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entrevista: senador lasier martins

“Temos de manter o combate à corrupção, 
a praga que tem travado o progresso há décadas”

noël prioux, presidente do carrefour brasil, 
e stéphane engelhard, vice-presidente de relações 
institucionais da rede supermercadista francesa,  
investiram nas ações sociais em todo o território nacional

empresas lançam iniciativas 
de solidariedade para ajudar 
o país no combate à pandemia

harmônicos e independentes

Ives Gandra da Silva Martins defende 
diálogo entre os poderes 

Exemplos que 
inspiram o Brasil
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A sintonia do setor empresarial 
com os desafios impostos pela 

pandemia se traduz em iniciativas 
solidárias, que reforçam os laços 

com a sociedade e descortinam dias 
melhores para todos os brasileiros. 

Vamos em frente!
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Zelar pelo Brasil 

ara além do triste  
cenário marcado pelo 
covid-19 em todo o 
País, com graves con-

sequências na saúde pública e na 
economia, há um horizonte que pode 
nos restaurar as esperanças em dias 
melhores. Essa perspectiva positiva 
vem do setor privado, que, mesmo 
cercado por sombrias previsões para 
o desempenho econômico dos próxi-
mos meses, compreendeu a relevância 
das ações de responsabilidade social. 

O diagnóstico está posto: é preci-
so agir em conjunto com a sociedade, 
ainda que os ganhos não sejam ime-
diatos. Nesse sentido, a matéria de 
capa desta edição retrata iniciativas 
de grandes grupos empresariais, como 
o Carrefour, que influenciaram e ins-
piraram outras empresas Brasil afora. 
Não à toa, entre as marcas mais lem-
bradas durante a pandemia, boa parte 
praticou atos solidários. 

O preocupante momento do tu-
rismo, entre tantos outros setores 
afetados, também é analisado neste 
número. Ouvimos algumas das prin-
cipais lideranças da área para enten-
der os impactos da crise, cujos efeitos 
nocivos podem implicar o fechamen-
to de 700 mil postos de trabalho. A 
despeito das dificuldades, o segmen-
to aposta que um novo momento 
deve se revelar para os destinos do-
mésticos no médio prazo. É o Brasil 
tendo chance de se conhecer melhor.   

Outra retomada que promete se 
encorpar nos próximos meses é a do 
setor de energia, conforme estimati-
va do CEO da Siemens, André Clark. 

editorial | karim miskulin

Mesmo longe, 

precisamos buscar 

caminhos para 

estarmos juntos, 

brindando a fé 

e a certeza de 

que, com união, 

superamos os 

obstáculos.

karim miskulin

Diretora-executiva 

da VOTO

Em entrevista exclusiva, ele fala sobre 
o papel central do País acerca da ener-
gia perante o mundo, das possibilida-
des de expansão das matrizes eólica e 
solar e das oportunidades para inves-
timentos públicos e privados. Soma-
dos, tantos fatores podem contribuir 
de maneira decisiva para que o Brasil 
retome a tração necessária para as ad-
versidades que se avizinham.

Diante dos desafios, reagir e 
procurar saídas que transformem 
a realidade também é traço em co-
mum das dez eleitas para o projeto 
Mulheres que Orgulham o Brasil, 
iniciativa realizada pela VOTO em 
parceria com o Financial Times. Em 
complemento à edição anterior, nes-
te número publicamos cinco dessas 
líderes que impactam positivamen-
te os meios em que atuam. Elas são 
pura coragem e inspiração. 

E é com esse espírito que chega-
mos aos 16 anos do Grupo VOTO e 
comemoramos de uma forma inédita – 
como mostra a matéria sobre o jantar 
remoto que promovemos para reunir 
nossos principais parceiros, de quatro 
diferentes Estados, para brindar ao 
mesmo tempo, em torno de uma “mes-
ma mesa”. É a prova de que, mesmo 
longe, precisamos buscar caminhos 
para estarmos juntos, brindando a fé 
e a certeza de que, com união, supera-
mos os obstáculos. As perdas são gran-
des, mas o Brasil tem tudo para ven-
cer, com solidariedade e competência, 
os efeitos da crise. Vamos em frente, 
pois temos uma nação a zelar. 
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Liderança 
com propósito 

mpresários e representantes de 
classe no Brasil se mobilizaram em prol de 
atitudes solidárias e emergenciais face aos 
efeitos negativos causados pela pandemia 

de covid-19. As ações vão desde o compartilhamento de 
boas práticas, adotadas por empresas de diversos portes e 
setores, até a entrega de mantimentos às populações indí-
genas (incluindo viagens até lugares praticamente inaces-
síveis), como no caso do Grupo Carrefour Brasil. 

Desde o começo da crise, o Carrefour deu início a uma 
série de medidas envolvendo tanto colaboradores como 
clientes e parceiros. A empresa direcionou os esforços, ra-
pidamente, à segurança de seus funcionários (lojas e cen-
tros de distribuição), por meio de adoção de Equipamen-
tos de Proteção Individual (EPIs) e máscaras, distribuição 
de álcool em gel, instalação de painéis de acrílico nos 

grupo carrefour dá exemplo de mobilização 

social em uma cadeia de ações que atingiram 

as regiões mais sensíveis do país

capa

E

da redação 

Desde o início da pandemia, 

Noël Prioux e Stéphane 

Engelhard apoiaram 

o engajamento do  Grupo 

Carrefour em iniciativas 

de solidariedade 
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ção de vulnerabilidade social, sendo cada uma 
responsável por uma determinada região.” Se-
gundo o executivo, são elas: Mesa Brasil Sesc; 
Aldeias Infantis SOS Brasil; Exército de Salva-
ção; Amigos do Bem; Gastromotiva; Gerando 
Falcões; Gastronomia Periférica; e o Centro de 
Excelência contra a Fome, do Programa Mun-
dial de Alimentos (WFP). “Tínhamos que nos 
assegurar que os recursos chegariam às famílias 
e não poderíamos fazer isso sozinhos”, comple-
ta o CEO do grupo. 

O engajamento da companhia se estendeu, 
ainda, ao apoio direcionado ao projeto #Más-
carasSolidárias. O programa foi idealizado pela 
médica, ginecologista, obstetra e sanitarista 
Albertina Takiuti, coordenadora do Programa 
da Saúde do Adolescente da Secretaria de Saú-
de do Estado de São Paulo. No primeiro lote, 
o Grupo Carrefour comprou 40 mil máscaras 
(feitas por costureiras das comunidades) e as 
entregou para moradores dessas áreas, além de  
colaboradores e seus familiares. 

caixas e medição de temperatura na entrada das 
lojas. A postura ágil e coerente com as necessi-
dades que a situação exigia demonstrou o papel 
central ocupado por clientes e demais parceiros 
de negócios, como diz o CEO da companhia, 
Noël Prioux: “Era preciso, acima de tudo, dar 
uma direção à empresa desde o início. Proteger 
nossos clientes e colaboradores sempre foi uma 
prioridade. E, para isso, nos organizamos para 
tomar decisões descentralizadas.” 

Em virtude do afastamento temporário de 
muitos funcionários considerados grupos de ris-
co, o Carrefour recrutou 5 mil profissionais para 
lojas e centros de distribuição, ampliando, ainda, 
a capacidade do atendimento online. Além disso, 
congelou por dois meses o preço de 200 produtos 
da marca própria considerados essenciais. Segun-
do Prioux, “o limite nunca existiu”. O grupo – que 
reúne as bandeiras Carrefour e Atacadão – pro-
moveu intensa campanha de doação de alimentos, 
com recursos diretos, por meio da colaboração de 
clientes, colaboradores, fornecedores e parceiros. 
A iniciativa totalizou R$ 22 milhões em cestas bá-
sicas, entregues às populações desfavorecidas.  

Outra ação foi o movimento Compra Soli-
dária. A cada R$ 1 doado por clientes e colabo-
radores, a companhia contribuía com o dobro 
do valor arrecadado. 

Não por acaso, a companhia está entre as 
marcas mais lembradas na pandemia como em-
presa que se posicionou prontamente em favor 
das comunidades carentes. O ranking foi de-
senvolvido pelo Instituto de Pesquisa & Data 
Analytics Croma Insights, em parceria com a 
comunidade online Toluna, e, entre as cem em-
presas selecionadas pelo público entrevistado 
(9,08 mil pessoas no País), o Carrefour ocupa 
a 22ª posição – a primeira varejista de gêneros 
alimentícios do ranking. 

O vice-presidente de Relações Institucio-
nais do Grupo Carrefour Brasil, Stéphane En-
gelhard, conta como a empresa obteve ajuda 
para atingir as regiões mais afetadas e carentes. 
“Firmamos parcerias com oito instituições de-
dicadas ao atendimento de famílias em situa-

Projeto #MáscarasSolidarias, 

apoiado pelo Grupo 

Carrefour Brasil, entregou 

máscaras aos povos Tiriyó, 

Wayana, Aparai e Akuriyo

capa
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O segundo lote foi destinado a populações 
indígenas e ribeirinhas, que moram em locais 
praticamente inacessíveis no Norte do País. 
“Contamos com a ajuda das Forças Armadas 
para chegar às regiões mais difíceis”, conta En-
gelhard. A Ilha do Marajó, situada na área de 
proteção ambiental do arquipélago do Marajó, 
no Pará, está entre as beneficiadas. As doações 
alcançaram a extremidade da Amazônia, che-
gando a aldeias próximas às fronteiras do Brasil 
com o Suriname e a Guiana Francesa, onde habi-
tam os povos Tiriyó, Wayana, Aparai e Akuriyo. 

Prioux comenta sobre a troca de boas práticas 
com países europeus: “Sempre que alguém tem 
uma iniciativa interessante, compartilhamos via 
WhatsApp”. E faz questão de reconhecer o traba-
lho dos milhares de colaboradores do grupo no 
Brasil: “Cada vez que temos uma boa ideia, deve-
mos fazer algo. Esse é nosso papel social. A capa-
cidade das pessoas em tomar decisões é espetacu-
lar. Realmente estou muito orgulhoso dos nossos 
mais de 80 mil funcionários.” 

“As pessoas estão olhando 

para as iniciativas empresariais 

no que tange ao compromisso 

com a ética e a transparência 

e à criação de benefícios 

às comunidades.” 

foto: divulgação
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VAMOS VIR AR O JOGO
Em meio aos sentimentos de insegurança e pes-
simismo que se instalaram no setor empresarial 
em razão da crise, uma frase ecoou na contra-
mão: “Há vida pós-covid-19”, dita pelo fundador 
e CEO da Simpress, Vittorio Danesi. A reflexão 
motivou o consultor, escritor e presidente do 
Grupo Empreenda®, César Souza, juntamen-
te com o apoio do CEO e fundador da Verity 
Group, Alexandro Barsi, e do próprio Danesi, a 
criar o movimento #VamosVirarOJogo.

A força-tarefa consistia em unir o maior nú-
mero de empresas – de qualquer porte e ramo de 
atividade – em um único espaço para comparti-
lhar soluções inovadoras e trocar experiências. 
E, com isso, fomentar a discussão sobre melho-
ria do ambiente de negócios e perspectivas de 
crescimento e renda. Em poucas semanas, a ade-
são se multiplicou e chegou a mais de 650 até o 
fim de junho, no fechamento desta edição. 

Para Danesi, a inovação está diretamente liga-
da ao inconformismo: “Se uma empresa deixa de 
ser inconformada, ela tem forte tendência a per-
der a capacidade de inovação”. E reforça, ainda, 
o intuito do movimento em promover condições 
para que os empreendedores que não estavam 
tão bem preparados para eventuais desafios, pu-
dessem tomar como exemplo práticas criativas, 
eficientes e, em muitos casos, com baixo investi-
mento. “Virar o jogo é um processo colaborativo.” 

Barsi corrobora o pensamento ao dizer que “as 
pessoas não podiam ficar anestesiadas, assistindo 
à partida de um jogo longe de ser virado. Tínha-
mos de pensar em uma agenda positiva.” Segun-
do ele, o #VamosVirarOJogo é um projeto que 
irá se manter durante esse período de retomada 
da economia. “Tende a ser uma iniciativa perene. 
Pretendemos, por exemplo, discutir as ações pós-
-pandemia realizadas pelos empresários.” 

Empresas que  
fazem a diferença

Case de destaque entre os selecionados pelo movimento 

#VamosVirarOjogo, o Grupo Solví, por meio do Instituto 

Solví de Responsabilidade Socioambiental, demonstrou 

verdadeiro reconhecimento aos seus colaboradores na 

campanha Um Gesto de Gratidão (#umgestodegratidao).  

A gerente de comunicação do instituto, Ana Rita 

Castillo Lopes, explica: “Fizemos fotos com a mão 

no coração, como um gesto de agradecimento 

a todos que estejam empenhados diariamente 

nesta missão de garantir a limpeza nas ruas.” 

As imagens ganharam repercussão inesperada, contando 

com a presença de artistas, cujas participações nas 

Lives do Bem – como foram intituladas – ajudaram 

a arrecadar mais de 15 mil cestas básicas que estão 

sendo entregues em várias regiões do Brasil.

Já o Grupo CMPC doou grande parte das 4,5 milhões 

de máscaras cirúrgicas, produzidas por meio da Softys, 

líder na América Latina em produtos de higiene e 

cuidados pessoais. Os primeiros lotes serão para o 

governo federal e para os Estados onde estão instaladas 

as unidades industriais da empresa: São Paulo, Paraná, 

Rio Grande do Sul e Pernambuco. Para a produção em 

larga escala, o grupo realizou a compra de máquinas, 

e a previsão é que, até o início de agosto, a Softys 

produza 14 milhões de máscaras cirúrgicas por mês. 

O banco Itaú, primeiro colocado na pesquisa do 

Instituto de Pesquisa & Data Analytics Croma 

Insights, conquistou destaque por promover 

mensagens de apoio e alternativas no combate 

à crise para pequenos e médios empresários. 

Já o Grupo Wheaton, especializado em embalagens de 

vidro para os segmentos de perfumaria, de cosméticos 

e farmacêutico, realizou a entrega de 2 mil cestas 

básicas em comunidades carentes em São Bernardo 

do Campo, no ABCD Paulista, entre outras ações.|
| 
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ta um indicador muito importante: “As 
pessoas estão empenhadas na busca de 
soluções. Nossa expectativa é de que o 
movimento conte com cerca de mil em-
presas até o fim de junho.” 

