
mudanças de forma a dar tempo 
para ajustes na sociedade. Até por-
que, para uma reforma tributária 
funcionar de verdade, ela deve vir 
acompanhada de mudanças saté-
lites que lhe darão mais robustez. 
Por exemplo, vamos descentralizar 
a arrecadação de tributos, seguin-
do o lema “mais Brasil, menos Bra-
sília”? Então temos de implemen-
tar um federalismo de verdade, 
dando autonomia de gestão finan-
ceira para estados e municípios 
captarem recursos no mercado e 
se endividarem sem precisar da 
“mãe União” para socorrê-los em 
caso de default. Vamos combater 
a sonegação, então temos de ado-
tar o blockchain no setor público e 
mudar as regras para tornar mais 
punitiva a sonegação. Vamos re-
duzir a burocracia, então temos de 
promover um amplo programa de 

digitalização das instituições em 
todas as esferas federativas. Ou 
seja, há muitas mudanças a serem 
feitas que podem gerar bons resul-
tados no curto e médio prazo.

Mas o que mais me preocupa 
é: nesse tipo de reforma, sabemos 
como o projeto entra, mas não sa-
bemos como vai sair. Além disso, 
em um cenário que falta, somente 
para a União, mais de R$ 110 bi-
lhões para fechar as contas, fica di-
fícil esperar que seja aprovada uma 
reforma que tenha redução de tri-
butos. E como forçar estados a re-
duzirem ICMS? Centralizar tudo 
em um IVA federal é regredir na 
ideia de independência na gestão. 
O ponto é: perdemos o momento 
ideal de uma reforma mais ampla. 
Entre 2000 e 2013, sobravam re-
cursos no caixa do governo federal 
da ordem de R$ 100 bilhões todo 
ano. Aquele era o momento de co-
meçar a fazer a racionalização do 
sistema e implementar o federalis-
mo sem prejuízo da trajetória da 
dívida interna. 

Portanto, o que devemos fazer 
primeiro, e rápido, é cortar os gas-
tos, privatizar e fazer valer a Lei de 
Responsabilidade Fiscal não so-
mente para a União, mas também 
para os estados e municípios, tor-
nando-a bem punitiva. Enquanto 
isso, podemos discutir medidas 
de redução da burocracia e so-
negação, mas não alíquotas, pois 
o natural vai ser que os políticos 
queiram arrecadar mais. Quando 
o superávit fiscal aparecer, o que 
pode ser em até três anos, come-
çamos a discutir alíquotas. Se acha 
que não é assim, experimente ir 
fazer compras no supermercado 
com fome. Certamente irá com-
prar coisas desnecessárias e mais 
do que precisaria.

RESULTADO PRIMÁRIO - 
GOVERNO CENTRAL
(ACUMULADO EM 12 MESES - R$ BILHÕES)
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ACONTECE 
GIRO ECONÔMICO

AGRO

A FORÇA DA 
PROTEÍNA ANIMAL

Consolidado como maior evento dos segmentos no país, o Salão Internacional 
de Avicultura e Suinocultura (SIAVS) realizou uma nova edição – e pretende avançar 
ainda mais. Em relação à última, realizada em 2017, ampliou o espaço dos expo-
sitores em 30%.

Com o tema “Imagem e competitividade: o caminho para o fortalecimento”, a 
programação ocorreu entre 27 e 29 de agosto, em São Paulo. “O SIAVS é um dos 
momentos mais esperados de 2019. É quando debatemos expectativas setoriais 
e demandas por transformações que permitam ao país seguir na liderança dos 
negócios internacionais de proteína animal”, avalia Francisco Turra, presidente da 
ABPA, entidade que realiza o salão.

R$ 80 MILHÕES   
É O PIB DAS CADEIAS PRODUTIVAS 

DA AVICULTURA E SUINOCULTURA

4,1 MILHÕES 
DE EMPREGOS DIRETOS E INDIRETOS 

GERADOS PELOS DOIS SEGMENTOS

4,1 MILHÕES 
DE TONELADAS DE FRANGO 

EXPORTADAS PELO BRASIL EM 2018
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LIVROS

AS OBRAS QUE FAZEM A 
CABEÇA DOS CEOS
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SEGURANÇA VIRTUAL

PROTEÇÃO CONTRA 
ATAQUES

Até os empresários mais ocupados conseguem arrumar um 
tempo para colocar a leitura em dia. E a revista de negócios Inc. foi 
atrás daqueles que lideram algumas empresas americanas que 
crescem mais rápido. Afinal, o que eles estão lendo? Confira o 
top 5:

Os danos causados por ataques virtuais podem atingir até 
1% do PIB mundial até 2020. Significa mais do que toda a ati-
vidade econômica da Polônia: na casa dos US$ 600 bilhões. 
Diante desse cenário de estragos e riscos, o mercado global 
de ciber seguros é altamente promissor. De acordo com a 
McAfee e com o Center for Strategic and International Stu-
dies (CSIS), a estimativa é de que esse setor seja multiplicado 
por dez – avançando dos atuais US$ 2 bilhões para US$ 20 
bilhões, até 2025.

EMPRESAS FEITAS PARA VENCER 
Jim Collins

TRIBAL LEADERSHIP 
Dave Logan e John King

A STARTUP ENXUTA 
Eric Ries

UMA BREVE INTRODUÇÃO À FILOSOFIA 
Thomas Nagel

A INCRÍVEL VIAGEM DE SHACKLETON
Alfred Lansing

Pesquisa: Inc.

