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reforma urgente

Projetos de lei pretendem simplificar

carga tributária que atinge 36% do PIB

ministro bento albuquerque detalha 
as principais iniciativas da pasta para 
atrair investimentos e impulsionar 
a retomada econômica do brasil
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Deputado Arthur Lira avalia a relação 
do presidente Bolsonaro com o Legislativo 
e a sucessão de Rodrigo Maia
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Para todo mal, 
 imagine a cura.

Para você imaginar sempre o melhor,
a EMS, a maior indústria farmacêutica do 

Brasil, realiza pesquisas inovadoras, 
investe em tecnologia e desenvolve novos 
medicamentos que cuidam da sua saúde.
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A crise do coronavírus comprova 
o protagonismo dos setores 
público – como detalha o 

ministro Bento Albuquerque – e 
privado, casos dos empresários 

Roberto Vilela e Carlos Gerdau, 
para que a economia volte a 

girar no ritmo necessário. O País 
demanda união e empenho.
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Recurso essencial e 
propulsor da economia 

m momentos de cri-
se, como o que Brasil 
e outros países vêm 
enfrentando, o termo 

essencial assume valor ainda maior. A 
agenda dos setores público e privado 
deve priorizar o que, de fato, fará a di-
ferença nesta travessia. 

Nesse sentido, para que a recu-
peração da economia se torne pos-
sível, o governo vem privilegiando 
a manutenção da segurança ener-
gética em políticas estruturantes, 
como conta, em entrevista à VOTO, 
o ministro de Minas e Energia, 
Bento Albuquerque. Almirante de 
esquadra e um dos responsáveis 
pelo projeto do submarino nuclear 
brasileiro, ele nos explica as inicia-
tivas que poderão atrair em torno de 
R$ 573 bilhões em investimentos, 
envolvendo capitalização da Eletro-
bras, nova Lei do Gás, concessão no 
pré-sal, leilões e outras ações.

A agenda de retomada passa 
também pela aprovação da Reforma 
Tributária – tema de outra reporta-
gem desta edição. Para que a classe 
empresarial possa ter melhores con-
dições de gerar empregos e negócios 
mais competitivos, espera-se coesão 
do texto a ser elaborado no Con-
gresso com base nos três projetos de 
lei em tramitação. 

Os efeitos da pandemia e, con-
sequentemente, do isolamento so-
cial, são abordados, também, na 
entrevista com a atual presidente do 

editorial | karim miskulin

Vimos um 

esforço coletivo 

para minimizar 

os efeitos da crise 

e para, juntos, 

retomarmos o 

crescimento 

econômico 

nacional

karim miskulin

Diretora-executiva 

da VOTO

Tribunal Superior Tribunal do Tra-
balho (TST), Cristina Peduzzi. Pri-
meira mulher no cargo, ela reflete 
acerca das mudanças no mundo la-
boral e conta como conseguiu man-
ter mais de 90% das atividades do 
TST pelo meio remoto. 

Na esfera dos negócios, abor-
damos as tendências do mercado 
imobiliário e conhecemos melhor o 
funcionamento do setor de logística 
– que, ao longo desta crise de saúde, 
garantiu pronto abastecimento ao 
mercado de saúde. 

Não podemos deixar de mencio-
nar o acordo operacional firmado ente 
o Grupo Voto e a Agência in.Pacto 
para a consolidação de negócios 
futuros. Atuaremos em conjunto 
nos mercados de comunicação e 
de eventos corporativos, oferecen-
do expertise amplamente reconhe-
cida. Esta parceria tem a cara do 
momento de união de forças que o 
Brasil precisa. 

VOTO, ainda, comprova que o 
País, diante da inesperada crise ge-
rada pelo covid-19, não parou. Ao 
contrário, vimos um esforço cole-
tivo para minimizar os efeitos da 
crise e para, juntos, retomarmos o 
crescimento econômico nacional. 

Estamos convictos de que, mais 
uma vez, será a sinergia entre os se-
tores público e privado que nos fará 
sair desta ainda mais fortes.
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Energia para 
a retomada

ministro de minas e energia, Bento Albuquerque, 
é almirante de esquadra e submarinista. O seu currículo 
inclui o comando de alguns dos submarinos mais impor-
tantes para a frota nacional, como Tonelero e Tamoio. 

E o trabalho como um dos responsáveis pelo projeto do submarino nu-
clear brasileiro, na função de diretor-geral de Desenvolvimento Nucle-
ar e Tecnológico da Marinha – quando esteve à frente do Programa 
de Desenvolvimento de Submarinos (Prosub) e do Programa Nuclear 
da Marinha (PNM) –, carimbou o passaporte para um dos principais 
ministérios do governo do presidente Jair Bolsonaro. 
O seu perfil técnico, discreto e eficiente tem se revelado ideal para uma 
Pasta na qual, nos governos passados, houve os maiores casos de cor-
rupção, especialmente no caso da Petrobras. 
Albuquerque avalia que o Ministério de Minas e Energia (MME) terá 
um papel importante na retomada da economia após a pandemia do 
novo coronavírus. Em entrevista à revista VOTO, o ministro destacou 
27 iniciativas que podem atrair mais de R$ 393,5 bilhões de investi-
mentos, além de gerar mais de 2 milhões de empregos.

o responsável pelo ministério de minas e energia 

detalha as principais iniciativas da pasta para 

incrementar a economia no pós-covid-19 e garantir 

melhores condições de vida a todos os brasileiros

O

da redação 
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futuros leilões do setor; além dos programas 
de desinvestimentos da Petrobras lastreados 
na agenda das políticas intituladas, como o 
Reate [Revitalização da Atividade de Exploração 
e Produção de Petróleo e Gás Natural em Áreas 
Terrestres] e o Abastece Brasil. No setor de 
mineração, a mineração e o aproveitamento 
hidrelétrico em terra indígena, respeitando a 
soberania deste povo, bem como o aproveita-
mento do espeleológico nacional. 

E no eixo Progresso?
Este se volta a parcerias entre público-pú-
blico e público-privado. Teremos a presença 
dominante do setor privado, com 11 iniciati-
vas e estimativa de investimentos da ordem 
de R$ 274,3 bilhões, além da geração de mais 
de 1 milhão de empregos, ao longo do tem-
po. Cabe exemplificar, no setor elétrico, a 
retomada do projeto de Angra 3, com 60% já 
concluídos; leilões de transmissão de energia 
– já ocorrendo em 2020 –, com expectativa de  
R$ 7,4 bilhões em investimentos; e os progra-
mas Mais Luz para a Amazônia e Mais Luz 
para Todos. No setor de petróleo, gás e biocom-
bustíveis, os leilões da cessão onerosa [2021], a 
décima sétima rodada [2021] e a décima oitava 
rodada de concessão [2022]; e a oferta perma-
nente, já com ciclo de propostas aberto desde 

21 de julho deste ano. Na mineração, os lei-
lões de ativos minerários do Serviço Geológi-
co Brasileiro de cobre e ouro, em Bom Jardim 
(GO) e fosfato, em Miriri (PE), com estimativa 
de aporte da ordem de R$ 536 milhões. Além 
desses ativos, foram disponibilizadas 502 áreas 
pela Agência Nacional de Mineração (ANM), 
para propostas do mercado. Espera-se, com o 
novo modelo de licitação, atração de empre-
sas, além de destravar e reduzir a burocracia 
para acesso às áreas. É oportuno destacar que 
a maioria das iniciativas propostas pelo MME 
encontra lastro em programas de boas práti-
cas da OCDE [Organização para a Cooperação e 
Desenvolvimento Econômico], tanto de mercado 
como de meio ambiente ou social. O ministé-
rio está incorporando, também, no seu dese-
nho de políticas, princípios ESG [da sigla em 
inglês Environmental, Social e Governance, ou Am-
biente, Social e Governança]. 

O que já foi feito pela modernização do setor 
elétrico e quais os próximos passos?
O setor elétrico mudou muito da década 
de 1990 para cá. Saímos do modelo estatal,  
integrado verticalmente, com muitas inefi- 
ciências, atrasos de obra, tarifas congeladas, 
empresas endividadas e riscos para o cresci-
mento. O setor se abriu para o investimento 

Qual a contribuição do setor de energia para a 
retomada econômica após a pandemia?
Desde março, as decisões tomadas pelo go-
verno Bolsonaro e, particularmente, pelo 
Ministério de Minas e Energia permitiram 
enxergarmos além da crise e trabalharmos 
para superá-la, ativando três comitês: Petró-
leo, Gás e Biocombustíveis; Energia Elétrica 
e Mineração. Nas casas, nos hospitais, nos 
grandes centros urbanos e nos sistemas iso-
lados, não poderia faltar energia elétrica ou 
combustível. Não faltou e não vai faltar. Os 
comitês do setor elétrico e de petróleo se ocu-
pam disso 24 horas por dia, sete dias por se-
mana, com 67,5 mil trabalhadores, para que 
estes insumos não faltem. Infelizmente, per-
demos 20 para o covid-19. Para a retomada 
econômica, estamos priorizando a manuten-
ção da segurança energética em políticas es-
truturantes. Vamos continuar zelando pelos 
pilares do planejamento energético, baseado 
no respeito aos contratos; na coerência e na 
estabilidade regulatória; na transparência e 
no diálogo com a sociedade, visando sempre 
ao interesse público. Assim, o MME propôs 
ao novo programa de governo, Pró-Brasil, 
um conjunto de ações que buscam contribuir 
para a retomada. O programa tem dois eixos 
principais. No eixo Ordem, voltado a medi-
das legais e infralegais, temos 16 iniciativas, 
entre programas e atos que colaboram com 
a retomada, cuja estimativa de investimen-
tos privados é da ordem de R$ 119,2 bilhões, 
além da geração de mais de 1 milhão de em-
pregos, ao longo do efeito das medidas. Como 
exemplo, temos o projeto de lei que permite 
a capitalização da Eletrobras e o Programa 
de Viabilização de PCHs [Pequenas Centrais 
Hidrelétricas], com capacidade de atrair mais 
de R$ 60 bilhões em investimentos. Já a nova 
Lei do Gás, no âmbito do programa Novo 
Mercado de Gás, atualmente no Senado, tem 
expectativa de atrair R$ 43 bilhões nos próxi-
mos dez anos. Há o projeto que permite o re-
gime de concessão nas áreas do pré-sal e revê 
o direito de preferência da Petrobras para os 

Diante de todo este 

contexto, cabe-nos 

utilizar os melhores 

instrumentos, as 

melhores informações, 

dialogar e interagir com 

todos para uma efetiva 

transformação da riqueza 

natural em prosperidade 

e bem-estar social, 

independentemente 

do cenário que se 

aventa. O MME não se 

furtará, jamais, a esse 

compromisso.
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privado, mas de forma desorganizada, e ti-
vemos o racionamento do início dos anos 
2000. Na época, o País dependia ainda de 
grandes projetos em hidrelétricas e termelé-
tricas, que requeriam longo tempo de im-
plantação, elevados volumes de recursos e 
financiamento e processos de licenciamento 
demorados e criteriosos. Foi também nesse 
período que foi criado o mercado livre para 
atrair o interesse de novos agentes. Com o 
desenvolvimento tecnológico, o setor abriu 
espaço para a entrada competitiva de fontes 
renováveis, como a eólica, a solar e a geração 
distribuída. Essas fontes estão se viabilizan-
do tanto para atender ao mercado das distri-
buidoras quanto ao mercado livre e aos seus 
agentes, que já passam de 10 mil. Neste mo-
mento, trabalhamos para ajustar as regras 
para que o planejamento e a operação conti-
nuem entregando as melhores soluções, em 
termos de garantia de financiabilidade da 
expansão – e em termos de custos mais efi-
cientes para todos, inclusive consumidores. 