Souza ressalta, ainda, o diferencial 
que as empresas engajadas despertam 
em seus clientes e colaboradores pela di-
fusão de seus valores: “As pessoas estão 
olhando para as iniciativas empresariais 
no que tange ao compromisso com a éti-
ca e a transparência e à criação de bene-
fícios às comunidades.” 

Para aderir ao movimento #VamosVi-
rarOJogo, acesse o site www.vamosvira-
rojogo.org e preencha a ficha de adesão 
gratuitamente.

Até agora, os organizadores receberam mais 
de cem cases, e dez foram selecionados para 
divulgação no site do movimento (#VamosVi-
rarOJogo), escolhidos em grupos de cinco. São 
eles: PwC, Basf, Solví Ambiental, Zeiss, Cuco 
Healt, Usiminas, Sabin Medicina Diagnóstica 
de Brasília, Zenvia – Unidade Rio Grande do 
Sul, Simpress e Prevent Sênior. Vão desde ações 
direcionadas à valorização dos profissionais 
que trabalham em serviços essenciais e não ti-
veram o isolamento social até alternativas efi-
cientes para o combate às dificuldades causadas 
pelo covid-19, como é caso da Usiminas, cujo 
projeto – em parceria com uma startup – foca 
em soluções para fretes internacionais. 

“Não falamos de premiações ou vencedores. 
A intenção é compartilhar ações como forma 
de ajudar outros negócios”, explica o consultor 
César Souza. Para ele, a velocidade com a qual 
evoluiu a participação das empresas represen-

O CEO do Grupo Carrefour Brasil, 

Noël Prioux, e a diretora-executiva 

do Grupo VOTO, Karim Miskulin

CEO da Simpress, Vittorio Danesi 

é um dos criadores do movimento 

#VamosVirarOJogo
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A crise sanitária vai passar, 
mas a econômica mal começou 

o mesmo tempo que gover-
nantes persistem nos mesmos 
erros, transformando uma gra-
ve crise sanitária numa monu-

mental depressão econômica, o setor produtivo 
ao redor do mundo vai definhando, enquanto 
o setor público se endivida perigosamente. A 
mistura tóxica de isolamento de pessoas sau-
dáveis com interrupção da atividade econômi-
ca vai trazer consequências fatais à economia, 
aos trabalhadores e à vida das pessoas.

O Brasil enfrenta três crises simultâneas: 
na saúde, na política e na economia. Juntas, 
elas têm um potencial destrutivo incalculável.

Apesar disso, já temos uma ideia razoável 
do prejuízo irreparável provocado pelo corona-
vírus. Enquanto isso, as escaramuças políticas 
ganham proporção perigosa.

Quanto à economia... Bem, a economia 
ruma para o maior desastre desde a Segunda 
Guerra Mundial. Os economistas são unâni-
mes em prever destruição monumental e glo-
bal. Só não se sabe o tamanho do rombo.

Martin Wolf, do Financial Times, um dos 
comentaristas de economia mais respeitados 
do mundo, fez uma abordagem realista da crise. 

artigo | mateus bandeira
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Primeiro, ele coloca a bola no chão ao admitir que nin-
guém sabe a extensão do que virá pela frente.

E por quê? Porque nunca antes houve uma combi-
nação tão deletéria, juntando crise sanitária com uma 
crise econômica, esta deliberadamente provocada por 
governantes ao redor do mundo.

Para ele, é certo que teremos um aumento das dívi-
das dos setores público e privado, um grande incremen-
to dos déficits fiscais e quebradeira geral, sobretudo nas 
economias emergentes. 

Num vídeo de 4 minutos e 31 segundos, ele prevê 
um mundo dividido, principalmente entre Estados Uni-
dos e China. Ao mesmo tempo, veremos ressurgirem o 
nacionalismo e o protecionismo, freando ou anulando 
a globalização.

Por fim, além de uma profunda mudança no mundo 
dos negócios, o planeta está acelerando as mudanças tec-
nológicas em curso, como o home office e o e-commerce. 
O mundo pós-pandemia, prevê, vai ser muito diferen-
te do atual.

SEM EMPREGO, SEM RENDA, 
SEM DIGNIDADE
Acrescento que o desemprego em massa é inevitável. 
Milhões de pessoas desempregadas e sem renda implica 
desalento, fome, miséria, vida indigna, violência nas ruas 

A

|
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mateus bandeira

Consultor empresarial,  

foi presidente do Banrisul e 

secretário de Planejamento 

do Rio Grande do Sul. 

e doméstica, depressão, queda do cres-
cimento econômico, menos educação 
e mais mortes.

Minha visão é a de que os gover-
nantes, num efeito manada, erraram 
na dose. Em alguns casos, pode ter 
sido com boa intenção, mas o efeito 
desastroso é o mesmo.

Embora saibamos menos sobre o 
covid-19 do que o que dele não sabe-
mos, governantes adotaram receitas 
com o suposto amparo da ciência. A 
quarentena de pessoas saudáveis, por 
exemplo, é algo sem precedentes nem 
evidência científica. Combinada com 
o fechamento de milhares de empre-
sas saudáveis, porém frágeis, ela pode 
provocar a septicemia do País.

As consequências fantasmagóricas 
sobre a vida das pessoas estão afloran-
do dia a dia. E o monstro que está sen-
do gestado é muito feio.

A dívida pública do Brasil, que, 
após a Reforma da Previdência, ruma-
va a estabilidade e queda, vai explodir. 
Pode chegar a 100% do PIB. 

A “ILHA DOS BARNABÉS”
Parte dessa dívida é meritória. O 
governo federal vai se endividar 
para socorrer desempregados, pro-
fissionais autônomos e trabalhado-
res informais.

Gente impedida de trabalhar pelo 
açodamento de governadores e pre-
feitos que, de modo irrefletido, resol-
veram brecar a atividade produtiva. 
Foram corajosos para tirar renda do 
elo mais frágil: os trabalhadores da 
iniciativa privada.

Mas não tiveram a mesma dispo-
sição para encarar a privilegiatura. 
Enquanto pequenos empreendedo-
res, ambulantes e domésticas perdem 
renda, juízes e procuradores mantêm 
a gorda benesse, que pode chegar a 
R$ 50 mil mensais líquidos.

Se mantivessem essa iniquidade 
com os impostos que arrecadam, já se-
ria um deboche com a imensa maioria 
desassistida. Mas, não, leitor. Gover-
nadores e prefeitos preservam o faus-
to da elite do funcionalismo com o di-
nheiro da União, enquanto policiais 
e professores, por exemplo, recebem 
muito menos e, às vezes, com atraso. 
Demagógico e afrontoso.

Se a casta de servidores permane-
ce intocada, o setor produtivo, que 
sustenta o setor público, definha em 
praça pública. Empresários – os que 
ainda não fecharam as portas – estão 
com menos receita e mais dívida. Me-
nos pior do que as reformas iniciadas 
pelo presidente Michel Temer e am-
pliadas por Jair Bolsonaro jogaram a 
inflação e os juros a patamares míni-
mos históricos.

Em meio a situações dramáticas 
– como a de pequenas, mas antigas, 
empresas familiares falindo –, há 
tragédias ainda maiores. Hospitais, 
essenciais no enfrentamento da pra-
ga, podem fechar, pois as receitas es-
tão despencando.

Toda essa tragédia proveniente de 
uma suposição: a de que fechar tudo 
seria a melhor alternativa. Enquanto 
isto, países como a Noruega, da pri-
meira-ministra Erna Solberg, discu-
tem se houve exagero nas medidas de 
isolamento social.

ÁGUA NA FERVUR A
Bem, se até aqui resolvemos dançar à 
beira do abismo de lava, não precisa-
mos saltar na cratera do vulcão. Te-
mos, porém, pouco tempo para avaliar 
nossos erros e evitar que os prejuízos 
cresçam muito mais.

Primeiro, desligando o modo 
“pânico”. As mortes são incontorná-
veis. E, talvez, por eles, os milhares 
que queriam viver, mas sucumbiram, 

vamos exaltar a vida e tentar melho-
rar o mundo dos que sobreviveram.

Segundo, desligando o piloto au-
tomático. Vale a pena defenestrar mi-
lhões de empregos? Vale a pena fechar 
milhares de pequenos e médios em-
preendimentos?

Vale a pena sacrificar a educa-
ção de milhões de estudantes? Vale a 
pena jogar milhões de seres humanos 
de volta à pobreza e à miséria? Vale a 
pena destruir sonhos e vidas?

Sem deixar de avaliar os erros 
cometidos, é hora de refletir e tra-
balhar para sair desse buraco cavado 
pelos políticos.

Um bom começo é buscar paci-
ficadores que ajudem todos os la-
dos a depor as armas. As constantes 
interferências na competência de 
outros poderes, ou arbitrariedades 
como o inquérito das chamadas fake 
news, criam um perigoso ambiente 
de conflagração.

A Constituição Federal consa-
grou independência e harmonia aos 
Poderes da União. Que tal cada um 
parar de invadir o quintal alheio, 
primeiro passo de volta à normalida-
de institucional?
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artigo | percival puggina

somos gratos ao Washington Post, ao 
New York Times, à Time Magazine e a ou-
tras grandes publicações cujos diretores parti-
ciparam de nossas reuniões e respeitaram suas 

promessas de discrição por quase 40 anos. Seria impossível 
desenvolvermos nosso plano para o mundo, se tivéssemos sido 
expostos à luz da publicidade durante esses anos.”*

Ao ler essa frase me vem à lembrança o discurso de 
Lula no ato de celebração dos 15 anos do Foro de São 
Paulo quando se referiu a ele como um espaço onde po-
diam “conversar sem que parecesse e sem que as pessoas 
entendessem qualquer interferência política”. Não, 
conspiração não é necessariamente teoria descartável. 

Os impérios são expansionistas. Todos os movidos a 
ambição e poder também o são. Por isso, muitos descren-
tes da Criação têm um projeto pessoal para recriar a so-
ciedade humana noutros padrões. Forma sagaz de exercer 
domínio! Em suas manifestações atuais, requerem e pro-
põem novos engenhos e artes tanto para a guerra (que é 
a política em sua expressão hard ) quanto para a política 
(que é a guerra em sua expressão soft) como talvez dis-
sesse atualmente Clausewitz [Carl Von Clausewitz (1790 
– 1831), militar e estrategista prussiano, autor do mais famoso 
tratado bélico no Ocidente: Sobre a guerra] se integrasse à 
geração dos millennials.

Salvemos a cultura e 
a civilização ocidental

percival puggina

Membro da Academia 

Rio-Grandense de Letras, 

é arquiteto, empresário, 

escritor e titular do site 

www.puggina.org.

*d
a

v
id

 r
o

c
k

e
fe

ll
e

r
, 

n
a

 r
e

u
n

iã
o

 d
o

 b
il

d
e

r
b

e
r

g
 g

r
o

u
p,

 e
m

 1
9

9
1

. 
 | 

fo
t

o
: 

a
r

q
u

iv
o

 p
e

ss
o

a
l 

|
| 

17

v o t o  1 4 7



A experiência com o novo coronavírus serve ao 
caso. Ele universalizou o medo, mudou as rotinas 
dos povos, sustou as atividades produtivas, derru-
bou a economia mundial, estabeleceu novos proto-
colos de conduta civilizada, desacreditou a OMS, 
fez crescer enormemente o poder estatal sobre os 
cidadãos e restabeleceu a fé naquela “segurança que 
só o Estado pode lhe dar”. Em proporções que antes 
seriam inaceitáveis, cada homem, mulher e criança 
contemporânea percebe sua sujeição a imposições 
e a restrições de liberdade, com vistas à segurança 
coletiva. O vírus proporciona um 
treino para a submissão aos rigo-
res da burocracia. Levantamento 
recente revelou a edição, nesse es-
pecífico tema, no Brasil, de 9.455 
leis e decretos municipais e 545 
normas estaduais restringindo a 
liberdade dos cidadãos. 

A história mostra uma lenta 
agregação, expansão e amplia-
ção das formas de poder. Entre 
o caos que sucedeu à queda do 
Império Romano (476 d.C.) e o 
estágio atual do chamado globa-
lismo medeiam 16 séculos, despendidos para irmos 
dos burgos fortificados aos atuais organismos in-
ternacionais e transnacionais. No século passado, 
grandes empresas, após um formidável acúmulo de 
capital, começaram a criar fundações dedicadas a 
uma seleção de objetivos de larga escala para uma 
nova humanidade. Entre esses objetivos se inclui o 
financiamento de ações e projetos voltados a abor-
to, práticas antinatalistas, ambientalismo, laicismo, 
aquecimento global, feminismo, questões de gêne-
ro, diversidade e multiculturalismo. É o recurso das 
grandes fundações que irriga, boa parte do discurso 
dito “progressista”, enquanto preparam o terreno 
para uma futura governança mundial, grandes fun-
dações subsidiam, em todo o Ocidente, boa parte da 
publicidade e do discurso dito “progressista”. Mui-
tos acontecimentos nacionais e internacionais dos 
últimos anos devem ser atribuídos ao poder outor-
gado por essas fontes de financiamento. 

Fazer tábua rasa da cultura do Ocidente é a pri-
meira página do breviário globalista, cujo “plano 
para o mundo” precisa destruir fundamentos que 

procedam da filosofia grega, do direito romano e 
da tradição religiosa judaico-cristã.

Fingir que não vê, ou supor que orquestradas 
ações políticas mundiais como as mencionadas 
anteriormente, que invadem e saturam a mídia e 
os espaços de opinião, sejam apenas reflexos de 
um democrático livre pensar diferente, constitui 
terrível imprudência.

Pergunto: como, num estalo de dedos, multi-
dões enchem as ruas no mundo todo portando car-
tazes que são meras traduções dos que por aqui se 

leem? Ou vice-versa? Como explicar 
que os antifas exsurjam entre nós 
como movimento “pró-democra-
cia”, sendo que historicamente abri-
garam anarquistas, socialistas e co-
munistas? Sendo que, tanto quanto 
qualquer grupo de esquerda, chama 
fascistas e assume como adversários 
todos os defensores do livre-merca-
do e da cultura do Ocidente? Como 
entender que representações de 
torcidas organizadas sejam certifi-
cadas como antifas e democratas, e 
recebam tapete vermelho de impor-

tantes veículos da imprensa brasileira enquanto 
agem com métodos fascistas, lutam contra a polí-
cia e põem fogo na avenida?  

Ao fim e ao cabo, numa perspectiva das ações 
concretas, estamos assistindo à intolerância de um 
modo contemplativo. Valores que são caros ao Oci-
dente estão sendo minados em nome de uma di-
versidade que faz exatamente o oposto dela, acen-
tuando contornos, afirmando incompatibilidades e 
promovendo conflitos.