PIXABAY
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63%
DE CRESCIMENTO NO 1º SEMESTRE

1º LUGAR
NO PAÍS EM LOGÍSTICA JURÍDICA

800 MIL
ATOS PROJETADOS PARA 2019 10.000

PROFISSIONAIS CREDENCIADOS

 JE
ZA

EL
 M

EL
G

O
ZA

 /U
N

SP
LA

SH

Por décadas, analistas apontaram que a Ásia 
teria um futuro com grande potencial econômico. 
E esse momento está chegando mais rápido do 
que o previsto. De acordo com estudo McKinsey 
& Company, até 2040 o continente deve superar 
a casa dos 50% do PIB global e concentrar 40% do 
consumo. Será uma mudança e tanto em relação 
ao planeta que conhecemos hoje. Um dos indica-
dores mais evidentes da evolução – já ocorrida – 
é o aumento do número de usuários de internet, 
mostrando uma população cada vez mais integra-
da ao mundo.

LAWTECH

UBER DOS TRIBUNAIS
Grandes empresas e escritórios de 

advocacia têm processos espalhados 
por todo os país – o que gera difi-
culdades e custos. Foi pensando em 
atender essa demanda de forma pro-
fissional e eficaz que surgiu a DOC9, 
há exatos dez anos. E o negócio deu 
muito certo: a lawtech é líder nacional 
de mercado e acaba de anunciar fu-
são com um dos principais players do 
setor, a LinkJur.

Na prática, funciona como um Uber 
dos tribunais: sob demanda, atua em 
audiências, cópias de processos, cálcu-

los judiciais, protocolos, retiradas e di-
ligências em todo o território nacional, 
no interior e na capital.

Com o reforço da estrutura, a 
DOC9 passa a somar 140 colabora-
dores e mil clientes ativos espalhados 
por todo o Brasil – incluindo grandes 
bancas de advogados e algumas das 
maiores seguradoras, telecoms e insti-
tuições financeiras do Brasil. “Estamos 
crescendo bastante, mas sem perder 
a essência do atendimento pessoal e 
do trabalho artesanal”, ressalta o CEO 
Klaus Riffel.
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Fonte: Internet World StatsGabriel Mancuso (CFO) e Klaus Riffel (CEO), da DOC9

DOS 10 MAIORES 
ESCRITÓRIOS DE ADVOCACIA 
DO PAÍS ATENDIDOS6
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ORei da França, Luís XVIII, irmão do 
decapitado Luís XVI, foi entronado 
pelas potências europeias reunidas 

no Congresso de Viena, em 1814/15, após o 
fim das Guerras Napoleônicas. Depois da Re-
volução Francesa e de Napoleão Bonaparte, 
a França voltava aos braços dos Bourbons. 
Ele estava conseguindo alcançar em seu país 
o difícil equilíbrio entre forças liberais e 
conservadoras, mas morreu em 1824. Suce-
deu-o seu irmão mais moço, o intransigente 
Carlos X, que em cinco anos fez tudo o que 
não deveria: pretendeu recompensar a ve-
lha nobreza em detrimento da burguesia já 
relativamente consolidada, prestigiou o cle-
ro e desprezou necessidades do povo. Pelas 
Ordenanças de 25 de Julho de 1830, impôs 
censura total à imprensa, tentou um golpe de 
Estado e dissolveu a Câmara de maioria libe-
ral, recém-eleita. Foi a gota d’água. 

Com o dobro da superfície e da popu-
lação da Inglaterra, a França patinava, não 
igualando nem de perto a indústria britâni-
ca. Falências de estabelecimentos fabris se 
precipitavam, o desemprego urbano crescia 
e, junto com ele, o descontentamento popu-
lar. Em paralelo, as ideias liberais varriam o 
continente, apesar do refluxo imposto pelo 
Congresso de Viena, de modo que o reacio-
narismo de Carlos X era percebido como ex-
temporâneo. Nem mesmo a bem-sucedida 
campanha militar na Argélia, que deu início 
à longa ocupação colonial francesa no país 
africano, melhorou a popularidade do rei 
com fumaças absolutistas. 

Assim, o povo, mais uma vez, se sublevou 
em Paris. Os protestos foram iniciados pela 
burguesia. Banqueiros e agiotas suspende-

ram operações; industriais fecharam as fá-
bricas, precipitando os trabalhadores com 
medo do desemprego às ruas. Jornalistas li-
berais inflamaram as multidões. Barricadas 
foram armadas pela cidade e enfrentamen-
tos aconteceram durante os chamados Três 
Dias Gloriosos, de 26 a 28 de julho. 

A Guarda Nacional, lançada contra a mas-
sa, como já o fizera durante a Revolução 
Francesa, acabou negando-se a prosseguir 
com a repressão. Carlos X foi, assim, derru-
bado em 2 de agosto. Morreu seis anos de-
pois, no exílio. Substituiu-o seu filho, Luís 
Antônio, que também abdicou 20 minutos 
depois em favor do sobrinho do decaído, 
Henrique – último rei da dinastia Bourbon, 
que permaneceu apenas sete dias no trono. 
Liberais lograram coroar Felipe de Orleans. 
A indicação não apenas era uma garantia 
contra as pretensões absolutistas dos ante-
cessores, como ainda colocava um freio nos 
excessos da massa amotinada: a lembrança 
de 1789 ainda estava viva na memória.  

O clima revolucionário daqueles dias está 
retratado no célebre romance de Vitor Hugo, 
Os Miseráveis. Um famoso quadro do pintor 
Delacroix, A Liberdade guiando o Povo, tam-
bém remete às lutas de 1830. No centro da 
Praça da Bastilha, em Paris, ergue-se a Co-
luna de Julho, monumento de 47 metros, 
inaugurado em 1840. Ornado em bronze e 
encimado por uma alegoria colossal do Espí-
rito da Liberdade, em sua base repousam os 
restos mortais das 615 vítimas da Revolução 
de Julho. 