Porque é isso que esperamos quando os 
mercados funcionam bem, quando custos e 
riscos estão bem distribuídos entre os agen-
tes. A modernização é um movimento para 
permitir uma contínua abertura do mercado 
com sustentabilidade. Precisamos “arrumar 
a casa” para evitar que a migração dos con-
sumidores do mercado regulado para o livre 
deixe custos para os que ficam. Além disso, 
como a contratação de energia no mercado 
livre é aberta – cada um contrata quando e 
a que preço quiser –, não está garantido que 
esta energia trará os requisitos que precisa-
mos para o sistema operar com confiabili-
dade para todos. Assim, estamos adotando 
várias medidas para corrigir essas ineficiên-
cias, e uma grande amarração entre elas já 
está em discussão no Congresso Nacional, 
nos PLs 232/16 e 1.917/15. 

Qual a importância da Conta-covid para o 
setor elétrico na pandemia?
Com a Medida Provisória (MP) 950/2020, 
foram estabelecidas importantes ações de 
enfrentamento dos impactos da pandemia. 
Duas questões urgentes foram solucionadas: 
a perda da capacidade de pagamento dos 
consumidores beneficiários da Tarifa Social 
de Energia Elétrica (classe residencial de 
baixa renda) e a perda da capacidade finan-
ceira das distribuidoras de energia elétrica, 
com o aumento da inadimplência e a redu-
ção do consumo de energia. Com a medida, 
os consumidores beneficiários da tarifa so-
cial ficaram isentos do pagamento pelo con-
sumo de até 220 kWh/mês, por três meses, 
garantida por aportes de R$ 900 milhões do 
Tesouro. Além de trazer benefício aos con-
sumidores mais vulneráveis, a MP resolveu 
os problemas relacionados à dificuldade de 
caixa das distribuidoras, responsáveis pela 
arrecadação. O Decreto 10.350/2020 previu 
a criação da Conta-covid, para possibilitar 
que as distribuidoras continuem honrando 
os compromissos com os demais agentes se-
toriais, preservando a sustentabilidade do 
setor elétrico. 

capa

Entre os projetos do 

ministério, está o que revê 

o direito de preferência da 

Petrobras para os futuros 

leilões do segmento
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Além das distribuidoras, há alguma ação do 
MME para o consumidor?
Todas as ações do ministério são voltadas aos 
consumidores. Mesmo a Conta-covid, que 
buscou manter a sustentabilidade financei-
ra da cadeia produtiva do setor elétrico, teve 
como objetivo final os consumidores, a quem 
se destina a energia elétrica. O funcionamen-
to adequado dos elos produtivos se destina a 
segurança, confiabilidade e preços acessíveis. 
Além das medidas de alívio tarifário men-
cionadas, houve outra voltada à garantia da 
distribuição de energia elétrica: trata-se do 
ato da Aneel [Agência Nacional de Energia Elé-
trica] que proibiu o corte de energia por falta 
de pagamento para famílias de baixa renda e 
para pessoas que dependam de equipamentos 
elétricos essenciais à preservação da vida, até 
dezembro de 2020. Em setembro, foi editada 
a MP 998, que ameniza entre 5% e 13% os 

Excelência de gestão

Foi como oficial submarinista, em 1973, que Bento 

Albuquerque iniciou a carreira militar. Nesse cargo, 

comandou os submarinos Tamoio (o primeiro 

construído no Brasil) e Tonelero (até 21 de junho 

de 2001, quando deu baixa, era o submarino da 

Marinha do Brasil com maior número de horas 

de imersão e dias de mar). Ainda como oficial, foi 

responsável pela Base de Submarinos Almirante 

Castro e Silva e pela Força de Submarinos. 

A sua defesa do projeto do submarino nuclear 

brasileiro nasceu enquanto ocupava o cargo 

de diretor-geral de Desenvolvimento Nuclear 

e Tecnológico da Marinha, instância que 

coordena as atividades de pesquisas científica, 

tecnológica e de inovação no setor nuclear. Uma 

das ações realizadas pelo órgão é o Programa 

de Desenvolvimento de Submarinos (Prosub). 

A ideia é desenvolver, na indústria brasileira, 

uma defesa com tecnologia nuclear de ponta 

– o que vem sendo realizado com a construção 

de um submarino de propulsão nuclear. O 

trabalho chamou a atenção do presidente Jair 

Bolsonaro – antes mesmo de assumir a Presidência 

da República –, o que o fez ser convidado 

para ocupar a cadeira de Minas e Energia. 

O trabalho de Albuquerque de fomento à 

tecnologia e energia nuclear na Marinha rendeu 

capa

prêmios com 16 medalhas e condecorações no Brasil 

e no exterior, incluindo a Medalha Nacional de 

Mérito Científico, considerada a mais importante 

láurea ao desenvolvimento de ciência e tecnologia. 

Nessa área, o ministro foi presidente do Conselho 

de Administração da Amazul, estatal responsável por 

desenvolver tecnologia na área de defesa, além de 

membro do Conselho de Administração da Nuclep, 

empresa pública fabricante de equipamentos pesados 

para os setores nuclear, óleo e gás e mineração. 

Outro ponto da carreira do ministro que contribui 

para a sua atuação foi no Legislativo. Ainda na 

Marinha, Albuquerque atuou como assessor 

parlamentar no Congresso Nacional e chegou a 

ser assessor-chefe parlamentar do comandante da 

Marinha. Com isso, já tinha experiência na articulação 

política para aprovação de projetos e também 

mantinha relação com vários parlamentares. 

Albuquerque tem pós-graduação em Ciências Políticas 

pela Universidade de Brasília (UnB) e dois MBAs: um 

em Gestão Pública pela Fundação Getulio Vargas 

(FGV) e outro em Gestão Internacional pela Coppead, 

da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). O 

seu currículo inclui, ainda, cursos militares da Escola 

de Guerra Naval e do Curso de Altos Estudos de 

Política e Estratégia da Escola Superior de Guerra, 

pelo qual se tornou doutor em Ciências Navais.

impactos tarifários nos Estados do Norte do 
Brasil [Amazonas, Acre, Rondônia e Roraima], 
especialmente das distribuidoras recém-pri-
vatizadas, com base na racionalização dos en-
cargos setoriais.

Qual é o cronograma e como está a expectati-
va para o Mais Luz para a Amazônia? 
Criado pelo presidente Jair Bolsonaro para 
levar energia elétrica renovável solar às co-
munidades de regiões remotas da Amazônia 
Legal – que compreende os Estados de Acre, 
Amazonas, Amapá, Maranhão, Mato Gros-
so, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins –, 
deve beneficiar mais de 350 mil pessoas, ou 
seja, em torno de 82 mil famílias, com o aces-
so aos serviços públicos de energia elétrica. 
Também envolve os desenvolvimentos social 
e econômico das comunidades, em sua maio-
ria ribeirinhas, indígenas e quilombolas, com 
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leilão de linhas de transmissão. Existe já ex-
pectativa muito grande por parte dos investi-
dores internacionais em participar. Teremos, 
no ano que vem, a oportunidade de trabalhar 
soluções complementares para o projeto de 
transposição do Rio São Francisco, o tercei-
ro ciclo da oferta permanente e o leilão dos 
volumes excedentes da cessão onerosa para os 
campos de Sépia e Atapu. 

Por que a Eletrobras precisa ser capitalizada?
Precisamos capitalizar a Eletrobras para que 
a empresa participe do esforço de investimen-
to no setor elétrico e ajude no crescimento do 
País. A Eletrobras, que, hoje, tem capacida-
de de gerar 31% da energia e detém 47% das 
linhas de transmissão do Brasil, é tecnica-
mente capaz de participar deste movimento, 
mas não dispõe de capital para investir. Para 
manter a atual participação de mercado, pre-
cisaria contar com recursos acima de R$ 14 
bilhões por ano. Hoje, a capacidade de inves-
timento está entre R$ 4 bilhões e R$ 5 bilhões 
ao ano. Mantida essa situação, daqui a três 
anos, só poderá investir R$ 3 bilhões anuais. 
A empresa precisa ir ao mercado em busca de 
recursos, que é a forma usada por grandes cor-
porações no mundo todo. No modelo regula-
tório brasileiro, parte das tarifas de energia é 
consequência de leilões públicos. O resultado 
de um leilão competitivo é o menor preço 
para o consumidor. A Nova Eletrobras, mais 
forte, eficiente e competitiva, contribuirá 
para a redução sustentável de tarifas no longo 
prazo, voltando a participar dos leilões públi-
cos. A capitalização da empresa é o tema rela-
cionado à infraestrutura básica sobre o qual 
o Congresso Nacional terá um papel funda-
mental no encaminhamento de uma solução 
que atenda aos anseios da sociedade. O MME 
vem dialogando com o Congresso sobre o mo-
delo de capitalização, e esperamos que, com a 
aprovação do PL 5.877/2019, a Eletrobras seja 
capitalizada até o terceiro trimestre de 2021.
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fomento de atividades voltadas ao aumen-
to da renda familiar e pelo uso sustentável 
dos recursos naturais da floresta amazônica. 
Os investimentos previstos são da ordem de  
R$ 3 bilhões, o que será de extrema importân-
cia para a retomada do crescimento econô-
mico do País pós-covid-19, com fidelidade às 
premissas de sustentabilidade e preservação 
do meio ambiente.

Quais são os principais desafios da Pasta para 
2021?
Para o mundo da energia e da mineração, 
2020 ainda não terminou. No terceiro tri-
mestre, vamos lançar o segundo ciclo de ofer-
ta permanente para exploração e produção 
em bacias onshore e offshore. Relançamos em 
2019 o Reate, que incentiva a exploração de 
poços em terra firme com produção peque-
na, entre 5 mil e 50 mil litros de petróleo por 
dia. Os campos on, assim como os de águas ra-
sas, estão em oferta permanente, e esperamos 
grandes investimentos nacionais e interna-
cionais. Ainda em dezembro de 2020, pode-
remos ter, dependendo do interesse das dis-
tribuidoras, o leilão de geração e o esperado 

capa

O desafio, entendido 

como oportunidade, 

nos impõe 

responsabilidade.
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Sua montagem, ao longo de suces-
sivos governos, gerou uma engenho-
ca multifacetada. Cada governante 
acrescentava uma peça nova.

É por meio do orçamento que o 
Brasil decide a cada ano o que é mais 
importante para os brasileiros, quais 
setores vão ser beneficiados ou prete-
ridos. Elaborar e votar o orçamento 
deveria ser o momento das escolhas 
nossas de todos os anos.

Porém, nosso modelo orçamentá-
rio é incremental, de tal forma enges-
sado que pouco resta para o manda-
tário decidir. O orçamento perpetua 
prioridades escolhidas noutros tem-
pos por meio de vinculações de recei-
ta, obrigações constitucionais e inde-
xação da despesa. Ao longo do tempo, 
quase todo o orçamento da União foi 
capturado por diferentes grupos de 
interesse, reduzindo a liberdade do 
governo a quase zero.