O fenômeno do globalismo, que internacionaliza 
essas pautas enquanto um jornalismo militante as 
aplaude e promove, não se confunde com a globali-
zação, ou seja, com a integração econômica, social, 
cultural e a articulação política entre nações. É um 
sistema sutil de transferência de poder, um meio 
pelo qual a penthouse da elite mundial furta o poder 
político das nações, transferindo-o para organismos 
tecnoburocráticos que lhes sejam próximos. Tere-
mos, então, democracia para o que não importa e tec-
noburocracia para tudo o mais.

“Estamos 

assistindo à 

intolerância 

de um modo 

contemplativo.”
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Chega de  
ficar em casa?

a fila para o embarque no avião, as 
pessoas mantêm a distância de 2 metros 
umas das outras. Todos usam máscara de 
proteção – passageiros e funcionários. Os 

viajantes apresentam documentos, ocupam seus assentos 
e permanecem com o acessório que cobre o nariz e a boca 
até chegar ao destino, seja em um trajeto curto entre São 
Paulo e Porto Alegre, seja em um voo de mais de dez ho-
ras até a Europa. Essa será a parte mais visível (e, prova-
velmente, incômoda) da rotina para viajantes aéreos nos 
próximos meses. Pelo menos até que se tenha uma vacina 
eficiente contra o covid-19 e ampla imunização. 

No setor de turismo, as companhias aéreas foram as 
primeiras a sentir os efeitos nocivos da pandemia sobre 
o faturamento. “O alerta veio já em 12 de março, quan-
do voos para Milão, na Itália, começaram a decolar com 
apenas 30% dos passageiros”, diz o presidente da Asso-
ciação Brasileira das Empresas Aéreas (Abear), Eduardo 

a pandemia de covid-19 pode levar o turismo nacional à perda de 700 mil 

postos de trabalho. a aposta do setor para retomar os negócios está nas 

viagens nacionais, que tendem a ser mais numerosas nesta conjuntura

Sanovicz. “E quem não apareceu para 
voar, não ligou para remarcar, por-
que as informações sobre o avanço da 
doença surgiram na mídia apenas 24 
horas antes.”

Sanovicz afirma que, naquele mo-
mento, as companhias aéreas rapi-
damente se reuniram para criar um 
plano de contingência. “Adotamos 28 
medidas [hoje, são 36] visando à redu-
ção de custos e à preservação da saú-
de dos nossos colaboradores”, diz. Ele 
afirma que houve reduções em jorna-
das e salários e migração para home 
office, como ocorreu em grande par-
te das demais empresas. Entretanto, 
garante que nenhuma demissão foi 
feita. A entidade estima que o setor 

N

lúcia helena de camargo
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O presidente da Abear crê que a volta dos 
passageiros se dará mais rapidamente quando 
forem difundidos, de forma ampla, todos os 
protocolos de higiene, a fim de que todos se sin-
tam mais seguros. Ele lista como um dos prin-
cipais a adoção do filtro que renova 99,9% do ar 
que circula a bordo do avião a cada três minu-
tos, implantado em todas as aeronaves da frota 
nacional. “Já tínhamos um sistema de renova-
ção de ar antes da pandemia, claro, mas agora 
ele ficou mais eficiente e mais rápido.” 

REMARQUE, NÃO CANCELE
A aposta nas viagens futuras é o que sustenta 
também a esperança em uma recuperação nas 
vendas de passagens e pacotes. Segundo a pre-
sidente da Associação Brasileira de Agências 
de Viagens (Abav), Magda Nassar, a paralisação 
foi de 98%, mas a campanha Não Cancele, Re-
marque, adotada pela Abav e por diversos seg-
mentos do turismo nacional, foi efetiva para 
evitar mais perdas. “Ainda não temos um ba-
lanço com números consolidados, mas a grande 
maioria decidiu manter as compras, e estamos 
notando uma volta do interesse em viajar, com 
consumidores telefonando para pedir infor-
mações. Embora as novas vendas ainda sejam 
poucas, já podemos enxergar uma retomada 

aéreo no Brasil proporcione cerca de 60 mil em-
pregos diretos, chegando a 1 milhão se contada 
toda a cadeia empregatícia. 

De acordo com dados da Abear, a pandemia 
fez cair 93% da malha aérea nacional e 100% da 
internacional, o que tem gerado um pre juízo 
diário de R$ 45 milhões. Entre os maiores agra-
vantes, estaria o fato de que 51% dos custos da 
aviação são dolarizados. “Para complicar, o dó-
lar disparou”, ressalta Sanovicz. A perspectiva 
para 2020, antes da pandemia, era de cresci-
mento de pelo menos 20%. 

A associação tem mantido diálogo com 
o Ministério da Economia e o Banco Nacio-
nal de Desenvolvimento Econômico e Social 
(BNDES), entre outros órgãos governamen-
tais, para obter empréstimos e mudanças nas 
regulações que impõem entraves à operação 
em tempo de “vacas magras”. “Em meio a tudo 
isso, a boa notícia está na confiança dos passa-
geiros, pois 85% daqueles que tinham viagens 
marcadas preferiram reagendar a cancelar”, diz 
Sanovicz. “Não sabemos se sairemos da crise 
pele e osso ou com alguma musculatura para 
participar da retomada econômica. Para ter 
essa resposta, dependemos muito de saber como 
o próprio País sairá depois da tempestade. Esta-
mos fazendo nossa lição de casa.”

Magda Nassar, 

presidente da Abav, 

e Eduardo Sanovicz, 

da Abear, apostam 

na confiança do 

turista para passar 

pela crise
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A revista VOTO conversou com o presidente da Federação Brasileira de Hospedagem e 

Alimentação (FBHA), Alexandre Sampaio – que também dirige a Confederação Nacional do 

Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) – sobre a conjuntura do turismo no Brasil e as 

medidas possíveis para o setor sair da crise. 

Qual o tamanho da crise no turismo  

brasileiro provocada pela pandemia?

O setor turístico foi o primeiro a entrar na crise e 

será o último a sair. Nosso cálculo é que os prejuízos 

sejam da ordem de R$ 90 bilhões em três meses de 

paralisação, com perda de mais de 700 mil postos de 

trabalho no território nacional. 

Quais os segmentos mais afetados? 

Além das aéreas, cuja situação é conhecida, os pequenos 

negócios de turismo tendem a ser os mais impactados. 

Estimamos que 10% de hotéis e pousadas fecharão 

definitivamente, assim como algo em torno de 20 a 30 

mil restaurantes em todo o Brasil, que não resistirão a 

ficar mais de três meses sem clientes em seus salões.

O que o senhor sugere como medidas  

para que as perdas sejam menores? 

No setor de alimentação fora do lar, é preciso repensar 

o sistema como um todo, pois os aplicativos de entregas, 

hoje usados pela grande maioria dos restaurantes como 

condição básica para continuar vendendo, cobram 

porcentuais exorbitantes. Os consumidores continuarão 

usando os aplicativos, então, é preciso negociar condições 

mais justas para todos. 

Qual seria, na sua opinião, o papel  

dos governos nessas negociações?

Em primeiríssimo lugar, ampliação e facilitação do 

acesso às linhas de crédito, pois muitos negócios estão 

tendo dificuldades imensas em obtê-las. Depois, temos 

de pensar em equacionar melhor o fornecimento e 

a cobrança de energia elétrica, essencial para que 

funcionem os parques temáticos e eventos, por exemplo. 

Todos concordam que o turismo nacional tende a se 

beneficiar da conjuntura na qual as viagens ao exterior 

estão vetadas, mas para que isso aconteça, precisamos 

unificar protocolos de atuação. 
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gradual a partir de setembro deste 
ano e, em maior escala, em 2021.” 

Magda prevê que, nos próximos 
meses, as pessoas comecem a fazer 
viagens breves, usando os próprios 
carros, para cidades próximas. Os 
dados da Abav, que congrega 2,4 mil 
agências no País, apontam que, an-
tes da pandemia, a distribuição de 
viagens dos brasileiros era da ordem 
de 60% para destinos internacio-
nais e 40%, domésticos. “Não ar-
riscamos ainda apontar como esses 
porcentuais vão se acomodar nos 
próximos tempos, mas temos certe-
za que as viagens pelo Brasil aumen-
tarão em quantidade, o que é ótimo 
para o turismo nacional”, comemora. 
“O turismo representa 8% do Produto 
Interno Bruto (PIB) brasileiro, e isso 
precisa ser relembrado para fortale-
cer nossa atuação com os órgãos pú-
blicos e também com a população.”  

COMBATE À IRRELEVÂNCIA
“No momento em que acontece a 
pandemia, e a primeira grande orien-
tação é a de ficar em casa, o turismo 
cai a zero. E o que ficou absurdamen-
te evidente nesse contexto, para nos-
sa tristeza, é como a gestão pública 
– em suas várias instâncias – põe o 

Proteção

Principais medidas sanitárias e regras  

para viagens aéreas durante a pandemia

Os passageiros devem usar máscara  

de proteção durante toda a viagem e  

manter distanciamento social de 2 metros 

nos aeroportos.

É recomendado fazer check-in pela internet.

O álcool em gel na bagagem de mão é 

limitado a 500 mililitros, com o fechamento 

em perfeito estado para prevenir a 

liberação do conteúdo. No caso de voos 

internacionais, os frascos devem ser de 

plástico transparente e com capacidade 

máxima de 100 mililitros.

Todos os profissionais que trabalham no 

sistema de transporte aéreo devem utilizar 

Equipamentos de Proteção Individual (EPIs).

Os banheiros do aeroporto devem ser 

mantidos limpos, com desinfecção completa 

pelo menos três vezes ao dia.

Quando houver serviço de bordo, devem 

ser priorizados alimentos e bebidas 

servidos em embalagens individuais e 

recipientes fechados, higienizados antes do 

oferecimento do serviço.

Fonte: protocolo sanitário publicado  
pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e 
pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac). fo
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turismo na conta de algo irrelevan-
te”, destaca a professora Mariana 
Aldrigui, presidente do Conselho de 
Turismo da Federação do Comércio 
de Bens, Serviços e Turismo do Es-
tado de São Paulo (FecomercioSP). 
“Além do turista convencional, de 
camisa florida na praia, há o turis-
mo de negócios. São representantes 
comerciais, consultores, pessoas que 
fazem cursos, que se hospedam em 
pequenos hotéis e ativam as econo-
mias locais”, diz. “A constatação é 
que esse dinheiro deixou de circular 
naquelas economias.”

RETR AÇÃO ASSUSTADOR A
O susto em razão da queda no fatu-
ramento é o principal ponto levan-
tado pela diretora do Oitis Hotel, de 
Goiâ nia (GO), Anaiad de Assis Lo-
pes. Em operação desde 2006, o forte 
ali sempre foi o turismo de negócios. 
“Vínhamos com uma taxa mensal 
de ocupação em torno de 60% antes 
da pandemia. Agora, estamos ope-
rando entre 8% e 12%. A retração é 
assustadora”, diz. Ela afirma que o 
estabelecimento tem tentado aces-
sar financiamentos governamentais 
para cobrir custos fixos e manter 
as portas abertas, mas sem sucesso. 

“Várias linhas de crédito anunciadas 
não são disponibilizadas pelos agen-
tes financeiros; ou existem, mas não 
conseguimos chegar ao dinheiro em 
razão das extenuantes barreiras bu-
rocráticas na análise de crédito.”

Anaiad, que também é presidente 
do Sindicato dos Hotéis de Goiânia 
(Sihgo) relata que três estabelecimen-
tos da cidade encerraram atividades 
em definitivo após o início da pande-
mia, com demissão de todo o quadro 
de colaboradores. “Entendemos que 
nosso segmento será provavelmente 
o último a ter uma retomada signi-
ficativa. Estamos adotando todas as 
medidas previstas nos protocolos de 
segurança biológica, mas ainda não 
sentimos nenhuma melhora na pro-
cura por reservas, visto que ainda 
existe muita insegurança na realiza-
ção de viagens, a lazer ou a negócios.”

Mariana Aldrigui, que também 
é pesquisadora da Universidade de 
São Paulo (USP) na área de turismo, 
resume a questão: “As perdas em as-
sentos de avião, diárias de hotéis ou 
refeições em restaurantes são irre-
cuperáveis. Se você tem uma loja, 
talvez possa fazer futuramente uma 
liquidação dos artigos e minimizar 
as perdas. Mas o setor de serviços do 
turismo não dispõe de estoque para 
reduzir o prejuízo”, diz. As perdas 
totais no setor serão de, no mínimo, 
30% em relação ao ano anterior, se-
gundo ela. “De acordo com a Organi-
zação Mundial do Turismo, em 2019 
tínhamos 300 milhões de pessoas 
empregadas no setor, no mundo. A 
pandemia já levou ao corte de pelo 
menos 100 milhões de vagas.”

malha aérea nacional  

voos por dia

2,6 mil 
antes da pandemia

180 
na pandemia  

(em abril)
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Anaiad de Assis Lopes (à 

esquerda), do Oitis Hotel, de 

Goiânia (GO), relata dificuldade 

em acessar financiamentos;  

e Mariana Aldrigui, da 

FecomercioSP: “O turismo  

não possui estoque para  

reduzir o prejuízo”  
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Desafios conjunturais

crise mundial provocada pelo co-
vid-19 está longe de uma solução, visto que, 
apesar dos esforços de cientistas de todo o 
mundo, não se encontrou, ainda, uma va-

cina contra a insidiosa doença e restam muitas dúvidas 
sobre o seu espectro.

Se o problema concernente à saúde continua grave e 
preocupante, o problema econômico não é menor, exigin-
do reformulação dos padrões clássicos de planejamento 
para compensar, em termos de elevada queda do PIB, a 
alavancagem da recuperação futura, na qual alguns ele-
mentos de difícil contenção e compressão permanecem, a 
despeito do preço que a sociedade está pagando, como é o 
do custo burocrático dos governos mundiais.

A queda do PIB em todos os países provoca menos re-
ceita tributária para sustentar a máquina administrativa 
pesada que exige os mesmos recursos pré-pandemia de 
uma sociedade fragilizada, com redução de disponibili-
dades para investimentos e sensível aumento do desem-
prego no mundo.

As políticas econômicas globalizadas cedem terreno às 
políticas nacionais, à luz da necessidade das nações de en-
frentar os efeitos deletérios da crise, em nível não simétrico.