Os eventos de julho de 1830 representa-
ram menos uma revolução do que a confir-
mação da Constituição de 1814, ameaçada 

ASSIM, O POVO, 

MAIS UMA VEZ, SE 

SUBLEVOU EM PARIS

“

”

A REVOLUÇÃO FRANCESA DE 1830: 
 EMBATE ENTRE LIBERAIS E 

REACIONÁRIOS ABSOLUTISTAS 
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por Carlos X. A Carta foi liberada 
de ambiguidades, explicitando-se 
a constitucionalidade da monar-
quia, representativa e responsável. 
O direito ao voto se estendeu de 
100 mil para 250 mil eleitores, to-
dos proprietários, conformando 1% 
da população. As garantias liberais, 
portanto, ficaram relativamente 
restritas. Luiz Felipe, por sua vez, 
tornou-se o célebre Rei Burguês. 
Mas seu compromisso com a bur-
guesia também encontrava limi-
tes, pois seu governo privilegiou a 
aliança com banqueiros, cujos in-
teresses nem sempre coincidiam 
com os dos industriais e comer-
ciantes de vários estratos. 

Como de outras vezes, a erup-
ção de ânimos na França detonou 
uma onda de reação em cadeia 
pela Europa, sendo o componen-
te nacionalista combinado com o 
liberal. Levantes se registraram na 
Bélgica, em regiões da Itália ainda 

LA LIBERTÉ GUIDANT LE PEUPLE/EUGÈNE DELACROIX

não unificada, em diversos estados 
alemães e na Polônia. Todos espe-
raram em vão o apoio francês, que 
nunca chegou.

As mudanças mais importantes 
aconteceram na Bélgica, que deixa-
ra de ser um domínio do Império 
Austríaco e estava associada à Ho-
landa no Reino dos Países Baixos, 
por decisão do Congresso de Vie-
na, desde 1814. Agora, conquistava 
independência, coroando o Rei 
Leopoldo. Foi decisivo o apoio dis-
suasório da frota inglesa, senhora 
dos mares. A partir daí, a Bélgica 
abraçou a posição diplomática de 
neutralidade perpétua. 

Portugal também conseguiu 
registrar sucessos. Dom Pedro I 
renunciou à coroa no Brasil, onde 
crescia sua impopularidade, em 
favor do filho, Dom Pedro II. Tor-
nou-se Dom Pedro IV em Portugal 
e liderou uma bem-sucedida revo-
lução contra o domínio retrógrado 

do irmão Dom Miguel. Em 1834, o 
país ganhou uma Constituição de 
matizes liberais. Também na Espa-
nha, as pretensões reacionárias de 
Carlos de Borbón foram frustradas 
pela guerra civil de 1833 a 1840. Na 
Suíça, ainda, o liberalismo se afir-
mou. 

De um modo geral, entretanto, 
forças reacionárias prevaleceram 
na Europa oriental. A França cons-
titucional seguiu a Inglaterra e se 
apartou da cega rigidez do progra-
ma da Restauração. Ambas as na-
ções eram economicamente pro-
gressistas, haviam rompido com 
o feudalismo e simpatizavam com 
vizinhos menos avançados que 
buscavam emancipação política. A 
Europa daqueles anos se dividiria 
entre países com governos repre-
sentativos, de um lado, e países 
com despotismo monárquico, de 
outro, liderados pela Áustria, pela 
Prússia e pela Rússia. 
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O caminho até o paraíso não 
é fácil: foram 27 horas de 
viagem para chegar às Fi-

lipinas. Saímos do Rio de Janeiro 
em um voo da Emirates, com escala 
de cinco horas em Dubai. Depois, 
mais nove horas até Manila, capital 
do país. Minhas incansáveis leituras 
mostravam que não valia a pena co-
nhecer a cidade, então apenas passa-
mos a noite ali e seguimos viagem a 
El Nido Town.

Na chegada, a emoção ficou por 
conta do Aeroporto Internacional 
Ninoy Aquino, conhecido como o 
pior do mundo. Achei o título um 
tanto exagerado – já que nossas ma-
las chegaram sem problemas – até o 
momento de sair para pegar um táxi 
em direção ao hotel. São filas gigan-
tes e que não têm início e nem fim. 
Portanto, a primeira dica é: baixe o 
aplicativo Grab aqui antes de viajar. 
Em Manila, peça seu carro e aguar-
de com paciência. O trânsito é tão 
pesado que os carros não chegam 
rapidamente a nenhum destino.

Enfim, nos instalamos no Fair-
mont Hotel, em Makati – bairro 
muito seguro e com fiscalização 
efetiva por conta dos atentados que 
às vezes acontecem. No hotel, um 
cachorrinho adestrado nos recep-
cionou cheirando nossas malas. O 
Fairmont é muito bem localizado 
ao lado do complexo de shoppings 
Greenbelt, tem um excelente café 
da manhã com opções para todas 
as nacionalidades, uma piscina de-
liciosa e um rooftop com vista para 
cidade.

Na manhã seguinte, embarcamos 
para El Nido Town no tranquilo voo 
da Air Swift (US$ 110), empresa local 
com aviões novíssimos. Você tem 
direito a uma mala de 10 kg e uma 
bagagem de mão de 7 kg, mas pode 
comprar “quilos extras” ao reservar. 
Eles checam o peso da mala de mão 
também, então fique ligado.

PRIMEIRA PARADA: EL NIDO TOWN
Nessa cidade, a hospedagem foi no 

Cadlao Resort Hotel, que nos buscou 

Uma natureza grandiosa, de lagoas escondidas e mar 
transparente ambientado pelo som dos pássaros. 
Mesmo sendo um roteiro turístico não tão comum, as 
Filipinas encantam e fazem cada minuto valer a pena. 
A travel influencer Juliana Nakad Sterenberg (no 
Instagram: @natripdaju) compartilhou com a Revista 
VOTO sua experiência no arquipélago asiático.