MAIS DINHEIRO PARA 
SERVIDORES...
Um dos casos mais evidentes é o do 
funcionalismo. Os servidores públi-
cos federais custam cerca de R$ 337 
bilhões, ou 4,4% do PIB, com ape-
nas 2 milhões de pessoas. A eficien-
te pressão deste estamento tornou-o 
imune a crises. Os trabalhadores po-
dem ser demitidos e ter salários redu-
zidos. Os servidores, não.

Foi uma escolha feita no passado, 
perpetuada por meio de amarras le-
gais, mas injustas. Basta ver os gastos 
com o INSS, o maior programa social 
da União. Custa cerca de R$ 704 bi-
lhões, ou 9,2% do PIB, porém, bene-
ficia 35 milhões, a maioria recebendo 
um salário mínimo. Ao Bolsa Famí-
lia, serão destinados R$ 35 bilhões, 
ou 1,5% do PIB, para alcançar cerca 
de 12 milhões de famílias.

Ou seja, por intermédio dos go-
vernantes eleitos, o Brasil escolheu 

privilegiar um estrato da população 
e desfavorecer outro. Como já exem-
plificou Fernando Schüler, em artigo 
recente, os governantes decidiram 
que há dinheiro para bancar o so-
breteto (vantagens acima de R$ 39,3 
mil), construir o TRF-6 e nutrir o 
fundo eleitoral, mas não para a renda 
mínima de R$ 300.

... OU PARA O BOLSA FAMÍLIA
Falso, portanto, quando um gestor 
afirma que “não há verba”. O PLOA 
2021 prevê despesas em torno de 
R$ 1,5 trilhão. Muito dinheiro, mas 
quase todo carimbado. Deste total, 
93,7% são despesas obrigatórias. Es-
colhas feitas no passado, herdadas 
pelos sucessores, mas que podem ser 
alteradas pelo Parlamento.

E se decidíssemos que o governo vai 
aumentar para R$ 300 o Bolsa Família 
para beneficiar 20 milhões de famílias, 
todas na base da pirâmide social? Pre-
cisaríamos desembolsar R$ 78 bilhões, 
ou 1,1% do PIB. Há dinheiro? Óbvio 
que há. Basta fazermos as escolhas.

O problema é menos encontrar 
o que falta – R$ 43 bilhões adicio-
nais – para turbinar o Bolsa Família 
e mais o fato de que um terço da po-
pulação do Brasil vive da transferên-
cia de renda com verbas públicas: 64 
milhões atendidos com programas 
de benefícios sociais e outros 12,4 
milhões de servidores da União, dos 
Estados e dos municípios.

Felizmente, temos os limites da 
PEC do Teto dos Gastos, que impõe 
um freio na gastança. A regra obriga 
o governante a escolher onde aplicar 
a receita em vez de apenas produzir 
mais déficit e mais dívida.

COMEÇAR DE BASE ZERO
Mais do que preservar o teto de gas-
tos, é preciso reformar o método de 
elaboração orçamentária. Ao con-

O orçamento para 2021 

prevê despesas de R$ 1,5 

trilhão, mas menos de 

7% são discricionárias. 

Amarrado por prioridades 

ultrapassadas, é 

preciso dar um salto 

na gestão dos recursos 

públicos e adotar o 

Orçamento Base Zero 

artigo | mateus bandeira

mateus bandeira 

Conselheiro de administração 

e consultor de empresas. Foi CEO 

da Falconi, presidente do Banrisul 

e secretário de Planejamento 

do Rio Grande do Sul 

As escolhas nossas  
de todos os anos
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P ode não parecer, mas o Brasil passa por 
um momento de inflexão. Desde 2013, vive-
mos sucessivas turbulências políticas e eco-
nômicas. Depois de mais de duas décadas, 

em que o caminho adotado pelos governantes apontava 
para um único lado, o País questiona se o sentido que de-
vemos seguir não é justamente o oposto.

Vejo isto com otimismo. O fato de parte dos brasileiros 
estar refletindo sobre novas políticas públicas é positivo. A 
humanidade evoluiu ao questionar, duvidar, experimentar.

Hoje, graças aos novos ventos da política, é possível 
questionar sem medo do patrulhamento. Assim, discu-
timos as privatizações, a gestão do Estado, as formas de 
inclusão social.

ORÇAMENTO 2021:  
ESCOLHAS PASSADAS
Fiz esta rápida digressão para tratar do orçamento da 
União, cuja proposta para 2021 começa a ser debatida no 
Legislativo. Essência da administração pública, o PLOA 
2021 reflete os vícios acumulados por décadas e revela 
uma verdade inconveniente sobre a distribuição do di-
nheiro dos tributos.

trário do Poder Público, a iniciativa 
privada sempre busca métodos de 
gestão mais eficientes. Refiro-me ao 
Orçamento Base Zero (OBZ). O mo-
delo apareceu nos Estados Unidos 
nos anos 1970 e ganhou destaque 
quando Jimmy Carter, então gover-
nador da Geórgia, adotou-o no seu 
Estado. Mais tarde, já presidente, le-
vou o OBZ para o governo federal.

O alvo é otimização de gastos e ali-
nhamento de investimentos. Definido 
o posicionamento estratégico da orga-
nização, o orçamento anual é constru-
ído a partir do zero, e os recursos dis-
poníveis são alocados de acordo com as 
prioridades que correspondem às dire-
trizes estratégicas da organização.

Despesas consideradas menos re-
levantes são reduzidas ou eliminadas, 
liberando recursos para projetos e ati-
vidades que realmente importam. Isto 
permite uma alocação mais eficiente e 
racional dos recursos disponíveis.

O Orçamento Base Zero é um ca-
minho da modernidade e racionali-
dade. Mas a PEC do Pacto Federativo 
(PEC 188/19), combinada com a Re-
forma Administrativa, é fundamental 
para viabilizá-lo.

Creio que devemos aproveitar 
estes tempos conturbados, mas pro-
pícios à confrontação de ideias, para 
analisar esta mudança. Com ela, a vo-
tação do orçamento vai se tornar, todo 
ano, o momento em que o País vai es-
colher suas prioridades. Os governan-
tes deixarão de ser carimbadores para 
se tornarem gestores públicos. 
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aseado na atuação por mais de 21 anos 
em gestão ambiental, posso afirmar, sem 
sombra de dúvida, que o Novo Marco do Sa-
neamento foi um dos feitos mais relevantes e 

esperados dos últimos anos. Afinal de contas, infelizmente, 
em torno de 35 milhões de brasileiros não têm acesso à água 
tratada e quase metade vive em áreas sem coleta de esgoto, 
de acordo com o Sistema Nacional de Informações sobre Sa- 
neamento (SNIS). 

O principal objetivo da nova lei é universalização e qua-
lificação da prestação de serviços. O marco também contri-
buirá para revitalização de bacias hidrográficas, conservação 
ambiental (fixando cronograma para o fim dos lixões) e redu-
ção de perdas de água. E trará ainda mais qualidade de vida 
e saúde à população brasileira, além de melhorar a economia 
e gerar empregos. Outro ganho será mais transparência nos 
processos licitatórios, nos quais poderão concorrer empresas 
públicas e privadas. 

Não tenho dúvidas de que não será um processo fácil e que 
várias barreiras terão de ser enfrentadas no terreno jurídico. 
Se, até aqui, o Poder Público não conseguiu proporcionar sa-

Marco do saneamento 
é sopro de esperança

B

artigo | deivison pedroza

neamento básico a todos os municípios, 
questionamos: por que não abrir espaço 
para a iniciativa privada? As empresas par-
ticulares são, em geral, mais tecnológicas, 
modernas e dispõem de mais recursos fi-
nanceiros do que as públicas. E usar a sua 
expertise para tratar um problema tão grave 
e urgente, como o do saneamento básico, me 
parece ser uma ótima ideia.

Há quem defenda que a lei deixará as 
regiões mais pobres desassistidas, proble-
ma que, a meu ver, pode ser corrigido se os 
governadores montarem blocos regionais, 
atrelando a atuação nos municípios de 
maior renda ao trabalho nos carentes. 

Em tempos de pandemia, o saneamen-
to básico ganha ainda mais relevância. E o 
marco sanitário, na minha opinião, é um 
sopro de esperança para aquelas pessoas que 
não têm o mínimo para viver com dignida-
de, sem contar que estimula a livre-concor-
rência, a competitividade, a eficiência e a 
sustentabilidade econômica das empresas. 
Estou bastante confiante de que dias me-
lhores virão!

deivison pedroza

Presidente e fundador da Verde Ghaia, empresa 

líder no segmento de soluções tecnológicas para 

gestão, também é palestrante e escritor

Faça já seu
Cartão de Crédito
Virtual Banrisul.

Compre online 
com mais segurança.

Com ele, você ainda realiza pagamentos recorrentes e em 

aplicativos de transporte, alimentação, filmes e música.

Ele funciona como se fosse um adicional do seu cartão físico. 

Tem o mesmo limite de crédito, mas possui numeração e 

código de segurança específicos, evitando fraudes. Você 

pode gerar o seu no app Banrisul Digital, em Meus Cartões.

Mais uma facilidade do Banrisul  
para você ficar tranquilo em casa.

SAC - 0800 646 1515 - Deficientes Auditivos e de Fala - 0800 648 1907          

Ouvidoria - 0800 644 2200 - Deficientes Auditivos e de Fala - (51) 3215 1068

1. Abra o aplicativo Banrisul Digital;

2. Acesse o menu Meus Cartões;

3. Clique em Cartão de Crédito Virtual, 
no menu ou no carrinho de compras;

4. Selecione o seu Cartão de Crédito;

5. Toque em Criar Cartão de  
Crédito Virtual e confirme. 

Confira como criar  
o seu Cartão Virtual:

Baixe o App
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Urgente, 
urgentíssima!

ma grande empresa brasileira mo-
biliza, em média, 34 funcionários e gasta 
33.781 horas anuais para apurar e pagar 
impostos, preencher e entregar obrigações 

acessórias e acompanhar fiscalizações. Foi o que revelou a 
pesquisa Tax do Amanhã, publicada pela consultoria De-
loitte, em julho deste ano. Todo esforço empregado pelas 
empresas serve para dar conta dos 63 impostos cobrados 
(muitos com alíquotas diferentes entre Estados e muni-
cípios) e de 97 obrigações acessórias – conjunto de docu-
mentos, registros e declarações utilizadas para o cálculo 
de tributos, que devem ser enviados ao Fisco em prazos 
preestabelecidos, sob pena de multa.

Esse emaranhado de tributos se formou da Constitui-
ção Federal de 1988, que partilhou os impostos entre a 
União (hoje, responsável por 65,6% da arrecadação), os 
Estados (27,9%) e os municípios (6,4%), permitindo que 
cada um definisse as próprias regras de cobrança e alí-
quota. A medida tornou o sistema complexo e impossível 
de ser compreendido por completo, pois sofre mudanças 

inadiável, a aprovação da reforma tributária tem o desafio de simplificar o 

caótico sistema de arrecadação de impostos sem aumentar a já exacerbada 

carga tributária, equivalente a mais de 36% do pib

constantes. Segundo o Instituto Bra-
sileiro de Planejamento Tributário 
(IBPT), em todo o País (União, Es-
tados e municípios), são editadas em 
torno de 774 mil novas normas tribu-
tárias por dia útil, somando mais de 
5,8 milhões de normas editadas desde 
1988 (até 2018).