A exigência de preservação em cada país de sua for-
ça produtora gera um retorno, pelo menos provisório, à  
teoria de “Mateus, primeiro os teus”, visto que a ajuda dos 

artigo | ives gandra martins

A
países mais ricos ou de organismos internacio-
nais aos emergentes ou às nações mais pobres 
terá redução considerável, além de sensível im-
pacto no comércio internacional. Todos os go-
vernos do mundo enfrentam os mesmos dilemas.

O Brasil acrescentou uma terceira crise, des-
de a saída cinematográfica do ministro Sérgio 
Moro, que, como magistrado, passou à história 
do Brasil no combate à corrupção, ou seja, uma 
crise política, na qual os três poderes estão en-
volvidos, até mesmo em manifestações de seus 
dirigentes à imprensa, que, como quarto poder 
da sociedade, envolveu-se também com tomada 
de posição sobre a conjuntura nacional.

Começo pela presidência. Eleito pelas redes 
sociais, contra a maioria dos grandes veículos 
de comunicação, terminou se indispondo com a 
clássica mídia – não saberia dizer se por ação ou 
reação –, passando a ter a imprensa, em grande 
parte, contra ele. Dessa forma, só o que não vai 
bem no governo é noticiado. Exemplifico com 
o noticiário sobre o coronavírus. O Brasil, por 
sua população, está, em números absolutos, em 
segundo no ranking de mortes no mundo.  Em 
números relativos, todavia, estava em 19º lugar 
ainda na semana passada. Embora tenhamos |
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“O problema 

econômico não é 

menor, exigindo 

reformulação dos 

padrões clássicos 

de planejamento 

para compensar, 

em termos de 

elevada queda do 

PIB, a alavancagem 

da recuperação 

futura.” 

ives gandra martins 

Jurista, advogado, professor emérito da 

Faculdade de Direito da Universidade 

Mackenzie, escritor e presidente do Conselho 

Superior de Direito da FecomercioSP.

em torno de 50 mil mortos, temos também, 
aproximadamente, 1 milhão de brasileiros cura-
dos. Os dados positivos não são trazidos ao pú-
blico pela maioria da grande imprensa. Outro 
exemplo: o maior programa social da história 
do Brasil, ou seja, os R$ 600 distribuídos para 
dezenas de milhões de brasileiros, que exigiu 
uma logística fantástica em montagem e rapi-
dez, só é lembrado pelos pou-
cos milhares de pessoas que 
ainda não receberam.

O Poder Judiciário, cujos 
ministros, indiscutivelmente, 
são competentes e idôneos, 
na adoção do “consequencia-
lismo jurídico”, que se auto-
-outorgou de poder invadir 
competências de atribuições e 
legislativas de outros poderes, 
viu todos os seus ministros, 
escolhidos pelos presidentes 
anteriores, sentirem-se com a 
missão civilizatória de corri-
gir o que consideravam errado 
na atuação dos outros pode-
res, com o que passaram a ter 
uma atuação, além da Consti-
tuição, de caráter também po-
lítico, estimulada pelo apoio 
da mídia antipresidente, com 
o que as declarações de Bolso-
naro e de ministros do Pretó-
rio Excelso, constantemente, 
são objeto de posicionamentos não jurídicos. Já 
não falam só nos autos, mas também fora deles.

O Legislativo, por outro lado, a todo o mo-
mento, por meras suspeitas, vê seus parlamen-
tares, apoiadores do presidente, serem investi-
gados, sofrerem buscas e apreensões, perdendo, 
pela não defesa de sua autonomia e liberdade 
de expressão, protagonismo no debate Judiciá-
rio versus Executivo.

Os três poderes foram tratados no título IV 
da Constituição Federal, muito embora a defesa 
do Estado e das instituições democráticas, em 
momentos de crise, tenha sido disciplinada no 
título V. Tem a seguinte dicção: “Da Defesa do 
Estado e das Instituições Democráticas”, divi-

dido em quatro partes (Estado de Defesa, de Sí-
tio, Forças Armadas e Segurança Pública).

Estamos num Estado democrático de direito 
(artigo 1º) em que os poderes devem ser harmô-
nicos e independentes (artigo 2º).

Estou convencido que chegou o momento de 
os três poderes dialogarem a bem do País, pois 
as soluções para os desafios atuais poderão ser 

comprometidas pela inoportunida-
de dessa crise entre poderes. Temos 
necessidade de duas reformas fun-
damentais para permitir o Brasil 
começar a se levantar da violenta 
queda do PIB, do desemprego e da 
perda de competitividade. De uma 
reforma tributária e de uma reforma 
administrativa. Na primeira, aban-
donaria as grandes mudanças cons-
titucionais e passaria a uma reforma 
simplificadora da legislação ordiná-
ria para facilitar a compreensão da 
caótica legislação brasileira. Seria 
mais simples, mais rápida e mais 
útil. Na segunda, se não fizermos 
uma “lipoaspiração” no tamanho da 
burocracia e da Federação, reduzin-
do a esclerosada máquina adminis-
trativa, o Brasil estará condenando, 
para benefício de uns poucos, gera-
ções futuras de brasileiros.

O momento é de efetivas crises 
econômica e de saúde. Que os nos-
sos dirigentes discutam os proble-

mas de divergências políticas quando a nau da 
Federação tiver deixado o tormentoso mar das 
duas crises, pois, caso contrário, o mar sorverá 
essa nau com seus passageiros.
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brasil tem grande poten-
cial para resolver os “gargalos” 
históricos de infraestrutura e 
promover o desenvolvimento. 

Nesse sentido, a infraestrutura que envolve 
o setor energético, terá papel central  nas re-
tomadas da economia e do crescimento pós-
-pandemia, graças ao potencial de atração 
de investimentos e geração de empregos. A 
opinião é do CEO da Siemens Energy Bra-
sil, André Clark. Em entrevista exclusiva à 
VOTO, o executivo fala sobre as demandas 
do País, os planos da empresa e a importância 
das Parcerias Público-Privadas (PPPs) para o 

crescimento nos próximos anos. Para Clark, o 
Brasil é referência mundial em energia e se 
destaca nas “energias limpas e renováveis”, 
como eólica e solar, que devem crescer muito 
nos próximos anos. “Essas energias [limpas e 
renováveis] vão chegar a um terço da matriz 
energética brasileira. Hoje, são 12%”.

Quais os principais desafios, os famosos 
“gargalos”, da infraestrutura nacional?
O Brasil é um País continental, absoluta mente 
hetero gêneo e com realidades, em infraestru-
tura, bastante dramáticas. Para tomar como 
exemplo, o setor de saneamento convive com 

ceo da siemens, andré clark aposta no crescimento das fontes renováveis 

eólica e solar, que, em breve, podem se tornar protagonistas da matriz 

energética brasileira

Energia 
na retomada

marcus lopes
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questões do século 17, em várias 
regiões. Isso mostra a necessidade 
enorme de investimento. A cada dó-
lar investido, quatro são economi-
zados em saúde pública. Lembrando 
que infraestrutura é o investimento 
de uma poupança para uma nação. 
Sem falar que o Brasil é um gran-
de produtor de grãos, commodities, 
comida e tudo o mais, e carece de 
malha logística que leve o produto 
do interior para o litoral e, depois, 
para o mundo. Os municípios apre-
sentam grandes déficits de trans-
porte público, saneamento, ilumi-
nação, telecomunicações e assim 
por diante. Os problemas não são 
só as faltas de infraestrutura e de 
ambiente para investimentos. Uma 
nação que passou quase 30 anos 
com taxa de juros absolutamente 
exorbitante, tinha condições de in-

vestir em infraestrutura. Mas todo 
esse dinheiro ia para pagamento de 
juros. Outros países, como a China, 
decidiram fazer investimentos em 
infraestrutura, gerando bons inves-
timentos de altíssimo retorno so-
cial. O Brasil foi resolvendo. Hoje, 
temos taxa de juros baixa, câmbio 
desvalorizado. Agora, temos uma 
melhora do Ministério de Infraes-
trutura e, obviamente, criação de 
marcos regulatórios que permitam 
esses investimentos. Tenho certeza 
que esse segmento irá prosperar nos 
próximos anos.

Podemos dizer que diminuiu o des-
compasso entre a oferta e demanda?
Sem dúvida, podemos dizer que o 
setor energético talvez seja uma das 
melhores notícias que temos nesta 
grande área de investimento da in-

fraestrutura. O setor conseguiu, em 
duas décadas, tornar-se quase que 
exclusivamente privado. Com ex-
celentes padrões de regulação e de 
diálogo público-privado e foi um 
foco de investimento nos últimos 
cinco anos. Os apagões foram dei-
xados para trás e houve uma grande 
revolução nas energias renováveis, 
com destaque para o Banco Nacio-
nal de Desenvolvimento Econômico 
e Social (BNDES) no desenvolvi-
mento das energias eólicas. O Bra-
sil é uma potência e continuará a 
crescer muito nessa área. Temos de 
desenvolver o grande potencial de 
gás disponível nos achados do pré-
-sal. É um problema bom, de exces-
so de oportunidades. Antigamente, 
para atender à demanda, havia só o 
mercado regulado. Atualmente, há o 
mercado livre [de energia], no qual os 

Hoje, sofremos com a falta de 

planejamento, de visibilidade. Um bom 

projeto demora em torno de quatro anos, 

desde a concepção até a sua entrega. 

Significa que transcende o tempo de

um governo eleito.

entrevista | andré clark

|
| 

29

v o t o  1 4 7



contratos de energia feitos entre si são extre-
mamente inovadores. O mercado cresceu ao 
ponto de nos dar orgulho.

Como avalia o setor energético para o cresci-
mento do Brasil?
Trata-se de uma das principais alavancas de 
geração do crescimento econômico na recu-
peração dos efeitos do covid-19. O Brasil é ab-
solutamente competitivo nessa área. Apesar 
do preço do petróleo, somos, hoje, o país de 
maior atratividade para as petroleiras globais 
e para a Petrobras no mundo. É, talvez, a op-
ção número um. Além disso, temos a expec-
tativa da capitalização da Eletrobras, que será 
um grande player na América Latina, como foi 
a Embraer. Também olhamos pela Companhia 
Energética de Minas Gerais (Cemig) e pela 
Companhia Paranaense de Energia (Copel), 
duas empresas muito interessantes, públicas, 
que, talvez, gestores comecem a avaliar um 
novo modelo de capitalização para elas. O se-
tor me parece ser a alavancada eficaz para se 
sair da crise.

Quais as barreiras que o setor precisa vencer?
A falta de reforma é a principal barreira para o 
setor. Temos de nos livrar das questões que estão 
no passado, ligadas à regulação criada no Brasil 
com outra tecnologia, caso do GSF [Generation 
Scaling Factor, que mede o risco hidrológico]. Já 
corre no Congresso Nacional uma grande re-
forma no setor elétrico que faz avançar muito 
o setor e que precisa ser aprovada para melhorar 
o setor de infraestrutura, provando ao merca-
do nacional, de capitais, que o Brasil é crível de 
proteção dos investimentos.

Qual o papel do governo federal  
nesse crescimento?
Conversando com o atual governo, temos vis-
to a reação extremamente positiva e organi-
zada. O atual ministro [Bento Albuquerque, de 
Minas e Energia] é competente e se cerca de 
técnicos, também muito inteligentes; transita 
bem no Congresso Nacional, de forma estru-
turada, e tem seu objetivo claramente defini-
do. O papel do governo é colocar a bola em 

jogo, trabalhar com o Congresso Nacional e 
aprovar essas medidas, como parte do Progra-
ma Pró-Brasil. Minha visão é que o governo 
seja o grande catalisador dessas reformas. 

PPPs, concessões e privatizações são rotas 
viáveis para melhorar a infraestrutura e o 
desenvolvimento? 
É um caminho muito viável, fundamental 
e um dos mais necessários. Serve tanto para 
quem quer investir quanto para um Estado 
que precisa ganhar agilidade e reciclar o capi-
tal investido em ativos que possam alavancar 
investimentos em outros ativos. O Brasil pre-
cisa investir não só em ativos existentes; o País 
carece de novas estradas, novas ferrovias, no-
vos saneamentos e novos portos. Isso, só com 
dinheiro público, não temos condições de fa-
zer. É muito importante lembrar que o Brasil 
não é desconhecido, tem dentro de si inúme-
ros investidores internacionais e nacionais. A 
melhor forma de atrair mais é cuidar bem dos po
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que já estão aqui. Acredito que essa 
seja uma das atividades mais impor-
tantes durante o covid-19, e tem sido 
bem-feita. 

Como vê a grande diversificação da 
matriz energética?
O Brasil é uma das nações mais lim-
pas do planeta. Nossa matriz, hoje, 
é 64% limpa, inclusos automóveis, 
biodiesel, etc. O País é um powerhou-
se e continuará se desenvolvendo 
muito forte. Essas energias [limpas 
e renováveis] chegarão a um terço da 
matriz energética nacional. Hoje, 
são 12%. O modelo brasileiro é o de 
menor custo. Só que isso causa pro-
blemas, como uma complexidade 
muito grande, pois são fontes inter-
mitentes; e algumas, como a solar, 
são distribuídas pelo País, não são 
concentradas, nem transportadas. 
Muda o paradigma do que a hidrelé-
trica faz. E o que vai mudar ainda 
mais é a chegada do 5G. O consumi-
dor será ainda mais exigente, e nos-
so mercado crescerá amplamente 
nos próximos dez anos em energias 
renováveis. E, junto a elas, fontes 
que deem segurança, como no caso 
das térmicas a gás.

Quais projetos a Siemens tem?
Temos diversos. O mais relevante é 
o Gás Natural Açu, no Rio de Janei-
ro, no Porto do Açu e é um hub de 
gás. Em breve, será criado o maior 
parque térmico da América Latina, 
cabendo até seis termelétricas de 1,7 
gigawatts. A primeira já está quase 
pronta, e vamos iniciar a construção 
da segunda em breve. São investi-
mentos de quase 1 bilhão de euros 
por ano.

Na recuperação do pós-pandemia, 
o Brasil terá desafios maiores do 
que outros países?