CULTURA E LAZER | MALAS PRONTAS

UM PARAÍSO PARA
FUGIR DO ÓBVIO
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de van no aeroporto. Em seguida, 
passamos para um triciclo. Foi quan-
do a aventura começou! Como o ca-
minho para o hotel segue pela areia 
da praia, foi preciso descer para evitar 
que o triciclo atolasse ao passar por 
um beco bem estreito. E depois en-
tramos de volta com as ondinhas do 
mar quase nos alcançando. 

Fomos recebidos com um sabo-
roso suco de manga. Aliás, tudo de 
manga é delicioso nas Filipinas. Do 
hotel até o centro de El Nido são 10 
minutos de caminhada, mas sempre 
há um triciclo à disposição para levar 
e buscar os hóspedes. Na rua principal 
você caminha em meio a motos e tri-
ciclos que te levam a qualquer lugar. 
Fomos lá todas as noites para jantar – 
e descobrimos locais bem gostosos e 
baratos. A propósito, a comida é bem 
em conta nas Filipinas.

PASSEIOS TURÍSTICOS
Os tours de El Nido são divididos 

em Tour A, B, C e D. São passeios de 
barco para quatro ou cinco pontos 
turísticos que você pode fazer em 
grupo ou particular. Os preços va-

riam entre US$ 24 por pessoa (barco 
coletivo) a US$ 120 (barco privativo). 
Normalmente incluem água, frutas e 
um almoço simples feito por eles em 
uma ilha. 

Não estranhe a quantidade de gen-
te trabalhando em cada barco ou res-
taurante. Na embarcação são no mí-
nimo três: um capitão, um cozinheiro 
e um guia – às vezes com mais um 
assistente. Todos sempre prestativos, 
educados e respeitosos. Aliás, o povo 
filipino é um capítulo à parte: queri-
do e sempre com sorriso estampado 
no rosto. A religião é predominante-
mente católica. Todos falam inglês ou 
arriscam, o que facilita a comunica-
ção por lá.

Escolhemos o Tour C (Hidden Be-
ach, Secret Beach, Matinloc Shrine, 
Helicopter Island e Star Beach), com 
parada para um almoço exclusivo 
onde o barqueiro prepara sua mesa 
em uma praia deserta. Levamos vi-
nho e cerveja e pedimos para eles 
levarem mais gelo. Assim, completa-
mos a diversão.

A vantagem do passeio privativo é 
que o barqueiro pode inverter o ca-
minho para pegar as ilhas mais vazias 
ao contrário dos tours coletivos mais 
lotados. Fiquei muito impressionada 
com o visual e a cor da água. 

No outro dia optamos por alugar 
uma scooter (US$ 10 a diária) e pas-
sear pelas praias do continente. Foi 
outra aventura, já que pegamos sol 
escaldante, uma chuva de temporal 
e tivemos um pneu furado. Nesse 
passeio, conhecemos Duli Beach, 
Lio Beach e Nacpan Beach, onde há 
alguns bares mais voltados aos jovens 
e com agito na beira do mar. Outro 
lugar bem conhecido é o Las Cabañas 
Beach, uma praia badalada com visão 
privilegiada do pôr do sol. 

Duli Beach e Nacpan são praias 
maiores, todas com águas cristalinas e 
quentinhas. Em Lio Beach, existe um 
complexo de hotéis, lojinhas e res-
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taurantes bem estruturados. E tem a 
lojinha mais linda das Filipinas: a Sea 
Salt, só com produtos de bom gosto. 

                                                                      
MINILOC HOTEL

Conheci o Miniloc através do 
blog da minha querida Lala Rabelo 
(@lalarebelo), e desde então ele en-
trou na minha bucket list. O hotel é o 
mais rústico, aconchegante e char-
moso da rede El Nido Resorts. 

A maior vantagem do Miniloc – 
além de um serviço de primeiríssima 
– é estar a 20 minutos de caiaque da 
Small e da Big Lagoon. São os pontos 
turísticos mais cheios e fascinantes 
de El Nido, e não tem preço tê-los só 
para você. Acordamos cedo e fomos 
remando até lá. Entramos sozinhos e 
lá ficamos nós, com os pássaros can-
tando e o barulho da água. O arrepio 
surge só de lembrar. Fiquei muito 
emocionada e as lágrimas corriam 
em gratidão pela oportunidade de 
ver toda aquela natureza exuberante, 
única e grandiosa. 

Outro ponto positivo do Miniloc 
é que há vários passeios incluídos. E 

são todos em ilhas próximas. Você 
programa os seus dias de acordo com 
os roteiros. Tem almoço tipo pique-
nique em Entalula Island, snorkelling 
na Shimizu Island, entrada na ca-
verna de Kudugnon Cave e passeio 
na Snake Island. Também é possível 
passear de barco para ver o nascer e 
pôr do sol e ainda almoçar no Lagen 
Resort (outro hotel da Rede El Nido). 
O descanso fica na Dibuluan Beach, 
uma ilha com mangue e estrutura 
com balanços, redes e pequenas ca-
mas com lençóis para você cochilar. 
Todos os passeios têm guia do hotel 
que explicam tudo.

Os mimos ao turista já começam 
na sala de embarque na Lio Beach – 
com música e lanche para te receber. 
O melhor serviço que já vi. Tudo in-
cluído, menos as bebidas alcóolicas. A 
massagem também é baratinha, feita 
em um bangalô sobre a água que é 
um verdadeiro charme.