A elevada carga tributária na-
cional, avaliada em mais de 36% do 
Produto Interno Bruto (PIB), é a 
segunda maior do mundo, atrás ape-
nas de Cuba (42,3%) no ranking dos 
países onde se pagam mais impostos, 
de acordo com o levantamento mais 
recente (2018) da Organização para a 
Cooperação e Desenvolvimento Eco-
nômico (OCDE), incluindo países da 
América Latina e do Caribe. Por isso, 
o brasileiro é obrigado a trabalhar 

filipe lopes | colaboração de karina fusco

U

economia | urgente, urgentíssima!
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Hauly, ao enumerar prejuízos fiscais causados 
pela complexidade do sistema. “Se pegarmos 
os últimos dez anos, temos R$ 5 trilhões em 
renúncia fiscal; R$ 5 trilhões em sonegação; e 
R$ 720 bilhões em custos burocráticos, soma-
dos a uma dívida ativa de R$ 3 trilhões e a um 
contencioso de R$ 5 trilhões. Sem contar os 
montantes da corrupção. Tudo isso destruiu a 
economia nacional, ao ponto de o Brasil deixar 
de crescer”, diz Hauly.

PROPOSTAS NA MESA
Para desatar os nós do sistema tributário na-
cional, três propostas de Reforma Tributária 
estão no Congresso. Na Câmara, a Proposta de 
Emenda Constitucional (PEC) 45, de autoria 
do deputado federal, Baleia Rossi (MDB/SP), 
propõe unificar cinco tributos sobre o con-
sumo (IPI, PIS, Cofins, ICMS e ISS) em um 

Imposto sobre Bens e Serviços (IBS), cobrado 
de forma não cumulativa e no destino final 
(onde efetivamente os produtos são consumi-
dos). Também seria criado o Imposto Seletivo 
(IS), de competência federal, para onerar a pro-
dução de bens e serviços geradores de externa-
lidades negativas, como fumo e bebidas alcoó-
licas. No Senado, a PEC 110/19, assinada pelo 
presidente da Casa, Davi Alcolumbre (DEM/
AP), e outros 66 senadores, pretende substituir 
nove impostos (IPI, IOF, PIS, Pasep, Cofins, 
Cide-Combustíveis, Salário-Educação, ICMS e 
ISS) e criar um IBS e um IS, assim como o tex-
to discutido na Câmara.

No fim de julho, o governo entrou no debate 
tributário e enviou a primeira parte, de quatro 
no total, da sua proposta da reforma (Projeto de 
Lei 3.887/2020), que sugere a unificação dos tri-
butos federais PIS e Cofins em uma Contribui-
ção Social sobre Bens e Serviços (CBS) [veja qua-
dro comparativo das três propostas na página 24].

Segundo o diretor do Centro de Cidadania 
Fiscal (CCiF), Bernard Appy, que formulou a 
PEC 45, a reforma se tornou ainda mais impor-
tante depois da pandemia, pois o País deve se 
endividar ainda mais para superar os efeitos da 
crise. “A melhor forma de ter a dívida pública 
em uma trajetória sustentável é, principalmen-
te, aumentando o potencial de crescimento da 
economia. Quando isso é feito, eleva-se a ar-
recadação, sem aumentar a carga tributária, e 
melhora o denominador entre dívida e PIB. A 
aprovação de uma boa reforma pode ser a di-
ferença entre solvência ou insolvência do setor 
público, e um Estado insolvente não faz políti-
cas públicas”, aponta Appy.

A análise Impactos macroeconômicos estimados 
da proposta de reforma tributária consubstanciada 
na PEC 45/2019, do economista-sênior da área 
de Macroeconomia da LCA Consultores Bráu-
lio Borges, de junho deste ano, mostrou que, se 
aprovada, a PEC pode proporcionar aumentos 
do PIB potencial do Brasil em 20,2%, em 15 
anos, e de 24%, no longo prazo. “De imediato, 
tem-se o aumento da expectativa sobre a me-
lhoria do sistema, que eleva a taxa de cresci-
mento e reduz juros de longo prazo, pela queda 
do Custo Brasil ”, afirma Appy. A proposta fo
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Dar mais peso à tributação 

do consumo e na folha de 

pagamentos das empresas 

reduz a renda das pessoas 

e prejudica as formalizações 

do emprego e do trabalho.

marco stefanini,  
ceo global da stefanini

presas reduz a renda das pessoas e prejudica as 
formalizações do emprego e do trabalho, tra-
zendo efeitos avassaladores ao mundo dos ne-
gócios. “Isso diminui a demanda, o que reduz 
o potencial de crescimento das empresas e a 
atratividade para novos investimentos. Ainda 
deixa o Brasil pouco competitivo para exportar 
serviços, pois a carga tributária sobre o empre-
go formal é muito maior do que outros países, 
prejudicando um importante caminho de in-
serção do País nas cadeias globais de negócios 
com maior valor agregado.”

A distopia da tributação sobre consumo e 
folha salarial prejudica ainda a concorrência 
das empresas e faz muitos setores recorrerem 
a incentivos fiscais para melhorar a competi-
tividade. “Hoje, temos em torno de 7% do PIB 
anual em incentivos fiscais legais”, afirma o 
economista e ex-deputado federal, Luiz Carlos 

151 dias – aproximadamente cinco meses – e 
comprometer 41,25% da renda para pagar im-
postos, segundo o IBPT.

“Ouço de amigos e colegas executivos de 
multinacionais o quanto sofrem para explicar 
o sistema tributário para as suas matrizes, uma 
dificuldade que aumenta ainda mais quando as 
regras mudam do dia para a noite”, diz o dire-
tor-executivo da Lindoya Verão, Cesar Dib, que 
também é vice-presidente da Associação Brasi-
leira de Indústria de Água Mineral (Abinam).

O cenário caótico demonstra os altos níveis 
de complexidade e burocracia do sistema tribu-
tário brasileiro e justifica a necessidade de refor-
ma ampla. O debate em torno da simplificação 
ganhou status de maior urgência com a chega-
da da pandemia do coronavírus, que atingiu em 
cheio a economia nacional e exige medidas es-
tratégicas para fazer o País voltar a crescer.

“Nunca as condições para levar adiante a 
empreitada [de realizar a Reforma Tributária] fo-
ram tão favoráveis como agora. Pela primeira 
vez, governadores e secretários de Fazenda es-
taduais são unânimes na disposição de renun-
ciar ao ICMS [Imposto sobre Circulação de Mer-
cadorias e Serviços] – o pior dos tributos”, opina 
o economista e ex-ministro da Fazenda, Maíl-
son da Nóbrega, que acompanha as tentativas 
de reforma desde a década de 1980.

( IN)JUSTIÇA FISCAL
O método de tributação nacional pesa mais 
sobre os que podem pagar menos. O carro-che-
fe da arrecadação é o consumo de bens e ser-
viços, que representa 48,38% do todo, seguido 
pelos impostos sobre a folha salarial (26,68%), 
segundo dados da Receita Federal. Tal dinâ-
mica, que onera mais os pobres e as empresas 
que geram emprego, vai na contramão do que 
é praticado na maior parte dos países desenvol-
vidos e emergentes. Em comparação aos países 
da OCDE, o Brasil fica atrás apenas do Chile 
(54,41%) na carga tributária sobre o consumo, 
segundo dados do relatório Revenue Statistic 
2018, da organização.

De acordo com o CEO global da Stefanini, 
Marco Stefanini, dar mais peso à tributação 
do consumo e na folha de pagamentos das em-
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PEC 45, de autoria do deputado federal Baleia Rossi (MDB/SP)
PEC 110, assinada pelo presidente do Senado, 

Davi Alcolumbre (DEM/AP) e outros 66 senadores
PL 3.887, do Ministério da Economia

RESUMO DA PROPOSTA

Unifica impostos sobre o consumo (PIS, Cofins, IPI, 
ICMS e ISS) no IBS, com alíquota única.

Cria ainda o Imposto Seletivo (IS), de competência federal, 
para onerar a produção de bens e serviços geradores de 
externalidades negativas, como fumo e bebidas alcoólicas.

Unifica os impostos sobre o consumo (PIS, Cofins, 
IPI, ICMS, ISS, incluindo IOF, Salário‑Educação 
e Cide‑Combustíveis) e cria um IBS.

Incorpora a CSLL no IR, que teria alíquotas ampliadas.

Cria ainda o Imposto Seletivo (IS), de competência federal, 
para onerar a produção de bens e serviços geradores de 
externalidades negativas, como fumo e bebidas alcoólicas.

Unifica PIS e Cofins em uma CBS, 
com alíquota única de 12%.

BENEFÍCIOS

Simplifica o sistema tributário.

Extingue o ICMS, findando a guerra fiscal.

Com regras bem definidas, aumenta a segurança jurídica.

Não permite incentivos fiscais.

Como o IBS seria um imposto não cumulativo, retornaria 
para o contribuinte em forma de crédito.

O IBS será cobrado no destino, impossibilitando a dupla tributação.

Segundo projeções da CCiF e do economista Bráulio 
Borges, a PEC pode proporcionar aumento de 10% a 20% 
a mais no PIB nacional nos próximos dez anos.

Simplifica o sistema tributário.

Extingue o ICMS, findando a guerra fiscal.

Com regras bem definidas, aumenta a segurança jurídica.

Como o IBS seria um imposto não cumulativo, 
retornaria para o contribuinte em forma de crédito.

O IBS será cobrado no destino, 
impossibilitando a dupla tributação.

Simplifica a cobrança dos impostos federais.

Não altera a Constituição Federal, 
podendo ser aprovada rapidamente.

Mantém a desoneração da cesta básica.

Com regras bem definidas, aumenta 
a segurança jurídica.

Não incide sobre o Simples Nacional.

Tem implantação “imediata”: seis 
meses após a aprovação.

Permite aos contribuintes receberem o 
valor pago, em forma de crédito, sobre 
produtos e serviços que adquirem.

PONTOS DE ATENÇÃO

Unificação da alíquota pode elevar a carga 
tributária sobre o setor de serviços.

Prevê transição de dez anos (dois anos de testes e oito de 
implantação gradual), que pode aumentar os gastos nas 
empresas para dar conta de dois sistemas simultâneos.

Mantém a carga tributária atual para os demais setores.

Unificação da alíquota pode elevar a carga 
tributária sobre o setor de serviços.

Prevê transição de cinco anos (um ano de testes e quatro 
de implantação gradual), que pode aumentar os gastos nas 
empresas para dar conta de dois sistemas simultâneos.

Mantém a carga tributária atual para os demais setores.

Não acaba com a guerra fiscal do ICMS.

Não altera IPI, nem ISS, tampouco 
Zona Franca de Manaus.

Empresas enquadradas no regime de Lucro 
Presumido, que hoje pagam 3,65% de PIS e 
Cofins, terão elevação na carga tributária.

O texto não deixa claro se o montante 
recolhido pelo CBS será destinado 
à seguridade social, como hoje 
acontece com o PIS e a Confins.