Perfil

Engenheiro químico formado pela Escola 

Politécnica da Universidade de São Paulo 

(USP), André Clark nasceu em 1971, em 

São Paulo (SP) e possui MBA em Finanças 

e Gestão de Operações pela Stern School 

of Business, da Universidade de Nova 

York (EUA). Desde março deste ano é 

CEO da Siemens Energy Brasil. A Siemens 

é uma multinacional alemã considerada 

uma das maiores produtoras mundiais de 

tecnologias voltadas à eficiência energética 

e à economia de recursos. No Brasil, conta 

com 13 fábricas e sete centros de pesquisa 

e desenvolvimento. Seus equipamentos 

e sistemas são responsáveis por 50% da 

energia elétrica gerada no País e por 30% 

dos diagnósticos digitais por imagem, além 

de integrarem 2/3 das plataformas offshore 

nacionais projetadas nos últimos dez anos.

entrevista | andré clark

Comparados aos países mais ri-
cos, temos grandes desafios. Ficou 
muito desigual nas últimas déca-
das. Nos países ricos, quando se 
pede para ficar em casa, até se con-
segue ficar mais tempo. No Brasil, 
não conseguimos.

Qual o papel da infraestrutura na 
retomada econômica?
É um potencial gerador de empre-
gos. No saneamento são centenas 
de bilhões de investimentos neces-
sários que, se destravados, geram 
rapidamente empregos pulverizados 
pelo território brasileiro, na cons-
trução civil. E ainda baixa o custo 
de vida de populações mais pobres, 
pois quando se tira o esgoto da por-
ta de uma favela, aquela pessoa fica 

menos doente e trabalha mais. Te-
mos de selecionar projetos de im-
pacto socioeconômico, e tem que 
ter dinheiro público para acelerar 
a economia. Outro ponto impor-
tante é o 5G. O Brasil está prestes a 
discutir sobre adoção das bandas de 
5G; não sobre o celular, mas sobre o 
carro autônomo – infraestrutura efi-
ciente, que entende o usuário, é um 
tema da indústria. É muito impor-
tante ter uma pequena banda desti-
nada à indústria, ao petróleo, às pla-
taformas e às usinas. O 5G é sobre as 
coisas. Precisamos de banda exclusi-
va para o uso nos negócios, as redes 
privadas de 5G. Elas terão grande 
impacto na nossa infraestrutura. 
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Vaquinha 
eletrônica: 
contribuição 
e fiscalização

arrecadação de recursos financeiros 
pela internet é mais um direito à disposição 
daqueles que pretendem disputar cargos ele-
tivos. Popularizada como vaquinha eletrônica, 

essa modalidade coletiva de financiamento de campanha 
não foi admitida pelo Tribunal Superior Eleitoral (STF) até 
2017, ano de edição da Lei 13.488. Esta regra resultou de 
um esforço do Congresso Nacional para atenuar a vedação 
das doações de pessoas jurídicas consideradas inconstitu-
cionais pelo Supremo Tribunal Federal em 2015.

Da linha do tempo, extrai-se que foi Barack Obama, em 
2008, quem primeiro cogitou organizar uma relação mais 
direta entre eleitores e candidatos. Para viabilizar essa es-
tratégia, ele deflagrou, nas redes sociais norte-americanas, 
a criação dos pequenos grupos que se articularam para co-
optar os doadores iniciais. Funcionou. A onda de empolga-
ção pelo senador de Illinois mostrou-se decisiva a ponto 
de consagrar mundialmente essas pequenas doações pes-
soais ou familiares.

 Relativamente ao modelo brasilei-
ro de crowdfunding, embora recebido 
com ceticismo, está fixado num regi-
me jurídico extremamente rigoroso 
em termos fiscalizatórios. Basta men-
cionar que os recursos arrecadados a 
partir de 15 de maio do ano do pleito 
ficam retidos numa conta interme- 
diária até que o candidato abra aquela 
que será a conta exclusiva para os mo-
vimentos financeiros da campanha. 
Detalhe: essa providência somente se 
torna possível após a expedição de um 
CNPJ específico pela Receita Federal. 
Ao fim e ao cabo, caso a candidatura 
não se concretize, a empresa respon-
sável pela arrecadação está obrigada a 
estornar os créditos aos doadores.

 Inovadora, essa modalidade de 
contribuição não apenas passou a in-
tegrar a cadeia produtiva do processo 
eleitoral como tende a se expandir, seja 
pela sua praticidade, seja porque as 
pessoas que nutrem admiração pelos 
candidatos apreciam colaborar finan-
ceiramente com as suas campanhas. 
Propiciando incremento nas receitas 
e desenvolvimento de empresas e ser-
viços especializados, doar eletronica-
mente também é uma forma de apro-
ximar. E se isso, em princípio, parece 
pouco ou insignificante, dependendo 
do resultado das urnas, pode se con-
verter num canal de fiscalização do 
mandato. É a tecnologia fomentando 
novas lógicas à democracia brasileira.

antônio augusto  
mayer dos santos

É advogado e especialista  

em legislação eleitoral 

aamsadv@gmail.com.

artigo | antônio augusto mayer dos santos
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Liberdade de  
expressão ameaçada

eflete-se, a todo o 
momento, sobre as ra-
zões que nos fazem hu-
manos. Este é o papel da 

filosofia: tentar indicar de onde vie-
mos e para onde vamos. No entanto, 
o que nos torna diferente dos outros 
seres vivos é a capacidade de expressão, 
de comunicação, de interação clara e 
inequívoca, de ampliação da consciên-
cia e do conhecimento, da inquietude 
em aumentar horizontes.

O conceito de democracia é ine-
xorável à defesa das liberdades indi-
viduais: todos têm assegurado o di-
reito inalienável de se expressarem 
como bem entenderem. E o conjunto 
de leis que rege esse sistema é o res-
ponsável por delimitar onde começa 
e termina o espaço de cada um.

Pré-definir o que um cidadão 
pode dizer ou como se expressar in-
valida qualquer conceito de coletivi-
dade democrática. Em uma socieda-
de altamente conectada, com acesso 
à troca de conhecimento em veloci-
dades inimagináveis, a liberdade de 
expressão é mais do que um direito: 
torna-se bem intangível, conquista 
de cada ser humano ao nascer. 

Neste momento, o Brasil está à bei-
ra de entrar em período de ameaça à li-
berdade de expressão irrestrita. O País 
corre o risco de ser condenado à obe-
diência a quem é contra o livre pensar. 
Este é o maior perigo que se vive no 
Brasil: controle absoluto da internet 

com a cortina de fumaça da regulação. 
Se a internet é regulada da forma como 
pretendem alguns inimigos da demo-
cracia, a sociedade estará fadada a ruir 
no seu conceito fundamental. Não há 
sociedade; portanto, não há democra-
cia; portanto, não há liberdade de ex-
pressão; portanto, não há vida.

Que os cidadãos, que – em sua 
imensa maioria – acreditam nas li-
berdades individuais, agigantem-se e 
entendam que é necessário se expres-
sar para assegurar o direito inato à 
liberdade. Que a democracia seja de-
fendida – e, por consequência, o livre 
pensar, o livre dizer e o livre expres-
sar. Termino com outra frase do pro-
fessor de Psicologia da Universidade 
de Toronto, Jordan Peterson: “Con-
trolar o que pode ser dito significa 
controlar o que pode ser pensado.” 

sérgio lima

Publicitário, 

especialista em 

marketing político 

e gestor da agência 

de conteúdo de 

marketing político 

Inclutech.

Se você não diz  

o que pensa, mata 

o seu ser ainda  

não nascido. 

jordan peterson

artigo | sérgio lima
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Lugar de 
bandido é 
na cadeia

duardo cunha, marcos valério, joão 
de Deus, Luiz Estevão. O que eles têm em 
comum, além de serem bandidos notórios 
condenados pela Justiça? Os quatro foram 

beneficiados pela Recomendação 62 do Conselho Nacio-
nal de Justiça (CNJ), que sugere a concessão de liberdade 
provisória ou a conversão em prisão domiciliar aos presos 
preventivamente. O motivo alegado? Risco de contami-
nação ou proliferação do coronavírus. A medida revoltou 
todo cidadão que cumpre as leis e paga os seus impostos.

O Brasil possui a terceira maior população carcerária 
do mundo, com cerca de 800 mil presos. No Rio Grande 
do Sul, são quase 39 mil. Além de não oferecer as míni-
mas condições para reeducar, conforme preconiza a le-
gislação, o sistema penitenciário é um imenso “escritório 
do crime”, no qual autores de crimes leves são adestrados 
para servir às facções.

Os números da soltura de presos durante a pandemia 
são difusos, mas o Departamento Penitenciário Nacio-
nal (Depen) estimava o total em 30 mil. Muitos nem se-
quer usam tornozeleira eletrônica. No Paraná, em abril,  

Valacir de Alencar, condenado a 76 anos por 
tráfico de drogas e apontado como chefe do Pri-
meiro Comando da Capital (PCC) no Estado, 
ficou cinco horas com o equipamento até rom-
pê-lo e desaparecer. Ele usufruía de prisão domi-
ciliar por ser hipertenso, grupo de risco afetado 
pelo covid-19. Uma ofensa à população de bem!

No Rio Grande do Sul, subscrevi corres-
pondência ao Tribunal de Justiça solicitando a 
suspensão da soltura de presos. Fora das peni-
tenciárias, os detentos dificilmente cumprirão 
as regras do distanciamento social, porque são 
infratores contumazes. O Conselho Regional 
de Medicina (Cremers) emitiu parecer que rei-
tera que o confinamento é mais seguro, princi-
palmente para grupos de risco. Como acreditar 
que condenados por homicídio, latrocínio e 
organização criminosa respeitem as medidas de 
proteção em tempos de pandemia? Devolver às 
ruas pessoas ineptas para conviver em socieda-
de é uma atitude de ingenuidade e irresponsa-
bilidade. Além do vírus, a população é obrigada 
a viver com o medo, resultado de uma distorção 
legal que põe a vida de todos em risco.

Não é possível tratar igualmente cidadãos 
desiguais. Soltar presos condenados é zombar 
dos brasileiros que, neste momento, lutam para 
manter o emprego, a família e a própria vida.

luciano zucco

Graduado em Ciências Militares pela Academia 

Militar das Agulhas Negras (Aman) e segurança 

presidencial no gabinete de Segurança 

Institucional da Presidência da República, 

é deputado estadual (PSL/RS). 
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O Novo Brasil 
versus o antigo regime

esde que saímos do regime  
militar para a Nova República, a 
partir de 1985, fomos governados 
por forças de centro e de esquer-

da aliadas. Gradativamente, todos os partidos 
nascidos a partir de 1980, do MDB até o PT, fo-
ram do governo. Mas quem são as forças sociais 
que estão por trás desses partidos?

Partidos políticos representam corren-
tes de pensamento e interesse enraizados na 
sociedade. No caso brasileiro, essa leitura 
comporta controvérsias, mas, se estabelecer-
mos uma relação entre as legendas e seu com-
portamento legislativo, alinhamentos com 
governo ou oposição e com projetos de lei 
propostos ao parlamento, é possível mapear a 
dinâmica de posicionamentos e interesses que 
orientam suas ações.

A nação Brasil é um empreendimento es-
tatal e, em função dessa matriz fundacional, 
desenvolveu as culturas da ascensão social e 
do enriquecimento (lícito ou não) pela via da 

artigo | paulo g. m. de moura

D “amizade com o rei”. Predomina entre a maioria da elite 
do País essa inclinação para a busca da política como via 
de acesso aos cofres públicos.

Por trás das sucessivas alianças políticas que nos go-
vernaram desde o fim do regime militar até o governo Te-
mer, então, sempre estiveram coligações de forças orienta-
das por esse propósito. Os setores do grande empresariado 
que têm negócios com o governo e vivem em busca de pri-
vilégios e proteção contra a competição no livre-mercado; 
e as corporações de funcionários públicos, sindicatos e 
políticos tradicionais de todas as inclinações ideológicas, 
que alternam posições em configurações diversas sem 
nunca mudar a natureza do “escorpião”.

A primeira tentativa de governar sem esse tipo de 
aliança foi protagonizada pelo ex-presidente Fernando 
Collor. Ele fechou o governo para os partidos tradicio-
nais; começou a privatizar; abriu a economia; negou-se 
a dar 147% de aumento para os aposentados, a fim de 
conter o rombo da Previdência; encerrou o projeto de 
construção da bomba atômica brasileira; e pretendia 
montar uma rede nacional de televisão para concorrer 
com a TV Globo (que apoiou a sua eleição).|
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Pelo que se lê no noticiário hoje, tudo indica 
que Collor era corrupto mesmo. Mas, à época, 
ele sofreu impeachment sob acusação de receber 
uma Fiat Elba de seu tesoureiro de campanha 
com dinheiro sem origem declarada. Depois, 
foi absolvido pelo Supremo Tribunal Federal 
(STF). Atualmente, Collor faz parte do Cen-
trão e seu grupo político, segundo a imprensa, 
controlava a BR Distribuidora nos governos 
do PT. Mas, naquela época, o projeto de Collor 
contrariava frontalmente essa aliança de inte-
resses acima descrita. Quando Collor percebeu 
que seria derrubado, e chamou o 
PFL (atual DEM) para o governo, 
já era tarde.

Derrubado Collor, formou- 
-se, sob nova configuração, novo 
governo da aliança do “Antigo 
Regime”, sob o comando de Ita-
mar Franco, um político que fez 
carreira no velho MDB, dessa vez 
com o PSDB assumindo a facha-
da. Escolhido por Itamar como o 
seu sucessor, FHC comanda a im-
plantação do Plano Real e se elege 
em coligação com o PFL. Eleito e reeleito, traz 
o Centrão para dentro do governo. Priorizando 
sua reeleição em detrimento da Reforma da Pre-
vidência, FHC teve que elevar juros e impostos, 
causando recessão e desemprego. Serra, que seria 
seu sucessor, pagou o preço nas urnas.

Chegou a vez do PT, que fez o mesmo sob ou-
tra configuração, com Lula trazendo o Centrão 
de novo para dentro do governo. Mas, como nin-
guém gosta mais do dinheiro dos outros do que 
os comunistas, o PT “se lambuzou” na rouba-
lheira, quebrou o Brasil e fracassou no objetivo 
de se perpetuar no poder.

Como se vê, os presidentes foram mudando, 
mas por trás de todos esses governos até a eleição 
do presidente Bolsonaro estavam as mesmas for-
ças sociais e políticas cujo foco é viver às custas 
do dinheiro dos outros.

A base social que derrubou o governo do 
PT pacificamente nas ruas e elegeu o presiden-
te Bolsonaro é composta de gente diferente, 
que vive do próprio trabalho, carrega o País nas 
costas e paga as contas do governo e da casta que 

perambula em torno das torneiras do erário. Esse 
povo quer um Novo Brasil – e desde 2013 vem 
dando esse recado nas ruas e nas mídias sociais.