Com hospitalidade e serviço im-
pecável, a hospedagem no Miniloc 
vale cada centavo. Depois do happy 
hour no bar, jantávamos e dormía-

mos cedo para acordar e curtir o dia, 
pois à noite não tem nada para fazer. 
Foi difícil me despedir de El Nido.

CORÓN, PALAWAN
Partimos de El Nido de avião pela 

Air Swift, pagando US$ 80 a passa-
gem. Acho que vale muito, pois li é 
que a ida de barco para lá é desuma-
na: mar bem mexido, travessia longa 
e bancos de madeira – ou seja, tudo 
muito desconfortável.

Ficamos três noites no hotel Bu-
suanga Bay Lodge, mas não indico. 
É lindo, porém distante uma hora 
da cidade de Corón, de onde partem 
todos os passeios. E essa distância foi 
um ponto negativo. Só ficamos lá 
porque o hotel que reservamos – o 
Bacau Bay Resort – era novo e cance-
lou nossas reservas por não ter finali-
zado as obras. 

Na época, um terremoto ocorreu 
nas Filipinas, e a Marinha cancelou 
todos os passeios de barco. Então, 
perdemos literalmente um dia de 
viagem. Como só tínhamos dois dias 
inteiros para passeios, conseguimos 
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NOSSO ROTEIRO
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Uma noite em 
Manila

Quatro noites na ilha 

do Minilac Hotel

Três noites em 
El Nido Town

Três noites em Corón

apenas fazer um tour pelos principais 
pontos turísticos. São fatos inespera-
dos da natureza que podem interferir 
em qualquer roteiro. 

Como em Corón tudo é mais 
cheio, quando possível opte por bar-
cos privativos e sempre saia cedo. 
Antes dos passeios, os barcos param 
para você pagar as taxas obrigatórias 
de cada lugar a ser visitado (sempre 
em dinheiro, os pesos filipinos), e isso 
pode atrasar mais ainda a saída. 

Assim como em El Nido, os tours 
são divididos também por A, B, C e 
D. Escolhemos um roteiro privativo 
para tentar escapar da multidão, mas 
não tivemos a sorte de pegar uma ilha 
só para nós. Então, posso dizer que 

gostei muito de Corón, mas não foi a 
mesma paixão como em El Nido.

VISUAL INCRÍVEL EM KAYANGAN LAKE
De barco você chega a mais uma 

praia paradisíaca: Kayangan Lake. 
Após subir 168 degraus, um mirante 
oferece a vista para uma paisagem 
deslumbrante. Na descida, são 200 
degraus que te levam ao lago – mais 
deslumbrante ainda – localizado no 
outro lado. 

No Balinsasayaw Marine Park fize-
mos snorkel. Para mergulhar, o barco 
deixa os tripulantes no meio do mar. 
Quando o barqueiro fala “chegamos”, 
ninguém dá nada. Mas a quantidade 
de corais coloridos e peixinhos torna 

o passeio inacreditável e inesquecível. 
Em seguida, partimos para a Twin 

Lagoon.  Para chegar até lá, deve-se 
pegar um barco e, em seguida, um 
caiaque. Há duas maneiras de entrar: 
passar por baixo da rocha (dependen-
do da maré) ou subir por uma escadi-
nha. Ficamos com a primeira opção. 
Tudo muito lindo. 

Almoçamos na Atwayan Beach. 
Arroz papa, frango, porco, alguns 
camarões e frutas para sobremesa 
faziam parte do cardápio preparado 
pelos barqueiros. A última parada foi 
no Barracuda Lake, um lago lindo 
com água salgada e doce.

O RETORNO PARA A REALIDADE
De Corón, voltamos a Manila para 

seguir viagem até Hong Kong. Voa-
mos de Cebu Pacific, que não chegou 
nem perto da qualidade da Air Swift. 
O avião estava com um cheiro hor-
rível e um calor do cão – até mosca 
tinha dentro! Em compensação, foi 
o voo mais lindo da minha vida. No 
lado esquerdo do avião é possível ver 
pela janela as ilhas contornadas por 
variações de azul e verde.

Por atraso de 1h30 no voo quase 
perdemos nossa conexão para Hong 
Kong. Então, se você fizer essa escala 
em Manila, deixe um tempo livre de 
pelo menos quatro horas. O terminal 
doméstico do aeroporto fica distante 
e é preciso pegar táxi ou Grab para 
o terminal internacional. Aí, viajante 
amigo, reze para não ter fila e nem 
trânsito para chegar a tempo. 

Mas nada disso tirou o brilho dessa 
aventura. São emoções que no fundo 
eu amo. Voltei da viagem com uma 
felicidade extrema: o coração preen-
chido e a sensação de ter viajado por 
mais de um mês, trazendo na mala 
alegria, simplicidade, novidade, bele-
za e energias renovadas.

Espero que vibrações das Filipinas 
também conquistem você e em bre-
ve te recebam com um entusiasmado 
Mabuhay!

O ARREPIO SURGE SÓ DE LEMBRAR. 
FIQUEI MUITO EMOCIONADA E AS 
LÁGRIMAS CORRIAM EM GRATIDÃO 
PELA OPORTUNIDADE DE VER TODA 
AQUELA NATUREZA EXUBERANTE, 
ÚNICA E GRANDIOSA 

V
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CRÉDITOS: REPRODUÇÃO

Entre filmes, documentários e 
séries disponíveis na Netflix, 
a gastronomia tem ganhado 

cada vez mais espaço. Maior servi-
ço de streaming do mundo, com 139 
milhões de assinantes, a plataforma 
tem investido fortemente em con-
teúdos originais. Só em 2018, foram 
destinados US$ 8 bilhões para di-
versas produções. 