O QUE 
IMPORTA 
PARA AS 
EMPRESAS
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PEC 45, de autoria do deputado federal Baleia Rossi (MDB/SP)
PEC 110, assinada pelo presidente do Senado, 

Davi Alcolumbre (DEM/AP) e outros 66 senadores
PL 3.887, do Ministério da Economia

RESUMO DA PROPOSTA

Unifica impostos sobre o consumo (PIS, Cofins, IPI, 
ICMS e ISS) no IBS, com alíquota única.

Cria ainda o Imposto Seletivo (IS), de competência federal, 
para onerar a produção de bens e serviços geradores de 
externalidades negativas, como fumo e bebidas alcoólicas.

Unifica os impostos sobre o consumo (PIS, Cofins, 
IPI, ICMS, ISS, incluindo IOF, Salário‑Educação 
e Cide‑Combustíveis) e cria um IBS.

Incorpora a CSLL no IR, que teria alíquotas ampliadas.

Cria ainda o Imposto Seletivo (IS), de competência federal, 
para onerar a produção de bens e serviços geradores de 
externalidades negativas, como fumo e bebidas alcoólicas.

Unifica PIS e Cofins em uma CBS, 
com alíquota única de 12%.

BENEFÍCIOS

Simplifica o sistema tributário.

Extingue o ICMS, findando a guerra fiscal.

Com regras bem definidas, aumenta a segurança jurídica.

Não permite incentivos fiscais.

Como o IBS seria um imposto não cumulativo, retornaria 
para o contribuinte em forma de crédito.

O IBS será cobrado no destino, impossibilitando a dupla tributação.

Segundo projeções da CCiF e do economista Bráulio 
Borges, a PEC pode proporcionar aumento de 10% a 20% 
a mais no PIB nacional nos próximos dez anos.

Simplifica o sistema tributário.

Extingue o ICMS, findando a guerra fiscal.

Com regras bem definidas, aumenta a segurança jurídica.

Como o IBS seria um imposto não cumulativo, 
retornaria para o contribuinte em forma de crédito.

O IBS será cobrado no destino, 
impossibilitando a dupla tributação.

Simplifica a cobrança dos impostos federais.

Não altera a Constituição Federal, 
podendo ser aprovada rapidamente.

Mantém a desoneração da cesta básica.

Com regras bem definidas, aumenta 
a segurança jurídica.

Não incide sobre o Simples Nacional.

Tem implantação “imediata”: seis 
meses após a aprovação.

Permite aos contribuintes receberem o 
valor pago, em forma de crédito, sobre 
produtos e serviços que adquirem.

PONTOS DE ATENÇÃO

Unificação da alíquota pode elevar a carga 
tributária sobre o setor de serviços.

Prevê transição de dez anos (dois anos de testes e oito de 
implantação gradual), que pode aumentar os gastos nas 
empresas para dar conta de dois sistemas simultâneos.

Mantém a carga tributária atual para os demais setores.

Unificação da alíquota pode elevar a carga 
tributária sobre o setor de serviços.

Prevê transição de cinco anos (um ano de testes e quatro 
de implantação gradual), que pode aumentar os gastos nas 
empresas para dar conta de dois sistemas simultâneos.

Mantém a carga tributária atual para os demais setores.

Não acaba com a guerra fiscal do ICMS.

Não altera IPI, nem ISS, tampouco 
Zona Franca de Manaus.

Empresas enquadradas no regime de Lucro 
Presumido, que hoje pagam 3,65% de PIS e 
Cofins, terão elevação na carga tributária.

O texto não deixa claro se o montante 
recolhido pelo CBS será destinado 
à seguridade social, como hoje 
acontece com o PIS e a Confins.
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Impactos da PEC 
45 no longo prazo

Estima-se que a Reforma 

Tributária simplifique o 

sistema, diminua o custo 

com a burocracia, elimine as 

distorções provocadas pelos 

benefícios fiscais e atenue a 

litigiosidade. Com base nessas 

variáveis, o economista Bráulio 

Borges projeta aumentos 

do PIB potencial do Brasil 

de 20,2%, em 15 anos, e de 

24%, no longo prazo.

Fonte: Nota técnica “Impactos macroeconômicos estimados da proposta de Reforma Tributária 
consubstanciada na PEC 45/2019”, elaborada por Bráulio Borges para o CCiF
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intenção do colegiado é promover a mais am-
pla reforma do sistema possível. “Ela deve ser 
simplificadora, modernizadora, desoneradora 
e que também seja um estímulo à competição. 
É disso que o Brasil precisa”, ponderou, du-
rante a reunião de agosto.

Relator da comissão, o deputado Aguinal-
do Ribeiro (PP/PB) destacou a importância de 
o Congresso aproveitar a oportunidade que o 
momento proporciona, com convergência en-
tre os poderes Executivo e Legislativo, para 
aprovar um texto até 15 de outubro. “Nunca 
houve uma oportunidade maior para aprovar 
uma reforma ampla, e devemos aproveitá-
-la. É hora de pôr todas as propostas à mesa 
e aprovar o que for possível. A discussão está 

feita, passamos mais de um ano falando sobre 
o tema com todos os setores e, agora, vamos 
buscar um texto convergente.”

QUESTÕES EM DEBATE
Alguns pontos importantes ainda geram 
controvérsias entre a classe política e os se-
tores produtivos. Embora a possibilidade de 
alíquota única tanto para impostos federais 
como para tributos sobre bens e serviços seja 
positiva para melhorar o ambiente de negó-
cios, alguns setores como o de serviços apon-
tam que, dependendo da alíquota estabeleci-
da, pode haver aumento na carga tributária 
– o que vai refletir em aumento nos preços 
ao consumidor final.

também promete acabar com a guerra fiscal e 
não permite que nenhum ente federativo pro-
mova incentivos fiscais.

O ex-deputado Luiz Carlos Hauly expli-
ca que a PEC 110 conta com dispositivo que 
permite diminuir a carga tributária sobre 
itens essenciais para famílias com renda de 
até três salários mínimos. “As famílias pobres 
consomem tudo o que ganham para a própria 
sobrevivência, com alimentos, remédios, arti-
gos de higiene pessoal, entre outros. A média 
dos itens de alimentação é 33%, e de remédio, 
34%. Quando fizermos a reforma, vamos jo-
gar a alíquota desses itens lá para baixo, no 
máximo, em 7%”, defende. A proposta ainda 
pretende devolver os valores do IBS para con-
sumidores mais pobres, por meio de crédito 
tributário, e o controle disso será feito pela 
apresentação do CPF no momento das com-
pras, dificultando a sonegação.

Para debater as propostas postas à mesa e 
formular um texto único, a Comissão Mista 
da Reforma Tributária, presidida pelo sena-
dor Roberto Rocha (PSDB/MA) e com relato-
ria do deputado Aguinaldo Ribeiro (PP/PB), 
pretende votar uma PEC única até a primeira 
quinzena de outubro e, então, encaminhar o 
texto para apreciação na Câmara e no Senado.

Durante a quarta reunião da Comissão 
Mista, formada por deputados e senadores, 
ocorrida no início de agosto, o ministro da 
Economia, Paulo Guedes, afirmou que a in-
tenção do governo com essa primeira proposta 
é não elevar a carga tributária e simplificar o 
sistema. “De 18% do PIB, saltamos para 36% 
[de carga tributária] em alguns anos. Ou seja, 
acima da média dos países em desenvolvi-
mento e sem contrapartida para a população. 
Nosso programa é simplificação e redução. A 
carga pode ser a mesma, mas vamos substituir 
e reduzir a quantidade de impostos”. Guedes 
afirmou ainda que a extinção do PIS acabará 
com cem regimes especiais, que tornam inós-
pito o ambiente de negócios.

Ainda segundo Guedes, a intenção do gover-
no ao propor a simplificação dos impostos fede-
rais (PIS e Cofins) é contribuir para o debate em 
torno da Reforma Tributária, sem tirar o prota-
gonismo do Congresso Nacional. “Retomamos a 
reforma em um espírito construtivo. Em vez de 
mandarmos uma PEC que pudesse colidir com 
duas outras que já estão no Congresso, manda-
mos nossa proposta para que seja analisada e 
melhorada pela comissão mista”, apontou.

Segu ndo o sen ador Rober to Roc h a 
(PSDB/MA), presidente da comissão mista, a 

Para Ana Carolina 

Monguilod, 

professora do Insper, 

a remodelagem fiscal 

deve ser cautelosa 

pelas dificuldades 

econômicas que as 

empresas enfrentam. 

Já o deputado 

Aguinaldo Ribeiro 

acredita que nunca 

houve momento mais 

propício para aprovar 

uma reforma ampla fo
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A unificação de PIS e Cofins (proposta 
pelo governo) preocupa setores que sofrem 
com a ação desenfreada do contrabando, como 
o de tabaco. Para essa indústria, que enfren-
ta um mercado tomado em quase 60% pela 
ilegalidade, um novo desenho tributário não 
ajustado à realidade do Brasil pode impactar 
fortemente no preço final dos produtos le-
gais e na sua capacidade de competir. Para o 
segmento, a unificação de PIS/Cofins estabe-
leceria uma sistemática bastante regressiva e 
similar ao atual IPI incidente, que causou o 
crescimento explosivo do mercado ilegal des-
de 2012, quando foi implementado.

UNIFICAR OS TEXTOS 
Diante de tantos imbróglios, a tarefa do Con-
gresso é harmonizar os itens discordantes nas 
propostas para construir um documento único. 
Segundo Hauly, a proposta do governo pode 
ser integrada nas PECs, porém, discutindo uma 
alíquota inferior a 12%. Em relação às PECs 45 
e 110, ele afirma que existem 30 pontos desar-
mônicos, mas que “podem ser tranquilamente 
absorvidos, conforme a vontade política”.

Para Appy, existe um espaço grande de 
convergência entre as PECs 45 e 110. “Tem 

Cesar Dib, diretor‑executivo 

da Lindoya Verão, frisa as 

dificuldades do sistema 

tributário atual e Bernard 

Appy, do CCiF, que 

formulou a PEC 45, diz que 

a reforma se tornou ainda 

mais importante depois 

da pandemia, pela dívida 

do País que deve crescer 

algumas diferenças que são inconciliáveis, 
como a PEC 110 prever múltiplas alíquotas, va-
riando entre mercadoria e serviços; já a PEC 45 
prevê uma alíquota uniforme para bens e servi-
ços. Essa questão é difícil de se conciliar, mas 
existem diversos outros pontos em que elas 
convergem.”

Sobre as diferenças em relação ao período 
de transição para implantação do novo sistema, 
Appy acredita que, pela urgência imposta pela 
pandemia, o Congresso pode chegar a um ponto 
intermediário. Ana Carolina é mais pessimista 
quanto à unificação. “A proposta do governo, da 
CBS, é incompatível com os impostos previstos 
nas PECs. Apesar de levar ‘bens e serviços’ no 
nome, a CBS é, na verdade, uma contribuição 
sobre receita bruta. O IBS das PECs é imposto 
sobre operações com bens e serviços. São incom-
patíveis.”