Trata-se de gente conservadora nos costu-
mes e liberal na economia. Ser liberal na eco-
nomia é defender a redução do tamanho do 
governo em troca de mais liberdade para quem 
produz a riqueza da Nação, apesar do governo. 
É gente que nunca pediu nada ao Estado e nun-
ca gostou de política, até o “custo PT” se tornar 
tão caro que exigiu desses cidadãos a participa-
ção política sob pena de verem sua liberdade, 

seus negócios, suas propriedades 
e seu ganha-pão irem para os 
bolsos dos sanguessugas.

Esse povo não está enfren-
tando apenas o presidente da 
Câmara dos Deputados ou os 
juízes do STF (todos nomeados 
pelos ex-presidentes do Anti-
go Regime). O enfrentamento 
do Novo Brasil é contra todo o 
establishment político encastela-
do no Congresso e no STF, em 
aliança com os principais grupos 

de mídia e as forças econômicas e sociais nacio-
nais que foram afastadas das torneiras dos cofres 
públicos pelos eleitores do presidente Bolsonaro.

Esse é o pano de fundo do jogo que estamos 
vendo no noticiário. O que impede a derrubada 
do presidente eleito? É a força desse povo nas 
ruas e nas redes sociais. São as mobilizações per-
manentes que os apoiadores do presidente estão 
fazendo pelas ruas do Brasil e na internet. Não 
se enganem. Essa guerra só termina com a derro-
ta de um dos lados. Tudo o que avançamos desde 
o impeachment de Dilma e a eleição do presi-
dente Bolsonaro está em risco.

“O enfrentamento 

do Novo Brasil 

é contra todo 

o establishment 

político.”

paulo g. m. de moura

É mestre em Ciência Política 

e doutor em Comunicação.fo
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entrevista | lasier costa martins
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Hora de revisar 
prioridades

a pós-pandemia vai exigir união e sacrifício 

de todos para a reconstrução do país. a 

opinião é do senador gaúcho lasier costa 

martins (podemos/rs), que é advogado, 

jornalista e bem conhecido pelo público do 

rio grande do sul, onde foi comentarista da 

rbs tv, a afiliada da rede globo, por 27 anos. 

senador desde 2015, atualmente uma de 

suas principais bandeiras é o impeachment 

dos ministros do supremo tribunal federal 

(stf), em razão do que considera “barafunda 

jurídica inaceitável” do inquérito das fake 

news. o senado tem competência para 

processar e julgar os ministros do stf no 

caso de crime de responsabilidade. confira 

os principais momentos da entrevista 

exclusiva que ele concedeu à voto.

ual é a sua avaliação sobre o 
momento turbulento que o País 
atravessa?
É uma lástima que o Brasil e o 

mundo tenham sido duramente atingidos por 
esta funesta pandemia de covid-19, gerando 
uma série de crises combinadas, em escalas 
jamais vistas. Ao se deparar com as atuais cri-
ses sanitária, social e econômica, o País, que 
já tinha enormes desafios para reencontrar o 
crescimento, precisou fazer uma grande revi-
são de prioridades para preservar vidas e pro-
teger a saúde das pessoas, além de conter os 
efeitos catastróficos sobre negócios, empresas 
e empregos. 

O senhor teme por um agravamento da crise 
econômica? 
A crise já foi agravada e poderá se agravar ain-
da mais, consequência da recessão inevitável. 
Como representante do Rio Grande do Sul no 
Congresso Nacional, temos apoiado e proposto 
medidas para mitigar os efeitos danosos, sobre-
tudo para os mais vulneráveis, como os traba-
lhadores informais, os pequenos empresários e 
os pequenos agricultores. 

Como a pandemia afetou os problemas que o 
Brasil já vinha enfrentando?
A grave e inesperada pandemia tornou ainda 
mais difícil a saída para os problemas que o 

marcus lopes
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País já enfrentava, como os déficits orçamen-
tários e o aprofundamento das desigualdades 
sociais, aumentando o desemprego em geral, 
quebrando empresas e – o que é também la-
mentável – atrasando as obras de infraestrutu-
ra. Agora, o que se espera para breve é que essa 
devastadora crise desperte todos os brasileiros 
para os sentidos de urgência e de reação para 
fazer mudanças. Não é possível só esperar que 
o governo resolva todos os problemas. Também 
temos de manter o combate à corrupção, a 
praga que tem travado o progresso há déca-
das. Todas essas ações valem para chegarmos 
à redução do custo do Estado para o contri-
buinte, melhorarmos a saúde e levar bem-es-
tar às pessoas. 

A pandemia provocou, então, uma “tempesta-
de perfeita” para o Brasil?
Sim, porque nem a crise política tem ficado de 
fora. Assim, é lastimável, mas adequada, a defi-
nição desse conjunto de fatores terrivelmente 
adversos. E passa a ser a hora para nós, agentes 
públicos, empresários, trabalhadores, políticos 
e cidadãos em geral, buscarmos coesão e rumo a 
fim de fazer o Brasil sair dessa tempestade, que 
ainda poderá demorar a passar.

O senhor ofereceu uma colaboração ao propor 
o corte de R$ 500 milhões do orçamento do 
Senado apenas em 2020. Qual é a importância 
desse projeto?
Exato. A importância desse Projeto de Resolu-
ção 17, de 2020, que atualiza outro semelhante 
que apresentei um ano antes, vai além do valor 
a ser economizado, mas direcionado ao com-
bate à pandemia. Minha intenção é fazer o Se-
nado Federal ser exemplo a outras instituições 
públicas, sobretudo o Judiciário, cujo esbanja-
mento assusta. 

Quais foram os principais problemas no rito 
legislativo que o senhor percebeu durante o 
mandato?
O Legislativo Federal produz pouco quando 
se trata de discutir e aprovar matérias de cla-
mor e urgência da sociedade. O que me frustra 
na rotina parlamentar são as dificuldades que 

surgem contra as propostas de mudanças na 
política e nas gestões públicas. Algo urgente, 
como a economia de gastos; a reestruturação 
dos ensinos fundamental e médio; a ampliação 
da medicina da família; o projeto mal interpre-
tado do anticrime; o restabelecimento da pri-
são após condenação em segunda instância e a 
discussão sobre o critério de indicação dos mi-
nistros ao STF, entre outros. Enfim, são deze-
nas de projetos de leis parados, além de outros 
sendo desfigurados, contra o interesse público, 
ou engavetados. No Senado, em particular, um 
entrave é o excesso de poder nas mãos do presi-
dente da Casa. Sendo um colegiado de 81 mem-
bros, as decisões deveriam ser compartilhadas, 
no mínimo, pelos líderes partidários. 

entrevista | lasier costa martins
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O País assiste a uma escalada de tensões en-
tre os poderes, sobretudo entre o Executivo e 
o Judiciário. Como o senhor analisa esse con-
flito?
Com preocupação, sobretudo quando o Brasil 
enfrenta as maiores crises social e econômica 
da história. A crise política inviabiliza a rea-
ção racional aos problemas concretos. Lamen-
to os excessos e as provocações vindos dos dois 
lados, governista e antigovernista. Até propus 
ao presidente do Senado que mediasse encon-
tro de representantes do Planalto e do STF, 
visando a apaziguar os ânimos. Nem é bom 
pensar nas consequências de ataques verbais e 
confrontos se migrarem para as ruas.

O senhor teme a aproximação do presidente 
com o Centrão?
O presidente prometeu na campanha eleito-
ral que não adotaria a velha política, o “toma 
lá dá cá”, mas, agora, enveredou por ela. Isso 
decepcionou também a mim, que votei nele. 
Ele montou um belíssimo grupo de ministros 
técnicos, mas, ultimamente, desmontou-o 
em grande parte – e, o pior, para partilhar o 
poder com os contrários às suas promessas. 
Espero, sinceramente, que Bolsonaro recon-
sidere a aproximação com legendas fisiológi-
cas, pois não é a forma de buscar uma base 
parlamentar confiável e estável, correndo o 
risco de reprisar episódios deprimentes da 
história republicana.

Como deve ser a relação entre o Executivo Fe-
deral e o Legislativo para que os projetos em 
benefício do País sejam postos em prática?
Essa relação precisa urgentemente ser apri-
morada. Os desenvolvimentos social e eco-
nômico dependem muito do Congresso Na-
cional. Somos um país de infinitas riquezas 
naturais mal exploradas ou exploradas sem 
fiscalização e centros de pesquisas de toda 
natureza carentes de mais e eficazes apoios. 
Somos um país continental afortunado, mas 
dominado pela chamada “classe C”, na qual 
a renda mensal não vai além de dois salários 
mínimos.. Neste Brasil tão desigual, o Con-

gresso Nacional tem compromissos hercúleos: 
precisa agir para gerar leis justas e combater a 
cultura da corrupção. 

Apesar de tudo, o senhor está otimista em re-
lação ao futuro nacional?
Temos de acreditar no futuro do Brasil. Somos 
um país rico em possibilidades. Dono do quin-
to maior mercado consumidor do planeta, de 
parque industrial diversificado, do agronegócio 
campeão, de recursos minerais inexplorados e 
de um povo trabalhador. Nossa nação tem tudo 
para ser próspera. Temos de avançar em refor-
mas estruturais para proporcionar este desen-
volvimento represado e dar a todos os brasilei-
ros a vida digna que merecem. Não é possível 
ser vitorioso sendo pessimista. Temos de acredi-
tar, fazer o certo e combater o erro.

O Legislativo federal 

produz pouco quando se 

trata de discutir e aprovar 

matérias de clamor e 

urgência da sociedade.
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WW

Conquistas 
femininas

A VOTO traz, nesta 

edição, a segunda 

parte do projeto 

Mulheres que Orgulham o Brasil, cujo objetivo 

é homenagear dez mulheres de destaque em suas 

áreas de atuação dentro e fora do País, muitas vezes 

conquistando posições ocupadas exclusivamente 

por homens ao longo de muito tempo. A busca por 

uma nação e um mundo mais justos e prósperos 

são as bases do protagonismo de cada uma das 

homenageadas e a razão de existir dessa iniciativa 

fruto de parceria entre a revista e o jornal  

britânico Financial Times.

lúcia helena de camargo

mulheres que orgulham o brasil
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a edição #146 publicamos os 
perfis de cinco delas: Michel-
le Bolsonaro, primeira-dama do 
Brasil; Patricia Ellen, secretária 

do Desenvolvimento do Estado de São Paulo; 
Karina Kufa, advogada especialista em legisla-
ção eleitoral; Gabriela Manssur, promotora de 
Justiça e fundadora do movimento Justiça de 
Saia; e Paula Paschoal, CEO do PayPal. 

Agora as homenageadas, cujas trajetórias 
mostramos nas próximas páginas a seguir, são: 
Tereza Cristina, ministra da Agricultura, Pe-
cuária e Abastecimento, a segunda mulher a 
ocupar o cargo em 159 anos de existência da 
pasta; Alcione Albanesi, empresária que, à fren-
te da entidade Amigos do Bem, atua há 27 anos 
para promover a inclusão social no País; Dama-
res Alves,  atual ministra da Mulher, da Famí-
lia e dos Direitos Humanos; a executiva Sylvia 
Coutinho, presidente do banco suíço UBS no 
Brasil; e a deputada federal Paula Belmonte, 
uma das mulheres eleitas para a Câmara na úl-
tima eleição para o Legislativo, pleito que ele-
vou em 51% a participação feminina na Casa, 
passando de 51 cadeiras (em 2014) para 77 (em 
2018), de acordo com dados do TSE.  

A pandemia causada pelo coronavírus im-
pôs um adiamento na solenidade do projeto. 
Mas, como parte da homenagem, seguem pre-
vistos eventos em São Paulo, no Palácio Tanga-
rá, e em Londres, na sede do Financial Times. 

As dez mulheres selecionadas pela VOTO 
traduzem os valores que entendemos como es-
senciais para o mundo atual: pioneirismo, inte-
gridade e independência. Seja na política, seja 
nos negócios, elas devem ser ouvidas para con-
tribuírem para a tomada de decisões. 
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ministra da Agricultura, Pecuária e Abas-
tecimento, Tereza Cristina, é a segunda 
mulher a ocupar o cargo, em 159 anos de 
existência da pasta. Desde de que foi cria-

do, em 1861, durante o segundo reinado de Dom Pedro II, 
o Ministério da Agricultura teve como titulares Bentos, 
Eduardos, Fernandos, muitos Antônios e Josés, um Pan-
diá, Osvaldos, Afonsos... Foram 119 ministros até 2014. 
Somente em 2015 viria a primeira ministra: Kátia Abreu.

Tereza Cristina Corrêa da Costa Dias nasceu em 
Campo Grande (MS), é formada em Engenharia Agro-
nômica pela Universidade Federal de Viçosa (UFV-MG), 
trabalhou em fazendas da família e dirigiu empresas em 
São Paulo. Na década de 1990, ocupou cargos em enti-
dades agrícolas do Mato Grosso do Sul. Casada com o 
economista Caio Dias, é mãe de Luis Felipe e Ana Luiza 
e avó de Eduardo.

Em 2014, foi eleita deputada federal, com 75.149 votos. 
Em 2018, seria premiada na categoria Melhores Deputa-
dos, na 11ª edição do Prêmio Congresso em Foco, portal 
de notícias do parlamento. Foi uma das dez deputada 
mais bem avaliadas da Câmara. Reeleita para mais um 
mandato em 2018, aceitou o convite do presidente Jair 
Bolsonaro para comandar o Ministério da Agricultura. 

Grande conhecedora da área agrícola, Tereza chefia o 
ministério no qual a maioria dos atores, dentro e fora do 
governo, ainda é do sexo masculino. Mas a questão de gê-
nero não está na pauta do dia. Seu trabalho é voltado ao 
desenvolvimento do agronegócio nacional. “Já somos uma 
potência agropecuária e ainda temos muito espaço para 
continuar crescendo. O Brasil é o terceiro maior exporta-
dor mundial de produtos agrícolas e o principal produtor 
e exportador de produtos importantes como açúcar, café, 
soja e suco de laranja. Além disso, somos um dos poucos 
países do mundo com capacidade para expandir signifi-
cativamente a oferta de alimentos de forma sustentável”, 
afirma a ministra.
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mulheres que orgulham o brasil | alcione albanesi

ncomodado com a situação de miséria no 
sertão nordestino, um grupo de amigos lide-
rados pela empresária Alcione Albanesi se 
mobilizou para fundar, em 1993, a Amigos 

do Bem. A instituição já atendeu 1,5 milhão de pessoas em 
27 anos de existência, atuando para promover a inclusão 
social e romper o ciclo de pobreza extrema daquela região 
por meio de projetos de educação, trabalho e renda, que 
proporcionam acesso a saúde, água e moradia. O grande 
mote que pauta as ações da organização é: “Se não posso fa-
zer tudo o que devo, devo ao menos fazer tudo o que posso.”