Em meio a um catálogo tão vas-
to, nem sempre é fácil decidir a qual 
assistir. Pensando nisso, a VOTO 
listou alguns dos maiores sucessos 
entre os assinantes. Confira a seguir:

Maior plataforma de streaming, a Netflix disponibiliza 
centenas de conteúdos sobre gastronomia, mas nem sempre é 
fácil decidir qual escolher. Para ajudar o leitor da VOTO nessa 
difícil tarefa, listamos os mais bem avaliados pelo público

PARA ASSISTIR E SE

CULTURA E LAZER | GARFO & FACA

STREET FOOD
É uma viagem cultural pela descoberta 

da comida de rua. A série conta histórias 
de quem cria pratos tão deliciosos a pon-
to de serem reconhecidos com o prêmio 
Michelin. 

Ano: 2019
Duração: 9 episódios de 30 minutos

CHEF’S TABLE
Um dos primeiras e mais consagradas 

séries gastronômicas da Netflix. Cada epi-
sódio apresenta a trajetória e as criações 
de um chef diferente. Com forte apuro es-
tético na fotografia, é uma obra-prima. Já 
está na sexta temporada. 

Ano: 2015 a 2019 
Duração: 30 episódios de 50 minutos 

DELICIAR
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VISIBILIDADE 
INTERNACIONAL

Alguns chefs brasileiros são reconhecidos pelo seu trabalho 
também fora do país. Helena Rizzo é um exemplo disso. Fundadora do 
restaurante Maní, em São Paulo, conquistou uma estrela no cobiçado 
Guia Michelin – o que lhe deu visibilidade internacional.

Helena foi convidada pela Netflix para representar o Brasil como 
jurada na série de competição gastronômica The Final Table – Que vença 
o melhor. “Quando eu comecei na profissão, não existia essa oferta toda 
de programas sobre gastronomia. Tampouco era cool ser cozinheiro”, 
ressalta.

Eleita a melhor chef do mundo em 2014 e presente no prestigiado 
ranking The World’s 50 Best Restaurants, Helena Rizzo afirma que esses 
programas podem ser a porta de entrada para muita gente. “Sem contar 
que são, em geral, uma ótima fonte de diversão e distração!”, conclui.

THE CHEF SHOW
Após dirigir e atuar no filme Chef, 

Jon Favreau se reúne com o premiado 
chef coreano-americano Roy Choi. A 
dupla cozinha e experimenta técnicas 
com importantes nomes da culinária e 
do entretenimento.

Ano: 2019
Duração: 8 episódios de 30 minutos

COOKED
Mesmo não sendo um chef de cozinha, 

Michael Pollan revolucionou o conceito so-
bre gastronomia. O escritor traz à pauta 
questões envolvendo economia, produção 
e processos químicos. Ele mostra como 
cozinhar transforma a comida e molda o 
mundo.

Ano: 2016
Duração: 4 episódios de 1 hora

JIRO DREAMS OF SUSHI
A produção concorreu ao Oscar de me-

lhor Documentário. O filme conta a história 
do chef japonês Jiro Ono, de 93 anos. Seu res-
taurante, de apenas 10 lugares e pratos de 
US$ 300, se tornou lendário em Tóquio – e, 
depois, em todo o mundo.

Ano: 2011
Duração: 1h19

UGLY DELICIOUS
A série é comandada por David Chang. Ele deixa seus 17 

renomados restaurantes nos Estados Unidos para experi-
mentar a comida a que muitos não têm acesso. Diversas 
histórias são contadas nessa produção através de alimen-
tos que, aparentemente, podem não ser os mais bonitos, 
mas são muito gostosos.

Ano: 2018-2019
Duração: 16 episódios de 50 minutos
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CULTURA E LAZER | GARFO & FACA

SAL, GORDURA, ACIDEZ E CALOR

Nesta minissérie homônima ao livro, a chef Sa-
min Nosrat roda o mundo explorando os quatro 
elementos essenciais à boa comida. Pelo cami-
nho, encontra experiências e dicas valiosas, divi-
didas em quatro episódios muito divertidos.

Ano: 2018
 Duração: 4 episódios de 40 minutos

DINHEIRO À MESA

Neste reality show, uma nova geração 
da gastronomia compete para impressio-
nar uma bancada de investidores. Eles 
buscam a chance de transformar o sonho 
do restaurante perfeito em realidade.

Ano: 2018
Duração: 6 episódios de 1 hora

THE MIND OF A CHEF

Dividida em cinco temporadas, acompanha o 
processo criativo de chefs de cozinha e suas in-
fluências, e como isso aparece em seus pratos. 
Idealizada e narrada por Anthony Bourdain, reú-
ne viagens, histórias e ciência em cada episódio.

Ano: 2012-2017
Duração: 86 episódios de 20 minutos 

DECANTED
Para os amantes de vinho, a dica é este 

documentário que retrata o Vale de Napa, 
região rica em vinhedos na Califórnia, nos 
Estados Unidos. A produção mostra todo o 
processo de fabricação. 