A expectativa da classe empresarial é que o 
Congresso aprove uma reforma ainda neste ano, 
para iniciar 2021 com perspectiva de crescimen-
to. Para o setor privado, a discussão do tema é 
altamente positiva para o País, e o importante é 
que o debate no Congresso possibilite um mode-
lo de reforma que simplifique o modelo tributá-
rio e fortaleça a economia.
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ePara Maílson da Nóbrega, o setor de serviços 
sempre foi subtributado no Brasil, pois, na época 
da constituição do sistema tributário, em 1965, 
o setor que representava uma parcela relativa-
mente pequena da economia, hoje, responde por 
cerca de 70% do PIB nacional. “O ISS foi fixado 
em 5% e lá ficou. O ICMS vai de 18% a 25% ou 
mais, dependendo do item. Com isso, serviços 
como educação, saúde, lazer, turismo, viagens e 
serviços profissionais – consumidos pelas classes 
mais ricas – pagam menos impostos de consumo 
do que itens como vestuário, calçados e alimen-
tos, consumidos essencialmente pelas classes me-
nos favorecidas.” 

A advogada Ana Carolina Monguilod, espe-
cializada em Direito Tributário, diz ser saudável 
o País revisitar a alocação de tributos, fazendo 
com que todos os setores arquem com o peso cer-
to, mas pondera que a manobra deve ser cautelosa 
em razão do momento econômico que as empre-
sas vivem. “Se for o caso de aumentar a tributa-
ção de algum setor, principalmente o de serviços, 
especialmente em um momento delicado como o 
atual – de devastação econômica e profundo de-
semprego –, isso deveria ser feito com cuidado. 
Talvez gradualmente.”

Appy, do CCiF, afirma que é errado afirmar 
que o IBS aumentará a carga tributária sobre 
todo o setor de serviços, pois não se leva em 
consideração o crédito que as empresas poderão 
receber. “O setor de serviço que está no meio da 
cadeia produtiva, desde um advogado ou uma 
terceirizada de obra, na verdade, será beneficia-
do pela Reforma Tributária. Hoje, este empresá-
rio está em PIS/Cofins, geralmente acumulati-
vo, e ISS, mas não geram crédito para o tomador 
de serviço. No modelo da PEC 45, ele pagará 
uma alíquota mais alta, é verdade, mas renderá 
crédito integral para a empresa que contratou o 
serviço”, aponta Appy.

A desoneração da folha de pagamentos pode 
ajudar os setores impactados pela adoção de uma 
alíquota única, porém, ainda não incorporada ao 
projeto. “A proposta do governo tem mérito na 
medida em que busca simplificação dos tributos 
federais, eliminando uma série de regras especí-
ficas. Mas na forma como está, e sem a desonera-
ção da folha, nem de longe é compensada por essa 
simplificação, pois vai gerar um aumento brutal 
da carga tributária sobre o trabalho formal, o que 
geraria forte informalidade, impactando empre-
go e renda do trabalho”, aponta Stefanini.

Carga sobre segmentos no Brasil

Fonte:: Receita Federal (2018).

bens e serviços

folha salarial

renda

propriedade

20,35%

26,68%

48,38%

4,60%
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Industrializados (IPI), uma reforma do IR com a re-

dução da tributação sobre empresas e, ainda, a deso-

neração da folha de pagamentos, desta vez de forma 

permanente e para todos. Tudo isso em prol de mais 

produtividade, emprego e crescimento econômico.

No contexto da Reforma Tributária, já se 

falou sobre ideias como o “imposto do 

pecado”, também como medida de educação 

para eventuais externalidades negativas de 

determinados produtos. Como a secretaria 

vê essa questão e qual seria uma solução que 

não levasse a uma “vilanização” de produtos 

alimentícios, por exemplo?

É preciso separar os produtos para os quais já há 

um consenso que geram externalidade negativas 

– como álcool e cigarro – dos produtos que, asso-

ciados a comportamentos, poderiam ser corrigidos 

por meio de educação e informação e podem vir 

futuramente a causar alguma externalidade negati-

va. Todos nós sabemos que a alimentação deve ser 

feita de forma balanceada e em quantidades ade-

quadas a cada indivíduo, além de necessitarmos de 

atividades físicas constantes para uma vida saudá-

vel. Nesse sentido, o esforço de campanhas edu-

cativas trará mais benefícios à população do que a 

alta dos preços de determinados alimentos, o que 

diminuirá o poder de consumo e de escolha das 

famílias, especialmente as de menor renda. Nossa 

visão acredita em dar insumos para o cidadão es-

colher aquilo que melhor lhe convém, e não em im-

por escolhas às famílias e culminar na elitização do 

acesso a alguns alimentos.

Ainda com relação ao tema da “vilanização” de 

alimentos, existe um movimento na América 

Latina – Chile, Uruguai e México – de adoção 

de medidas restritivas para certas categorias 

de alimentos, que incluem selos de alerta nos 

rótulos. Como o senhor observa essa ação e 

quais os riscos para as exportações brasileiras, 

sobretudo no âmbito do Mercosul?

A secretaria se posiciona contrariamente à ado-

ção de qualquer modelo de rotulagem nutricional 

frontal, pois entende que existam alternativas tec-

nológicas mais eficazes e que forneçam de fato in-

formação com base científica sobre os produtos, 

sem despertar medo nos consumidores. Um exem-

plo que está se popularizando e já foi adotado por 

muitas empresas nos Estados Unidos é o código 

QR. Importante ressaltar que toda mudança pro-

posta gera custo. E este é sempre repassado aos 

consumidores. Entendemos que não há necessi-

dade de as pessoas pagarem mais, pois o nível de 

informação entregue atualmente nas embalagens, 

assim como o acesso à informação na web, é re-

levante o suficiente para a tomada de decisão dos 

indivíduos para a aquisição do produto. Os siste-

mas de alerta adotados no Chile, no Uruguai e no 

México, por sua vez, implicam juízo de valor prévio 

sobre os alimentos sem respaldo científico, além 

de haver o potencial de confundir o consumidor 

Com o advento da pandemia, as prioridades 

tiveram de ser ajustadas para focarmos na 

preservação do funcionamento das empresas, 

com a consequente manutenção dos empregos.
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A complexidade da estrutura tributária brasileira 

onera muito as empresas, gerando aumento 

de custos para o consumidor. Ainda que a 

carga tributária pós-reforma não se reduza, 

a simplificação dessa estrutura é um grande 

avanço para aumentar a competitividade do setor 

produtivo. Como a secretaria analisa as diferentes 

propostas de Reforma Tributária para a retomada 

econômica no período pós-pandemia?

A conta do covid-19 virá – mais cedo ou mais tarde –, 

e todos os efeitos dos gastos a mais, a postergação de 

tributos e a liberação de crédito acabarão sendo pagos 

pela sociedade. 

Assim, torna-se ainda mais urgente que se faça uma 

Reforma Tributária para diminuir o custo Brasil . 

Hoje, as empresas gastam em torno de 1.501 horas 

por ano para declarar, e o brasileiro paga uma alí-

quota muito maior do que enxerga, já que muitos 

impostos são cobrados tendo outros impostos na 

base de cálculo. Por isso, a proposta do ministério 

privilegiará a simplificação, a segurança jurídica e a 

transparência. As reformas estruturantes serão a base 

da recuperação da economia brasileira. Para isso, o 

complexo sistema tributário está sendo revisto para 

facilitar o planejamento de investimentos das empresas 

e evitar o excesso de ações judiciais. Para se ter uma 

ideia, o contencioso tributário federal já atingiu 51% do 

Produto Interno Bruto (PIB). Nessa linha, o ministério já 

enviou ao Congresso a unificação de PIS/Cofins, com 

a sua necessária simplificação, e estuda com a Receita 

Federal enviar a reforma do Imposto sobre Produtos 

Medidas para impulsionar a produtividade 
na discussão sobre a reforma tributária, a secretaria de desenvolvimento da indústria, 

comércio, serviços e inovação, do ministério da economia, ocupa papel de destaque. em 

entrevista exclusiva à voto, o titular da pasta, gustavo ene, detalha como a mudança no 

cenário tributário atual vai contribuir para diminuir o custo brasil e destravar a eco-

nomia. o secretário aponta os próximos passos estudados pela equipe econômica, que in-

cluem reformulação do imposto de renda (ir), com redução da tributação sobre empresas 

e desoneração permanente da folha de pagamentos.

Para Ene, as reformas 

estruturantes serão a base 

da recuperação da economia e, 

para isso, o complexo sistema 

tributário está sendo revisto
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e encaminhá-lo a decisões errôneas. Do ponto 

de vista da eficácia da política pública, essa me-

dida também já se mostrou falha. No Chile, país 

que adotou os selos de advertência nos alimentos 

há mais de três anos, a obesidade segue crescen-

do. Para as exportações brasileiras, sobretudo no 

âmbito do Mercosul, o dano dessas medidas tam-

bém é grande; podemos mencionar a criação de 

barreiras não tarifárias ao comércio internacional 

(exatamente o contrário do que se espera de um 

mercado comum), o aumento de custos operacio-

nais para a indústria nacional e as consequentes 

perdas de escala e competitividade. É uma medida 

unilateral em que todos perdem e que pode gerar 

consequências ainda mais negativas: os produtos 

brasileiros chegam mais caros aos países que ado-

taram essas medidas; os consumidores estrangeiros 

perdem poder de compra e reduzem o consumo 

dos nossos produtos; a indústria nacional e o va-

rejo estrangeiro faturam menos e empregam me-

nos mão de obra; e os Estados arrecadam menos 

tributos. Esse é um ótimo exemplo da falácia da 

janela quebrada, do pensador liberal Frédéric 

Bastiat [parábola que questiona os ganhos para a eco-

nomia vindos da destruição, como no exemplo de uma 

vidraça quebrada de uma loja. Á primeira vista, a roda 

da economia girou quando o vidraceiro foi pago para 

colocar um novo vidro, mas quando se olha o caso de 

perto, vê-se que o lojista deixou de adquirir algo com 

aquele valor]. A intenção desse tipo de medida é 

boa. É aquilo que se vê. O que não se vê são os 

muitos outros efeitos, muitas vezes perversos, 

contra a intenção geradora do fato, por causa 

das muitas e incontroláveis variáveis da economia. 

Nesse caso, parece que a medida não é efetiva do 

ponto de vista de saúde pública e causa aumento 

de custo para a sociedade.

Quais são as atuais medidas e os projetos da 

secretaria para apoiar o setor produtivo neste 

momento tão difícil que o País atravessa?

Antes da pandemia, o Ministério da Economia já 

vinha adotando medidas de liberalização das ativi-

dades empresariais, desburocratização e ajuste fis-

cal, que tinham, entre os objetivos, inserir o Brasil 

na lista das 50 melhores economias para se fazer 

negócios até 2022. Com o advento da pandemia, 

as prioridades tiveram de ser ajustadas para focar-

mos na preservação do funcionamento das empresas, 

com a consequente manutenção dos empregos. Ain-

da nos primeiros meses, lançamos, com esse intuito, o 

Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e 

da Renda. Em termos de crédito, há várias ações dire-

cionadas a micros, pequenas e médias empresas pelo 

BNDES, por bancos públicos e uma novidade em linha 

com bancos privados. Ainda durante a pandemia, apro-

vamos o novo Marco Legal do Saneamento Básico, 

que vai gerar um fluxo de investimentos e demanda 

por materiais nos próximos anos. Agora, estamos na 

expectativa da aprovação de uma nova Lei do Gás, 

que estimulará o setor e vai diminuir custos por toda 

a economia.

economia | urgente, urgentíssima!