Alcione afirma que chegou mais longe do que imagi-
nou, no início. “A primeira viagem ao sertão nordestino 
mudou a minha forma de ver e sentir o mundo. Acredito 
que a miséria tem solução. Com o amor e o trabalho de 
muitos amigos, já modificamos milhares de vidas na região 
mais carente do País”, diz ela. “Acredito em pessoas que, de 
forma simples, fazem coisas extraordinárias. Fazer o bem é 
o sentimento de dever cumprido perante a vida.”

A Amigos do Bem contabiliza 75 mil atendimentos 
mensais em 130 povoados do interior de Alagoas, Pernam-
buco e Ceará. Entre os seus maiores orgulhos está a cons-
trução dos quatro Centros de Transformação, nos quais 
são servidas mensalmente 180 mil refeições e mais de 10 
mil crianças e jovens participam de atividades educativas 
e culturais, que incluem reforço escolar, aulas de inglês e 
cursos profissionalizantes de culinária, cabeleireiro, in-
formática e manicure. Durante a pandemia causada pelo 
coronavírus, esse número foi ampliado para 100 mil, com 
entrega de ambulâncias, equipamentos de saúde, colchões 
e itens de higiene, além das cestas básicas. A entidade ain-
da oferece bolsas de estudo no ensino superior e já criou 
mil postos de trabalho no interior, em plantações, oficinas 
de costura e artesanato, na produção de doces e mel e na 
própria fábrica de beneficiamento de castanha-de-caju.

A trajetória empreendedora de Alcione passou pela 
construção, nos anos de 1980, de uma corporação líder no 
segmento de lâmpadas no Brasil, que vendeu para fundar 
a Amigos do Bem. Ela, hoje, comanda uma rede de 9,2 mil 
voluntários, que trabalham com o objetivo de estabelecer o 
desenvolvimento sustentável no Nordeste.

Alcione é vencedora de diversas edições do prêmio Em-
preendedor do Ano, da Ernst Young; além de ter sido reco-
nhecida pelo Projeto Generosidade, da Editora Globo; Mu-
lher Claudia e Trip Transformadores, entre outros. Em 2018, 
foi homenageada com o título de Cidadã Pernambucana.
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amares Alves, a atual ministra da Mulher, 
da Família e dos Direitos Humanos, é for-
mada em Direito pela Faculdade de São 
Carlos e em Pedagogia pela Faculdade Pio 

Décimo, de Aracaju (SE). Nascida no Paraná, mudou-se 
aos seis anos para o Nordeste, morando na Bahia e em Ala-
goas. Ela se declara “uma mulher tipicamente nordestina”. 
Dessa fase de sua trajetória, diz ter aprendido que “a vida 
no Brasil pode ser muito dura para quem não nasceu em 
berço de ouro”.

Além de advogada, é mãe, pastora evangélica e edu-
cadora. Na década de 1980, envolveu-se na defesa dos di-
reitos humanos e foi uma das fundadoras do comitê ser-
gipano do Movimento Nacional de Meninas e Meninos, 
cuja principal função social é a proteção de crianças em 
situação de rua. 

Atuou também em prol dos direitos das mulheres pes-
cadoras e trabalhadoras do campo e no combate à pedofilia. 
Ainda advogou voluntariamente para mulheres e crianças 
em situações de vulnerabilidade social e violência doméstica.

O ministério que comanda no governo de Jair Bolso-
naro reúne as competências de formulação, coordenação e 
execução de políticas e diretrizes voltadas à promoção dos 
direitos humanos. Entre os órgãos que constituem a pasta 
estão as secretarias nacionais da Proteção Global, da Famí-
lia, da Juventude, dos Direitos da Pessoa Idosa, dos Direitos 
da Criança e do Adolescente, de Políticas para as Mulheres, 
dos Direitos da Pessoa com Deficiência e das Políticas de 
Promoção da Igualdade Racial. O ministério também é res-
ponsável pela articulação institucional com os órgãos co-
legiados da sociedade civil, como o Conselho Nacional de 
Direitos Humanos, o Conselho Nacional de Promoção da 
Igualdade Racial e outros conselhos, comitês e comissões.

Damares afirma que o propósito de seu trabalho vai 
além da crença religiosa ou da ideologia. “Que nenhuma 
mulher seja discriminada por suas convicções, por suas 
aspirações ou por sua fé. Que todas tenham as mesmas 
oportunidades e os direitos dos homens. E, principalmen-
te, que sejam protegidas das situações de violência. É por 
isso que lutamos.”
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residente do banco suíço UBS no Brasil 
desde 2013, Sylvia Coutinho é a primeira 
mulher a ocupar a função. Formada em 
Engenharia Agronômica pela Escola Su-

perior de Agricultura Luiz de Queiroz (Esalq), da Uni-
versidade de São Paulo (USP), em Piracicaba, no interior 
paulista, ela não chegou a atuar na área do agronegócio. 
Em 1984, quando cursava pós-gradução em Economia  
Agrícola, foi convidada a trabalhar para o Citibank, inte-
grando-se ao programa de trainees.

Ela jamais deixaria o mercado financeiro. Em 2005, 
passou a integrar a diretoria do banco HSBC, inauguran-
do a presença feminina no grupo. Depois, continuaria a 
desbravar terrenos, sendo a primeira brasileira a assumir a 
direção da área de varejo e gestão de recursos para a Amé-
rica Latina do banco. 

Sylvia passou 29 anos em cargos de liderança em ins-
tituições bancárias. Na última posição antes de ingres-
sar no UBS, Sylvia era responsável, no HSBC, por mais 
de 26 mil pessoas, 15 milhões de clientes, 2,5 mil filiais e 
US$ 130 bilhões em ativos sob gestão. 

Casada há mais de três décadas e mãe de dois filhos 
que já passaram dos 20 anos de idade, a executiva viveu 
por 12 anos nos Estados Unidos. “Faria tudo de novo”, de-
clara, ao comentar sua trajetória. 

Desde 2018, acumula o comando da área de gestão de 
fortunas do UBS para a América Latina. O banco, que 
atua há 150 anos no ramo, possui sob sua tutela centenas 
de bilhões de reais na região. 

Sylvia participa, ainda, do quadro de conselheiros 
de entidades sem fins lucrativos, como Instituto Ayrton 
Senna; World Economic Forum; Fundação Dom Cabral; 
Grupo Estratégico da Coalizão Brasil Clima, Floresta e 
Agricultura; entre outras. 

Sobre o atual momento de crise, causada pela pande-
mia de coronavírus, a executiva diz acreditar que haverá 
superação, com esforço conjunto. “Cresci no Brasil em um 
período no qual mudança e instabilidade eram a norma, e 
vivenciei o quanto se aprende em momentos de crise”, diz 
ela. “Nessas situações, realmente conhecemos as pessoas 
e a nós mesmos. Crises desarranjam o status quo e criam 
oportunidades para quem consegue ver mais longe e tra-
zer o time junto. Desta vez, não será diferente.”
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uidar das crianças, especialmente na pri-
meira infância, é um dos objetivos que mo-
vem a deputada federal Paula Belmonte. 
Casada e mãe de seis filhos, a parlamentar 

coordena a comissão externa que acompanha o desen-
volvimento de projetos e programas do governo federal 
voltados para a primeira infância.  “O investimento nos 
primeiros anos de vida e no empreendedorismo podem 
promover mudanças no Brasil”, garante ela.  

Em 2019, seu primeiro ano de mandato, apresentou 
173 proposições na Câmara dos Deputados, conseguindo 
a sanção presidencial da Lei Biênio da Primeira Infância 
do Brasil, com vigência para 2020 e 2021, cujo objetivo é 
alertar sobre a importância do desenvolvimento infantil 
nos primeiros anos de vida.

Sua atuação no Congresso tem outros dois focos: a 
geração de emprego e a fiscalização do uso do dinheiro 
do contribuinte. 

“Tenho um mandato estruturado em três pilares. O 
primeiro é para garantir os direitos e o desenvolvimento 
completo das crianças no período da primeira infância. O 
segundo é apoiar e fomentar o empreendedorismo, como 
forma de inclusão social, geração de emprego e renda. E o 
terceiro é a fiscalização, como forma de garantir a efetivi-
dade dos investimentos do governo em políticas públicas 
voltadas para o crescimento e o desenvolvimento do País”, 
resume a deputada.

Paula Moreno Paro Belmonte elegeu-se deputada federal 
pelo Distrito Federal com 46.069 votos, em 2018. Parlamen-
tar de primeiro mandato, é filiada ao partido Cidadania. 
Antes de se dedicar às causas públicas, atuou como admi-
nistradora de empresas no setor privado, principalmente nas 
áreas de construção civil e incorporação imobiliária. 

Paula é titular da Comissão de Educação da Câmara 
dos Deputados e se destacou como primeira vice-presi-
dente da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do 
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social 
(BNDES). No Congresso, tem trabalhado ainda pelo Pro-
jeto de Lei 6.593/19, de sua autoria, que regula a criação 
e a organização de “empresas jovens” em instituições de 
ensino que ofereçam cursos técnicos. A proposta prevê 
que essas empresas sejam geridas pelos próprios estudan-
tes, com o propósito de desenvolver projetos, produtos e 
serviços que contribuam para o desenvolvimento profis-
sional dos associados. 
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Grupo VOTO:  
16 anos se 
reinventando

comemoração dos 16 anos do Grupo VOTO 
reuniu parceiros e patrocinadores no pri-
meiro Jantar de Ideias Remoto. O Brasil 
de Ideias, evento já tradicional da empresa 

no debate amplo dos grandes temas nacionais, serviu de 
inspiração e ganhou um tom mais privado, no formato 
a distância, em razão da necessidade de isolamento im-
posta pela pandemia de covid-19. Com formato inovador, 
proporcionou, a uma seleta lista de pessoas – escolhidas 
entre parceiros e fornecedores –, jantares completos, com 
entrada, prato principal, sobremesa e vinhos, fornecidos 
por tradicionais casas de Porto Alegre e São Paulo. No 
total, receberam o kit dez casais na capital gaúcha e 18 
no Estado de São Paulo, entre a capital paulista e Campi-
nas, no interior.  

Com logística impecável, o menu chegou a todos os 
participantes ao mesmo tempo, precisamente às 19h 
do dia 4 de maio, para que fosse possível reunir as pes-
soas dentro da mesma sala virtual, na qual aconteceram 
apresentações relativas ao aniversário, explicações sobre 
o cardápio e os vinhos, além de uma palestra. “Conse-

jantar de ideias remoto inova na celebração das parcerias reunindo 

em sincronias online e física 28 casais em são paulo e porto alegre 

guimos unir excelência gastronômica, 
planejamento logístico, conteúdo dife-
renciado e entrega de uma experiência 
única a casais de executivos que repre-
sentam alguns dos maiores líderes brasi-
leiros”, diz a diretora-executiva do Gru-
po VOTO, Karim Miskulin.

Os casais paulistas desfrutaram do 
jantar fornecido pelo restaurante japo-
nês Kinoshita, que há cinco anos con-
secutivos mantém o selo de excelência: 
uma estrela no tradicional Guia Michelin 
de gastronomia. Fundado pelo imigran-
te Toshio Kinoshita no fim da década 
de 1970, atualmente é comandado pelo 
empresário Marcelo Fernandes. “Foi um 
enorme desafio logístico, pois entrega-
mos os jantares na cidade de São Paulo 
e em Campinas, que fica a cerca de cem 
quilômetros. O trabalho foi intenso, 
para proporcionar a todos os partici-
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pantes a sensação de estarem sentados à 
mesa, no salão do restaurante”, afirma.  
“Produzimos joias comestíveis, por esse 
motivo, tivemos que oferecer uma de-
gustação nada menos do que perfeita”, 
diz o empresário.  

Há 20 anos no ramo de restauran-
tes, Fernandes também comanda, na 
capital paulista,  a Mercearia do Fran-
cês, o Attimo Per Quattro, a Panette-
ria Attimino e a Hamburgueria Tradi. 
Ele relata que a experiência do jantar 
remoto abriu janelas de oportunida-
de e já vislumbra outros voos na área. 
“Embora nosso forte seja oferecer a ali-
mentação dentro do restaurante, com 
todas as características que compõem 
a experiência e se somam ao sabor, do 
ambiente à apresentação, vimos que é 
possível levar o calor e o acolhimento 
ao lar das pessoas.” 

Apoios e 
convidados

O menu completo chegou a 

todos os convidados às 19h  

do dia 4 de maio 
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Para unir as famílias em um brinde, cada 
kit continha taças personalizadas cedidas pela 
Chandon, uma garrafa do espumante e outra do 
vinho branco português Bacalhôa Alvarinho, 
fornecidas pela Portus Cale. A especialista em 
vinhos da empresa que escolheu esse rótulo 
para a ocasião, Karene Vilela, estava entre os 
convidados e guiou a degustação dos partici-
pantes, explicando a harmonização com o car-
dápio à base de peixes e frutos do mar. “Embora 
tenha sido um evento de cunho profissional, 
para comemorar o aniversário do grupo, foi 
algo leve e descontraído. As pessoas pareciam 
reunidas em uma festa, de fato: apresentavam 
seus maridos, suas esposas e seus filhos, uma 
grande confraternização.” Ela faz questão de 
ressaltar ter ficado “absolutamente impressio-
nada” com a precisão logística das entregas. “A 
comida chegou quentinha, impecável, na hora 
certa, assim como os vinhos, geladinhos e pron-
tos para serem consumidos.”

Os comensais contaram ainda com uma pa-
lestra inspiracional do psicanalista José Ernesto 
Bologna. Professor e palestrante convidado da 
Fundação Dom Cabral (FDC), Bologna criou e 
coordena programas de desenvolvimento orga-
nizacional, aplicados a empresas e instituições 
públicas e privadas, de médio e grande portes. É 
autor, entre outras obras, de Estação Desembar-
que – referências existenciais para o jovem contem-
porâneo (editora Deleitura) e O dragão e a borbo-
leta, com outros autores (Axis Mundi).