Ano: 2016
Duração: 1h22min
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Consulte classificação etária de cada evento

TEATRO DO BOURBON COUNTRY - ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO Nº 49382020 VALIDADE 21/08/2020 CAPACIDADE MÁXIMA: 1.144 PESSOAS
AUDITÓRIO ARAÚJO VIANNA - ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO Nº 48640204. VALIDADE: INDETERMINADA. APPCI Nº 656 REFERENTE PPCI Nº 25452/1. EM PROCESSO DE RENOVAÇÃO. CAPACIDADE: 3.628 PESSOAS

TEATRO FEEVALE - ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 100554. VALIDADE: INDETERMINADA. CERTIFICADO DE CONFORMIDADE DE PPCI Nº 5266/1. VALIDADE 19/10/2019

opuspromocoes.com.br

PORTO ALEGRE
Bilheteria do Teatro do Bourbon Country

NOVO HAMBURGO
Bilheteria do Teatro Feevale

INGRESSOS:

/opuspromocoes
/opuspromocoes

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

5
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DO BOURBON COUNTRY
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SET

MINHA VIDA EM MARTE
TEATRO
DO BOURBON COUNTRY

4
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SINATRA 1915
TRIBUTE
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SET

MELIM
AUDITÓRIO
ARAÚJO VIANNA

26
SET

THE MANHATTANS
AUDITÓRIO
ARAÚJO VIANNA

1 e 2
NOV

CIRCO TURMA DA MÔNICA
TEATRO DO
BOURBON COUNTRY

13
SET

HELLO
TEATRO DO
BOURBON COUNTRY

4
OUT

EU COMIGO MESMO
TEATRO
DO BOURBON COUNTRY

TEATRO
DO BOURBON COUNTRY
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Série da Editora Concreta traz coletâneas 
com histórias infantis originais – para os 
pequenos e para os grandes

OS VERDADEIROS
CONTOS 
DE FADA

CULTURA E LAZER | ENTRE PÁGINAS
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dos ensinamentos mais valiosos da 
humanidade e deturpou por com-
pleto a imaginação infantil e seu 
principal alimento: as fábulas.

Porém, para quem não pretende 
entregar a educação de seus filhos 
integralmente ao Estado ou a uma 
instituição de ensino, ainda é pre-
ciso passar aos pequenos os ensina-
mentos de sempre. Lições como a 
de que não se deve confiar em nin-
guém a não ser nos pais, em quem 
verdadeiramente os ama – e que 
quem parece mau e faz coisas más 
é... mau. 

E nada melhor do que boas e ver-
dadeiras e originais fábulas para nos 
ajudar nessas tarefas. Além da famo-
sa moral da história, cada fábula traz 
um mundo de estímulos à imagina-
ção, à criatividade, à curiosidade e 
aos mais belos e justos valores que 
os seres humanos já foram capazes 
de conceber.

É isso – e muito mais – que en-
contramos na série Os Fabulosos 
Livros Coloridos, de Andrew Lang 
(1844-1912), que chega ao Brasil pela 
Editora Concreta. 

LANÇAMENTO INÉDITO
Em fins do século XIX, o fol-

clorista, tradutor e literato escocês 
foi compilando e lançando, um a 
um, doze volumes com os mais va-
riados contos de fadas da tradição 
europeia (e alguns importados de 
outras culturas). São histórias que 
formaram o imaginário e a inte-
ligência de autores como Agatha 
Christie, C. S. Lewis (As Crônicas de 
Nárnia) e J. R. R. Tolkien (O Senhor 
dos Anéis). E a Concreta já lançou, de 
forma inédita no Brasil, os três pri-
meiros livros da série. 

Em O Fabuloso Livro Azul, en-
contramos alguns dos contos dos 
Irmãos Grimm e de Perrault, histó-

E m torno de uma fogueira, ao 
lado de uma lareira, na varanda 
de casa, pais e avós contavam 

histórias para os pequenos séculos 
atrás. Sem televisão, sem celulares, 
sem distrações. Em um tempo em 
que, mesmo na Europa, não havia 
policiamento ostensivo ou institui-
ções jurídicas consolidadas. Tempo 
em que o simples ato de sair de casa 
e ir visitar um parente trazia um 
sem-fim de perigos: ter sua casa pi-
lhada, sua propriedade tomada por 
nômades ou até ser morto no meio 
de uma floresta.

Foi nesse contexto em que se 
conceberam as fábulas mais céle-
bres de que temos notícia. Era preci-
so ensinar às crianças, por exemplo, 
que não se deveria confiar em es-
tranhos. E que alguém com jeito de 
mau, cara de mau e atitude de mau, 
muito provavelmente era mau. 

O tempo passou, os países se 
desenvolveram e o progresso e o 
conforto material passaram a fazer 
parte da vida das pessoas. Mais re-
centemente, o politicamente corre-
to acelerou o processo de corrosão 
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ALÉM DA FAMOSA MORAL DA HISTÓRIA, CADA 
FÁBULA TRAZ UM MUNDO DE ESTÍMULOS À 
IMAGINAÇÃO, À CRIATIVIDADE, À CURIOSIDADE E 
AOS MAIS BELOS E JUSTOS VALORES

O Fabuloso 
Livro Azul
Andrew Lang

472 páginas
Editora 
Concreta

rias de As Mil e Uma Noites e de As 
Viagens de Gulliver, além de Chapeu-
zinho Vermelho, A Bela e a Fera e mais 
três dezenas de fábulas. O Fabuloso 
Livro Vermelho compila 37 fábulas, 
incluindo João e o Pé de Feijão, Ra-
punzel e a história de Sigurd, o len-
dário herói da mitologia nórdica 
da Saga dos Volsungos. E no tercei-
ro volume, O Fabuloso Livro Verde, 
Lang reuniu crônicas da tradição 
espanhola e da chinesa, ao lado de 
dezenas de clássicos como Os Três 
Porquinhos.

Por que é importante, por que 
vale a pena ler contos de fadas? Em 
primeiríssimo lugar, porque é di-
vertido. E tem muita, muita qua-

próprio autor, esta é uma coletânea 
de “histórias antigas que agradaram 
inúmeras gerações”. Parece que o 
“ensolarado país do bom senso”, 
como lembrava o filósofo inglês G. 
K. Chesterton, fornece-nos desde 
a tenra idade “as perspectivas do 
real e do ideal, do mundano e do 
sagrado, do pequeno e do grande, 
do temporal e do eterno”.