O brasileiro paga uma alíquota 

muito maior do que enxerga, 

já que muitos impostos 

são cobrados tendo outros 

impostos na base de cálculo.

lexibilizações da posse e do porte 
de armas de fogo para o cidadão de bem sem-
pre foram uma bandeira do presidente Jair Mes-
sias Bolsonaro. Depois de eleito, ele vem cum-

prindo a sua promessa, determinado em concretizar o que 
sempre defendeu: a liberdade do povo brasileiro.

Como CAC (Caçador, Atirador e Colecionador) desde os meus 
18 anos e instrutor de tiro, criei o movimento armamentista 
Armas S.A. Elegi-me deputado estadual do Rio Grande do Sul e 
defendo a posse e o porte legais de armas de fogo, pois acredito 
que estes são direitos inalienáveis de todo cidadão de bem.

No dia 7 de maio de 2019, o presidente Jair Bolsonaro as-
sinou o Decreto 9.785, do qual tive participação efetiva na 
elaboração. O texto propunha diversos pontos favoráveis aos 
CACs, mas, no dia 18 de junho, o Senado Federal derrubou o 
decreto, por 47 votos a 28. 

No entanto, ao fim do ano passado, com muito empenho do 
presidente da República, as mudanças favoráveis aos armamen-
tistas começaram a acontecer. Tudo o que foi possível regula-
mentar no Estatuto do Desarmamento (Lei 10.826), o presiden-
te Bolsonaro regulamentou por meio de decretos e portarias.

Arma de fogo como 
instrumento de liberdade

F

artigo | ruy irigary

Hoje, é permitido comprar armas de 
calibres que, antes, eram restritos, além da 
possibilidade de importar armas de modelos 
e calibres similares às produzidas no País. 
E, ao contrário do que muitos desinforma-
dos e defensores do Estatuto do Desarma-
mento alegaram após todas essas vitórias em 
prol da liberdade, “mais armas” não resulta-
ram em “mais mortes”, e os dados divulga-
dos provam isso. 

No ano em que Jair Messias Bolsonaro 
assumiu a presidência do Brasil, o registro 
de armas de fogo aumentou 48%: 70,8 mil. 
Ao mesmo tempo que, de acordo com da-
dos do Ministério da Justiça e Segurança 
Pública, o número de homicídios e latrocí-
nios despencou. As quedas foram de 19% e 
22,7%, respectivamente. 

A arma de fogo é um instrumento de de-
fesa da vida, da família e da propriedade. Os 
bandidos não deixarão de ter armas, por isso, 
o cidadão de bem precisa ter a LIBERDADE 
de escolha, e essa é a nossa luta. Armas de 
fogo nas mãos dos de bem é a segurança de 
um país livre, democrático e ordeiro. “Um 
povo armado, jamais será escravizado”, diz o 
presidente Jair Messias Bolsonaro. 

ruy irigary

Deputado estadual (PSL) e fundador 

do movimento Armas S.A., foi secretário 

do Desenvolvimento Econômico 

e Turismo do Rio Grande do Sul
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artigo | antônio augusto

antônio augusto 
mayer dos santos

É advogado e especialista 

em legislação eleitoral 

aamsadv@gmail.com

A s eleições deste ano foram transfe-
ridas do dia 4 de outubro para 15 de novem-
bro. O adiamento era, sem dúvida, a medida 
mais adequada frente à pandemia. É verda-

de que alguns oportunistas, mirando vantagens e outros 
cargos eletivos, trombetearam prorrogar os mandatos 
estabelecidos em 2016 para coincidir com os embates de 
2022. Todavia, os fatores da legalidade e da harmonia en-
tre os poderes prevaleceram, e o pleito ocorrerá conforme 
o ordenamento prevê, ou seja, dentro da habitual periodi-
cidade dos quatro anos.

Diante da linha do tempo, este certame será o nono 
municipal desde a Constituição de 1988 e o décimo 
segundo disciplinado pela Lei 9.504. A periodicidade 
nas urnas, somada à estabilidade da norma jurídica, 
faz com que os participantes estejam cientes de seus 
direitos e deveres sobre assuntos como pré-campanha, 
propaganda, gastos e prestação de contas. Relativa-
mente ao alinhamento das combinações (e tramas) po-
líticas, há uma novidade de impacto substancial: pela 
primeira vez, em 35 anos, as coligações entre os parti-

dos estarão vedadas para as dispu-
tas das 57.931 vagas de vereador dos 
5.568 municípios brasileiros. O re-
sultado líquido da providência é que 
as agremiações deverão formar listas 
completas para as câmaras munici-
pais. Na medida em que o interesse 
disso é a conquista de cadeiras nos 
parlamentos, há necessidade de crité-
rios mais refletidos para a seleção dos 
nomes a serem apresentados ao eleito-
rado. Aquelas “cadeiras cativas” – ob-
tidas por coligações preguiçosas, acer-
tadas pleito após pleito entre siglas já 
manjadas – poderão ser oxigenadas.

Isso, entretanto, não foi tudo. Im-
portante para 2020 foi, também, a 
extensão do financiamento público 
para as refregas paroquiais. Não que 
a presença ostensiva do dinheiro pú-
blico para disputar pleitos seja algo 
sensato num país da extensão e des-
politização do Brasil. Pelo contrário. 
Tanto isso é verdade que tal inovação, 
embora possa se traduzir num fôlego 
financeiro decisivo aos concorrentes, 
não veio sequer acompanhada de um 
fundamento legal garantindo parida-
de na distribuição dos valores geren-
ciados pelos dirigentes partidários. 
E este vácuo poderá ocasionar fissu-
ras internas no interior das siglas em 
função de eventuais privilégios nos 
repasses a determinados candidatos, 
notadamente aqueles que disputarão 
reeleições. Alea jacta est.

Eleições 2020: 
mudanças e 
interrogações
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Inovando sempre para
moldar o futuro que queremos.
Na Gerdau, temos buscado desenvolver novos 
métodos e formas de levar mais produtividade para 
a indústria da construção, evitando desperdícios e 
mitigando impactos ambientais.

A leveza, resistência e flexibilidade do aço, unidos 
a um ecossistema de inovação, entregam soluções 
com eficiência e sustentabilidade. Exemplo disso é 
a construção modular dos centros de tratamento de 
combate à Covid-19, em São Paulo/SP e Porto Alegre/RS,
que entregaram 160 novos leitos no período da 
pandemia em tempo recorde na história da indústria
da construção brasileira, e que ficarão de legado para 
a sociedade.

Em tempos de incerteza, acreditamos que, com união
e colaboração, superaremos esse momento delicado.

Essa é a nossa contribuição para moldar
o futuro e construir novos sonhos e
possibilidades para as pessoas.

Centro de tratamento ao Covid-19,
em São Paulo, construído em parceria
com a Ambev e Hospital Albert Einstein.
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dotar uma posição de distanciamento es-
tratégico das eleições municipais é comum entre 
os presidentes da República. Esse distanciamento 
está relacionado a um comportamento preventi-

vo, que busca evitar a percepção de que um eventual resultado 
negativo do partido do governo (ou da aliança que o sustenta) 
seja interpretado como sinal de derrota ou de avaliação negati-
va do presidente.

A eleição municipal, na maioria dos casos, obedece a uma 
lógica local. O eleitor pauta a sua escolha pelos julgamentos 
que faz do prefeito e de sua gestão – e tende a escolher, em 
primeiro lugar, se aprova ou reprova a gestão do município. 
Em caso de aprovação, a maioria dos prefeitos se reelege ou 
faz o sucessor; mas se a gestão é mal avaliada, a tendência é de 
vitória da oposição.

É comum, ainda, que as alianças eleitorais locais obedeçam 
à lógica da perspectiva de poder da avaliação que a bússola 

Bolsonaro e as 
eleições municipais

A

paulo g. m. de moura

É mestre em Ciência Política 

e doutor em Comunicação

artigo | paulo moura

eleitoral sugere aos políticos. Coalizões 
sem coerência programática (e mesmo em 
contradição com alianças nacionais e esta-
duais) são comuns, especialmente em muni-
cípios pequenos.

O PSDB de Fernando Henrique Cardo-
so, por exemplo, perdeu as eleições muni-
cipais de 1996, e isso não o impediu de ser 
reeleito em 1998. O PT perdeu as eleições 
municipais de 2005 em plena ascensão do 
“mensalão”, que proporcionou “momentos 
quentes” no fim do mesmo ano, com depoi-
mentos bombásticos de Roberto Jefferson 
na CPI do escândalo, e, mesmo assim, Lula 
se reelegeu em 2008.

Mas se os presidentes mantêm distância 
das disputas municipais, onde nasce a avalia-
ção de vitória ou derrota nos jornais do dia 
seguinte? Políticos e analistas, invariavel-
mente, direcionam o olhar para dois fatores 
seguintes na hora de tirar as suas conclusões.

1 – Os resultados em capitais e grandes 
cidades onde, por vezes, temas nacionais en-
tram em debate.

2 – O resultado agregado do pleito, isto 
é, a soma das prefeituras que o partido ou a fo
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aliança de sustentação do governo 
ganhou (ou perdeu) para os parti-
dos da oposição, com especial aten-
ção ao virtual adversário do presi-
dente no pleito seguinte.

Sendo assim, até onde vai essa 
distância dos presidentes dos plei-
tos municipais? 

Cada caso é um caso, mas é difí-
cil imaginar que os presidentes não 
operem discretamente para favore-
cer aliados e correligionários, além 
de prejudicar adversários, especial-
mente em municípios considerados 

estratégicos para a posterior conquista da reeleição, quando es-
peram reciprocidade dos apoiados. 

Prefeitos e vereadores são os principais cabos eleitorais das 
eleições gerais de dois anos depois, afinal, eles são os políticos 
mais próximos do povo – além disso, é a eles que candidatos a de-
putado, senador, governador ou presidente recorrem ao percorrer 
os Estados em busca de votos, buscando intermediação da rela-
ção com os eleitores.

Mas, sim, o envolvimento direto dos presidentes pode acon-
tecer. Em alguns casos, ocorre especialmente no segundo tur-
no dos grandes municípios, em virtude do grande contingente 
eleitoral – ou em cidades consideradas estratégicas. 

Nas grandes cidades, especialmente capitais, não se pode des-
cartar a possibilidade de que, além da agenda local, temas nacio-
nais terminem contaminando o debate. Nesses casos, a avaliação 
do governo federal passa a fazer parte da disputa e é critério de 
escolha dos eleitores, impondo ao presidente algum grau mais 
intenso de envolvimento, objetivando evitar que o resultado seja 
percebido como derrota do governo.

Nas disputas de segundo turno nos quais se reproduz antecipa-
damente um cenário da possível polarização da eleição presiden-
cial de dois anos à frente, o envolvimento do presidente pratica-
mente se impõe, pois certamente o seu principal oponente fará o 
mesmo, pelos mesmos motivos.

Municípios estratégicos, ainda que não sejam capitais, por 
exemplo, podem ser aqueles onde estejam se enfrentando candi-

datos locais associados ao governo federal e, 
ao mesmo tempo, a um possível adversário 
direto nas eleições presidenciais seguintes, 
tal como no cenário descrito no parágrafo 
anterior, sobre o segundo turno em capitais. 

Em situações como essas, o envolvimento 
do presidente se impõe também, para tentar 
causar derrota sobre o inimigo do pleito se-
guinte. Um cenário como esse se configura 
praticamente como a antessala da eleição 
presidencial de dois anos à frente.