“Devidamente conectados, brindamos e ouvi-
mos o magistral José Ernesto Bologna, que trou-
xe magia poética para coroar o encontro. Tudo 
foi perfeito e deixou uma grande lição: nada é 
impossível quando se mantém a mente aberta 
nos momentos adversos. Toda crise tem um fim, 
e sairão mais fortes os que tiverem a capacida-
de de se reinventarem, trabalhar em parceria e 
acreditar no próprio potencial”, diz Karim.

NÚCLEO RIO GR ANDE DO SUL
Em Porto Alegre, os convidados receberam a 
comida do bufê Mule Bule Gastronomia Em-
presarial, inaugurado em 2004 e responsável 
por grande parte dos eventos corporativos que 
acontecem na cidade. “Quando fomos provo-
cados pela VOTO a participar de um evento 
online, em meio à pandemia, que exigia uma 
concatenação perfeita entre cozinha e entrega, 
embarcamos imediatamente, pois somos oti-
mistas e acreditamos que a realidade sempre 
deve ter um viés de mudança. Só assim evo-
luímos”, afirma o diretor comercial do Mule 
Bule, Nelson Ramalho. “Recebemos, ao fim, 
feedbacks fantásticos dos comensais, então fi-
camos muito satisfeitos com o resultado.” 

Karim Miskulin, diretora-executiva do 

grupo VOTO: “Conseguimos unir excelência 

gastronômica e planejamento logístico”
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Volte a ser 
uma startup

inda mais “anabolizada” pela ino-
vação, a cultura agile (também conhecida 
como ágil, uma metodologia que otimiza 
fluxos de trabalho, melhora a produtivi-

dade de projetos e eleva as perspectivas de sucesso do 
negócio) passa a ser o novo, talvez único, alicerce do 
novo mundo corporativo que está sendo concebido du-
rante a crise. Independentemente de porte ou segmento 
de atuação, olhar qualquer empresa hoje com as lentes 
de antes do coronavírus acarretará aumento no grau de 
miopia incorrendo no perigoso risco de levar à ceguei-
ra – e, até mesmo, à morte. Se quiser se manter no jogo 
neste processo obrigatório (e inesperado) que já estamos 
(e continuaremos) vivendo de constante reinvenção, um 
conselho: volte a ser startup.

Por que retornar ao ponto de partida e incorporar 
no DNA a cultura agile ajuda a repensar o negócio no 
pós-pandemia?

É simples. Uma startup: 
 −  carrega em seu âmago os espíritos incontes-

táveis da inovação e da agilidade;
 −  é mais leve na gestão e mais flexível, sem 

tantos patamares hierárquicos, e opera de 
forma mais integrada; 

 −  trabalha com caixa sempre reduzido e, mes-
mo quando recebe investimentos, sabe que 
é importante negociar custos e não queimar 
capital sem critério, eliminando desperdí-
cios e definindo prioridades; 

 −  não tem medo de errar: testa, corrige, valida 
rapidamente e está sempre com o radar liga-
do para criar o próximo killer product;

 −  incentiva o compartilhamento do conheci-
mento e o sentimento de pertencimento, de 
ser dono do negócio.
Em um cenário de transformações expo-

nenciais, ter e praticar essa cultura startup, em 
outras palavras, é a melhor vacina para não su-
cumbir ao impacto de uma crise jamais vista, 
mas que, ao mesmo tempo, pode formar uma 
tempestade perfeita para acelerar a travessia a 
novos modelos sustentados pela tecnologia. 

E este é outro quesito que se tornou manda-
tório: o emprego de recursos digitais para pro-
totipar modelos capazes de virtualizar negó-
cios em toda a cadeia e em todas as áreas. Gerir, 
divulgar, vender, atender, contratar, negociar, 
prospectar, entregar, tudo passa pelos canais e 
plataformas digitais agora. 

E quem melhor do que uma startup para 
criar, desenvolver, acessar e integrar todas as 
ferramentas e os insumos para estruturar ne-
gócios alinhados às novas demandas mundiais?

orlando cintra

Membro do conselho de empresas 

como SMARTie (Solví Ambiental),  

fundador e CEO do BR Angels.

artigo | orlando cintra
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Porto Vintage: 
vinho que eterniza 
a história!

inegável que estamos vivendo um ano sem pre-
cedentes, com uma pandemia inédita para a 
maioria de nós. As consequências econômicas 
e as frustrações do momento fazem a angústia 

e as adversidades serem constantes. Peço licença para fazer lú-
dica comparação com o mundo dos vinhos. Foi nesse mundo 
que comecei a enxergar as adversidades com mais generosi-
dade. Nem sempre os melhores anos significam as melhores 
safras. Intempéries climáticas e quebras de produção podem 
ser responsáveis por grandes vinhos. E é nesse contexto que 
não poderia deixar de falar sobre o vinho do Porto Vintage.

Como vocês devem ter notado, a maioria dos vinhos do 
Porto é engarrafada como não safrada, ou seja, uma mistura 
de várias safras que geralmente exibe um estilo padrão da vi-
nícola. Outros estilos de vinho do porto – como Late Bottled 
Vintage (LBV), Single Quinta Vintage e Colheita – incluem 
uma indicação de safra no rótulo, mas acredita-se que ape-
nas o Porto Vintage atinja o auge do potencial de um Porto 
de excelência. Esse vinho é engarrafado jovem, até o fim do 
terceiro mês de julho pós-colheita. E projetado para envelhe-
cer dentro da garrafa. 

Os vintage são relativamente raros, geralmente repre-
sentando em torno de 3% da produção de qualquer ano do 
vinho do Porto. Acrescente a isso o fato de que são “rotula-
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dos” como tal apenas três vezes por década, em média. Com 
essa matemática simples, fica fácil entender quão especiais 
são esses vinhos.

Existem dois motivos pelos quais os vintage não são 
identificados assim sempre. Primeiro: empresas renoma-
das (Romaneira, Taylor’s, Dows, Warre’s, entre outras) 
têm uma reputação seríssima a proteger, e só declararão 
um vintage se a bebida tiver um padrão verdadeiramente 
excepcional. Segundo: esses produtores também precisam 
ter cuidado com a quantidade dessa categoria disponível 
no mercado, pois deve existir um bom equilíbrio entre o 
suprimento e o fornecimento.

Muitos me perguntam sobre o momento certo para be-
ber um Porto Vintage. Como regra geral, a maioria desses 
vinhos deve ser consumida entre 10 e 15 anos após a vindi-
ma (colheita). No entanto, é importante dizer que são vi-
nhos que poderão viver até mais de um século, e cada safra 
é única. Bebi ainda jovens vinhos de 1987 e 1997, safras que 
hoje estão no auge. Já safras como 1977 e 1963 ainda têm 
uma vida longa pela frente. 

A tradição de comprar uma safra para comemorar um 
evento especial de um ano específico é comum entre os 
amantes do vinho. Nascimento dos filhos, aniversário de ca-
samento, ano de formatura, entre outras celebrações fazem 
os vintage serem ótimas opções para presentear um ente 
querido. Para quem tem boas lembranças do ano retrasado, 
a boa notícia é que, há menos de um mês, 2018 foi declara-
do como vintage por muitos produtores tradicionais. A safra 
daquele ano foi adequadamente descrita pelos produtores de 
vinho como uma “montanha-russa”. Em um ano incomum 
como 2018, as habilidades e a experiência dos enólogos fo-
ram fundamentais para produzir um bom vinho. 

A pergunta que fica para nós, amantes do vinho, é: o que 
será da safra de 2020? 

Um ano para nunca mais esquecermos em nossas vidas 
pessoais. Será que teremos a sorte de, na adversidade, nos 
depararmos com mais um grande ano vintage nos vinhos? 

Só saberemos em 2022 a resposta, mas se 2020 se tor-
nar um Porto Vintage, teremos mais um vinho que conta-
rá a nossa história ao longo das próximas décadas. Desejo 
que todos os leitores tenham a oportunidade de, daqui a 
alguns anos, comemorar o fim da pandemia e a saúde de 
todos os seus familiares. Saúde!

karene vilela

Publicitária e enófila por paixão, 

formou-se sommelier pela 

Court of Master Sommeliers, 

tem DipWSET e é CEO da 

Portus Cale. Sócia idealizadora 

do projeto Got Wine?, é uma 

das poucas brasileiras aceitas 

como estudante do Instituto 

Masters of Wine. @kvilela

quinta da romaneira  
vintage, 2011 

www.portuscale .com.br/ 
porto-vintage-2011 .html
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urtir uma experiência original 
nas minhas viagens é minha 
paixão, e  eu nunca poderia imaginar 
que teria uma com a qual não saberia 

lidar facilmente: a experiência de viver uma pande-
mia. De repente, com o cotidiano suspenso, os pla-
nos foram por água abaixo. A “toque de caixa”, fui 
obrigada a me ajustar e confesso que me surpreendi 
com as ações do mundo do turismo, um dos setores 
que mais sofreu com a crise. Hotéis compartilha-
ram receitas de drinques e pratos clássicos, cria-
ram playlists de músicas, disponibilizaram grandes 
descontos para a reabertura e até organizaram lives 
de cantores famosos.

De certa forma, isso nos faz voltar às expe-
riências que um dia vivemos no bar do hotel, 
matarmos um pouco a saudade! Aliás, a sauda-
de nos aproximou mais nestes tempos. Sauda-
de dos abraços, da liberdade, de assistir àquele 
pôr do sol que arrepia, de dar um mergulho no 
mar, de sentir o vento bater no rosto, da pau-
sa para o café, do papo à mesa do bar, do chei-
ro de terra molhada... Por isso, uma das tendên-
cias que acredito que vai acontecer é a de viajar 
para cantinhos que já conhecemos, amamos e 
sentimos falta. Imagino que no momento em 

que as fronteiras se abrirem, o desejo será tam-
bém por viagens mais curtas, voos menores e 
percursos de carro a cidades mais próximas. 
Eu “viajei” (e muito) nesta quarentena. Pesquisei 
e listei lugares tão especiais,  que fizeram tripli-
car minha (já gigante) lista!

Pesquisas apontam que o turismo nacional será 
uma forte tendência a partir do segundo semestre, 
e a procura por destinos com belezas naturais e que 
proporcionem mais contato com a natureza apa-
recem em primeiro lugar. Eu já fiz minha wishlist 
e convido você a se transportar comigo nesse 
“top 3” de destinos e hotéis.

Perdi 
meu voo!

C

prazeres da vida i malas prontas por juliana nakad sterenberg

|
| 

65

v o t o  1 4 7



O momento não deixa que realizemos nos-
sas tão programadas viagens, mas nada nos 
impede de sonhar. Perdi meu voo, mas os so-
nhos, jamais. Até breve! Um beijo,

juliana nakad  
sterenberg

@natripdaju

JUMA Amazon Lodge 
Amazonas (a 100 quilômetros de Manaus)
Ficar hospedada em um hotel no meio 
da Floresta Amazônica é um sonho antigo. 
Um hotel que respeita os limites da natureza 
e está totalmente integrado ao meio ambiente. 
Os passeios são bem exóticos (pesca de piranha, 
focagem de jacaré, visita a tribos locais) e 
permitem ao hóspede uma interação total com 
a floresta. Os quartos são bangalôs-palafita 
sobre as águas do rio. Mais natural, não há.

Tierra Atacama
Deserto do Atacama (Chile)
O Atacama reúne vários destinos num 
único lugar, com paisagens distintas, cores 
e temperaturas das mais diversas. O Tierra 
Atacama seria a minha escolha: hotel com vista 
para o vulcão Licancabur – com design rústico, 
além de elegante e extrema sensibilidade 
regional –, que oferece experiências singulares 
e personalizadas, além da atmosfera intimista. 
Tudo o que eu mais quero num hotel neste 
momento é me sentir acolhida. Enquanto 
não podemos fugir para o Vale da Lua, nem 
nos perder pelas estrelas e lagoas cristalinas 
do Atacama, viajamos nessas fotos!

Comuna do Ibitipoca 
Ibitipoca, Minas Gerais
Se a ideia fosse pegar o carro, seguiria 
para Ibitipoca, em Minas Gerais. Um lugar 
com trilhas e cachoeiras belíssimas. 
A hospedagem seria a Comuna do Ibitipoca, 
antiga fazenda de engenho, totalmente 
sustentável, com primorosa gastronomia, 
cuja gentil recepção é reforçada por um 
tucano, que circula livremente pelo local.
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cinema inglês de-
senvolveu uma linha 
de produção de dra-
mas sobre fatos reais 

ocorridos no interior do país, que 
renderam filmes inesquecíveis: The 
Full Monty, Pride e Billy Elliot são 
exemplares ótimos desse cinema 
provocativo, cômico e muito emo-
cionante. São os chamados “feel 
good movies”.

Mulheres de armas (Military wives) 
bebe desta inspiração. A história real 
do primeiro coral de esposas dos mili-
tares que estão na Guerra do Afeganis-
tão é tão espetacular e emocionante 
que gerou a multiplicação desses corais 
por todo o Reino Unido, além de ter se 
transformado em programa da BBC. 

No filme, a mulher do coman-
dante de uma vila militar concebe a 
ideia de unir as angustiadas esposas 
dos soldados que foram à guerra para 
fazer um coral. Kate (Dame Kristin 
Scott Thomas, sempre impecável, 
charmosa e magnética), traumatiza-
da pela perda do filho de 18 anos na 
guerra, revive o pesadelo quando o 
marido embarca. Sua ideia é um coral 

Poderosas 
e maravilhosas

de músicas clássicas. Liderando o pro-
jeto ao lado de Kate, está Lisa (Sharon 
Horgan, de Game Night), que planeja 
um repertório popular, desses que 
levanta karaokês.

Military Waves traz o talento do 
cineasta inglês Peter Cattaneo (The 
Full Monty), especialista em explo-
rar dramas reais. Seu maior achado 
aqui foi alternar cenas maravilhosas 
embaladas com músicas clássicas (o 
funeral de um marido ao som de “Ave 
Maria” é de cortar os pulsos) com ou-
tras acompanhadas de músicas popu-
lares de levantar o espectador da ca-
deira (“Time after time”, You’ve got a 
friend” e “On my own”).

Military Wives é um belo filme so-
bre mulheres fortes e sua luta pela feli-
cidade – a cena em que cantam “Whe-
rever you are”, feita com trechos das 
cartas que trocaram com os maridos 
que estão no front de guerra, é simples-
mente antológica.
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marco antônio  
bezerra campos

Advogado e cinéfilo 

(campos@camposea.adv.br), 

foi presidente do Clube 

de Cinema de Porto Alegre 

por 18 anos e é editor 

do blog O Cinemarco  

(www.cinemarcoblog.net).
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