MORAL DA HISTÓRIA
Como se vê, não falamos aqui 

de meras historinhas, contadas 
para criancinhas chorosas pega-
rem no sono. Falamos de universos 
inteiros, de mundos encantados e 
encantadores – e, especialmente, 

O Fabuloso 
Livro Vermelho
Andrew Lang

440 páginas
Editora 
Concreta

O Fabuloso 
Livro Verde
Andrew Lang

432 páginas
Editora 
Concreta

lidade literária. Se o leitor gostou 
de filmes como os da trilogia de O 
Senhor dos Anéis, os da franquia Os 
Vingadores e das adaptações mo-
dernas de Alice no País das Mara-
vilhas e de A Fantástica Fábrica de 
Chocolate, certamente amará co-
nhecer as histórias que há séculos 
inspiram o que hoje vemos no ci-
nema e na TV.

Também, porque as coletâneas 
de Andrew Lang contam com to-
dos os ingredientes que nós e os 
pequenos esperamos encontrar em 
histórias encantadas – seja em telas, 
seja em livros. São gigantes e anões, 
ogros, trolls, feiticeiros e fadas, o 
fascínio e a beleza, o temor e a bra-
vura, a sincera lealdade dos bons, 
justos e heroicos e a traição, feiura 
e maldade dos maus. Segundo o 

reveladores. A moral da história de 
cada conto é, de fato, uma lição 
moral, capaz de repor muitos dos 
valores que vemos perdidos, com-
pletamente esquecidos em todos 
nós – pequeninos e grandalhões. 
Ademais, o farto material imagina-
tivo dos contos de fadas estimula, 
inigualavelmente, a criatividade e 
a imaginação, exercitando o pen-
samento e deixando fértil o terreno 
para o aprendizado mais amplo, 
das ciências exatas e naturais.

Os contos de fada formam o 
imaginário, o caráter e a inteligên-
cia. E, agora, os brasileiros contam 
com essa verdadeira escola, pratica-
mente uma universidade, organi-
zada em caprichadas edições, com 
belíssimas ilustrações, nos lança-
mentos da Editora Concreta.
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A HBO lançou sua minissérie Chernobyl, 
com cinco capítulos, feita pelo norte-
americano Craig Mazin. É uma produção 
que mergulha fundo no maior desastre 
ambiental da história da humanidade, 
ocorrido em 25 de abril de 1986.

UM FILME DE TERROR
REAL E ATUAL
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O fato de Chernobyl revelar – 
com detalhes nunca antes 
vistos – o que realmente 

aconteceu no acidente ocorrido 
na usina nuclear na cidade de 
Pripyat, na Ucrânia (então União 
Soviética), dá à produção um tom 
de alerta assustador, pelo realis-
mo com que conta os fatos.

Tendo por vezes optado por 
um tom documental, Chernobyl 
extrai sua força principalmente 
da contundência de sua história. 
Muito se fala em meio ambiente 
– inclusive no cinema –, mas a 

apresentação dramatizada de um 
acidente dessas proporções, com 
todos os impactantes detalhes 
(inclusive visualmente) de suas 
consequências efetivas (fora as 
impossíveis de mensurar), não ti-
nha precedente. Seja na tela gran-
de ou na televisão.

O elenco excelente dá perfei-
to suporte à produção. O britâ-
nico Jared Harris faz o cientista 
protagonista Valery Legasov. A 
também inglesa Emily Watson – 
ótima atriz – tem mais uma in-
terpretação de destaque como a 

Durante um teste, o 
reator número 4 da Usina 

de Chernobyl explodiu, 
destruindo o edifício onde 
se encontrava e causando 

um incêndio que durou 
dias, expelindo material 

radioativo pelo ar

MUITO SE FALA EM MEIO AMBIENTE, MAS A 

APRESENTAÇÃO DRAMATIZADA DE UM ACIDENTE 

DESSAS PROPORÇÕES, COM TODOS OS 

IMPACTANTES DETALHES DE SUAS CONSEQUÊNCIAS 

EFETIVAS, NÃO TINHA PRECEDENTE 

CRÉDITOS: REPRODUÇÃO
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cientista Ulana Khomyuk. Além 
deles, aparecem o sueco Stellan 
Skarsgård e a cantora e atriz ir-
landesa Jessie Buckley. Mikhail 
Gorbachev é vivido pelo também 
sueco David Dencik.

O número de vítimas de Cher-
nobyl continua a ser uma questão 
misteriosa. Houve duas mortes 
dentro da instalação, 134 militares 
foram hospitalizados com Sín-
drome Aguda de Radiação (SAR), 
dos quais 28 bombeiros e funcio-
nários morreram. Outras quator-
ze mortes aconteceram por cân-
cer nos dez anos seguintes. Mais 
15 crianças tiveram câncer indu-

O MAIS IMPRESSIONANTE DA HISTÓRIA 

É O QUE PODERIA TER OCORRIDO E O 

IMPRESSIONANTE DESCONHECIMENTO 

DOS RISCOS DE PARTE DAS 

AUTORIDADES GOVERNAMENTAIS

zido posteriormente à tragédia. 
Talvez nunca se saiba a extensão 
real do acidente.

O mais impressionante da his-
tória é o que poderia ter ocorri-
do (medidas heroicas evitaram 
consequências ainda maiores) e o 
impressionante desconhecimen-
to dos riscos de parte das autori-
dades governamentais.

Chernobyl é uma série ex-
tremamente bem-feita, como 
são usualmente as produções da 
HBO. A diferença está na realida-
de e contundência de sua história. 
Um filme de terror real e atual.
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A nossa é ser

Todo mundo tem
uma natureza.

Renovável por natureza

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.
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