O caso do presidente Bolsonaro, no en-
tanto, é inusitado. Bolsonaro está sem filia-
ção partidária e em clima de coalizão com 
os dirigentes do PSL, legenda pela qual se 
elegeu – e com a qual rompeu de forma liti-
giosa e pública há pouco tempo. 

A imprensa especula uma eventual re-
aproximação entre as partes, mas esta, se 
ocorrer, será por causa da necessidade de o 
governo federal formar base no parlamento 
e não deverá resultar na volta do presidente 
ao partido, hipótese rejeitada pelos inimi-
gos deixados na legenda comandada pelo 
deputado Bivar.

Sob essas circunstâncias, as candidatu-
ras do campo conservador, que tenderiam 
a concorrer à vereança e às prefeituras pelo 
partido do presidente, concorrerão diluídas 
em outros partidos e com relativa dificul-
dade de usar a imagem do presidente como 
“cabo eleitoral”, como ocorreu com deputa-
dos, senadores e governadores oportunistas 
que se elegeram surfando a “onda Bolsona-
ro”, para, depois, o abandonarem. Situação 
confortável que permitirá ao presidente 
escolher a dedo aqueles que eventualmente 
contarão com o seu apoio.
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“Aprovar a Reforma 
Tributária será 
um grande feito 
em ano difícil.”

ara o deputado federal 
arthur lira, líder do Partido 
Progressista (PP) na Câmara, “não 
há como fazer governo sem coali-

zão”. Aos 50 anos e em seu terceiro mandato, o 
alagoano se tornou o homem forte do governo 
Bolsonaro no Congresso. Para ele, o papel dos 
partidos de centro, conhecidos como “Centrão”, 
é garantir estabilidade, harmonia, moderação, 
articulação e aprovação de matérias importan-
tes para o País. Lira acredita que o Executivo e 
o Legislativo protagonizam um novo momento. 
“O governo deu uma acalmada na atuação, ficou 
mais ponderado em suas falas, e o Congresso pa-
rou um pouco com o ativismo político. Essa aco-
modação faz parte de tudo aquilo que remon-
tamos: o centro moderador, que dá equilíbrio e 
votos, além de aprovar as matérias estruturan-
tes e os projetos políticos em qualquer gover-
no”, analisa, antes de destacar que o presidente 
Jair Bolsonaro começa a se voltar aos mais 

a relevância das alianças para 

a governabilidade é dos temas 

mais caros a este parlamentar, 

peça-chave no diálogo entre o 

executivo e o legislativo, que, 

do alto de sua experiência, vê 

ótimas chances para o presidente 

bolsonaro em 2022

fabíola perez

P

po
lí

ti
c

a
 |

 c
u

lt
u

ra
 |

 n
eg

ó
c

io
s

|
| 

40

| 
41

v o t o  1 4 8v o t o  1 4 8



pobres e que essa mudança pode lhe garantir o 
favoritismo na disputa eleitoral de 2022. 
Em um ano marcado por dificuldades impostas 
pela pandemia, Lira vê a aprovação da Reforma 
Tributária até dezembro como um grande feito. 
“É preciso focar na Tributária, ela é a mais im-
portante e a mais avançada”, diz. “Agora, é hora 
de cuidar da base da pirâmide, dos excluídos, 
para que não fiquem sem um auxílio emergen-
cial. A reforma tem de chegar com a simplifi-
cação de impostos, para que os grandes fundos 
nacionais e internacionais e os conglomerados 
tenham segurança, previsibilidade e tranquili-
dade ao investir no País.”

Como o senhor avalia o diálogo entre o Exe-
cutivo e o Legislativo no primeiro ano do go-
verno Bolsonaro?
O primeiro ano de governo foi bastante restri-
to. Estamos, agora, no segundo ano, e o presi-
dente fez um gesto que entendo como impor-
tante. Temos um problema conjuntural no País: 
muitos partidos; não há como fazer governo 
sem coalizão. Costumo dizer que você pode 
ter sido eleito por uma parte da sociedade, 
mas se deve governar para o todo. Para isso, é 
necessário fazer alianças, partilhar para go-
vernar. Sempre fazendo a ressalva de que, em 
2019, muito embora essa interlocução políti-
ca tenha sido bem diferente e centralizada na 
figura do presidente Rodrigo [Maia], o nosso 
partido sempre votou sem ter nenhum tipo de 
participação em mais de 90% das pautas do go-
verno federal. Com a aproximação, você tem a 
oportunidade de dialogar antes, sugerir, deba-
ter e opinar para que as matérias venham com 
menos rejeição. Sabemos que as reações serão 
mais fortes ou mais fracas. O governo deu uma 
acalmada na atuação, ficou mais ponderado 
nas falas, e o Congresso parou um pouco com o 
ativismo político, que estava causando muitas 
“pautas-bomba” para os gastos do governo. Essa 
acomodação faz parte de tudo aquilo que re-
montamos: o centro moderador dá equilíbrio e 
votos, além de aprovar as matérias estruturan-
tes e os projetos políticos em qualquer governo. 

O senhor costuma falar em “pacto pela 
governabilidade”. Qual o papel do cha-
mado “Centrão”?
Os partidos de centro, ou “Centrão”, são 
todos que não são de extrema-direita, 
nem de esquerda. Uns gostam, outros, 
não. A estigmatização é muito forte. 
Há três ou quatro meses, éramos todos 
partidos de centro para votar a [Reforma 
da] Previdência e discutir a Trabalhista. 
Quando houve uma acomodação para 
garantir a governabilidade do governo 
Bolsonaro, setores contrários começa-
ram a enxergar o “Centrão”. Existem 
aqueles que eram do governo, e não são 
chamados de “fisiológicos”, e nós, que 
não éramos do governo. Em 2019, só o 
DEM e o MDB tinham espaço no gover-
no. Eram três ministérios do DEM e um 
do MDB, e nenhum outro partido tinha 
nada. Quando muda a narrativa, aí vem 
essa estigmatização de “Centrão”. No 
entanto, sem os partidos de centro, não 
haveria reformas da Previdência e Traba-
lhista, tampouco alguma lei importante 
de controle de gastos, porque quem dá a 
maioria dos votos a essas matérias, não 
prazerosas eleitoralmente, são os par-
tidos de centro, com responsabilidade, 
moderação, sem radicalismos, com cal-
ma, ouvindo os dois lados. Essa é a nossa 
função para construir a melhor opção. 

Quais reformas podem ser aprovadas 
ainda neste ano? A Tributária está en-
tre elas?
A Reforma Tributária é a mais impor-
tante. Para todas as outras, ainda terão 
de ser criadas as comissões especiais, 
uma série de trâmites de formação e dis-
cussão. A Tributária estaria mais avan-
çada, não está por causa da pandemia. 
Mesmo assim, nem sequer temos o rela-
tório, e quando ele é apresentado, come-
çam as discussões na comissão. Quando 
falo em “até dezembro”, é preciso focar 

entrevista | arthur lira

Agora, é hora de cuidar da base da pirâmide, 
dos excluídos – eles que vão sentir os primei-
ros efeitos do desemprego, da dificuldade, sem 
um auxílio emergencial de um ano ou dois –, 
em um tamanho que caiba nas contas do go-
verno. É impossível manter os R$ 600, não 
tem governo que aguente. O Bolsa Família 
funciona com R$ 190. Primeiro, a base, depois, 
as ações de investimento em infraestrutura 
e logística. A Tributária tem de chegar com a 
simplificação de impostos para que os grandes 
fundos internacionais e nacionais, os grandes 
conglomerados, tenham segurança, previsi-
bilidade e tranquilidade ao investir no País. 
Não se pode ter entre 35 e 50 impostos e uma 
quantidade infinita de funcionários somente 
para pagá-los. A Reforma Tributária tem uma 
responsabilidade muito grande nesse aspecto. 
Na minha visão, está sobrando dinheiro no 
mundo. Se o plano é investir em países com 
mais previsibilidade, precisamos dar seguran-
ça a essa saída de crise da pandemia. 

na Tributária. Sobre a Reforma Administra-
tiva, tão importante quanto, já não tenho a 
mesma percepção de tempo. Precisamos contar 
que, no máximo, em 40 dias, o Congresso “vire 
a chave” para pensar nas eleições municipais – 
sendo que deputados e senadores têm interesse 
em se candidatarem. Isso dará uma arrefecida 
de 45 dias no calendário do Congresso. Depois 
do dia 15 de novembro, volta de novo. Temos, 
na prática, 90 dias para aprovar essa reforma.

Qual a importância da Reforma Tributária 
para a retomada econômica dos setores impac-
tados pela pandemia?
Tem muitas questões de fundo embasadas jus-
tamente na Reforma Tributária. O governo fe-
deral cumpriu a sua parte em relação às ações 
imediatas neste período de pandemia. Gas-
tou em torno de R$ 430 bilhões diretamente 
e deixou de arrecadar R$ 250 bilhões. Quan-
do se soma tudo isso, tem-se algo em torno de 
R$ 700 bilhões. Esse é o problema de 2020. 

Quem dá a maioria dos 

votos a essas matérias, não 

prazerosas eleitoralmente, 

são os partidos de centro, 

com responsabilidade.fo
t

o
: 

m
a

r
c

e
ll

o
 c

sa
l 

jr
 e

 m
a

r
c

e
lo

 c
a

m
po

s

po
lí

ti
c

a
 |

 c
u

lt
u

ra
 |

 n
eg

ó
c

io
s

|
| 

42

| 
43

v o t o  1 4 8v o t o  1 4 8



Qual o seu posicionamento sobre a nova 
CPMF [Contribuição Provisória sobre Mo-
vimentação Financeira]? 
Cometeremos um erro grande se já batizar-
mos qualquer possibilidade de debate cha-
mando de “CPMF”. Precisamos analisar o 
mundo de vantagens que a Reforma Tribu-
tária trará: aumento de isenção de Imposto 
de Renda, desoneração geral para todos os 
setores, simplificação dos impostos e extin-
ção do IPI [Imposto sobre Produtos Industriali-
zados] para a linha branca. Temos de buscar, 
diferentemente do que foi feito no Fundeb, 
a fonte que vai pagar essas desonerações, 
porque hoje existem 17 setores que têm de-
soneração até dezembro e tiveram votação 
numa medida provisória postergando por 
um ano. Ela ficou flagrantemente inconsti-
tucional. Não queremos dizer “não” aos 17 
setores. Queremos dizer “sim” a eles e aos 
que não compactuam com essa desoneração. 
Todo esse custo tem de ser bancado, se ti-
vermos condições no Congresso de alcançar 
mudanças que facilitem isso, sem criar one-
ração nenhuma. Caso contrário, teremos de 
discutir. Mas não uma nova CPMF, nin-
guém pode defender o que foi um fracasso, 
era uma contribuição à saúde, e ninguém 
via a saúde melhorar. Tem coisas que têm de 
morrer para nascer de novo.

Em relação ao projeto de lei das fake 
news, o presidente Bols onaro se mani-
festou contrário ao projeto e disse que 
“não poderia mais se manifestar sobre 
nada”. O que pensa a respeito?
É um projeto polêmico. Ninguém pode 
dizer, em sã consciência, que defende 
fake news. Mas é preciso saber o limi-
te do que é fake news e o que é liberdade 
de expressão. Exemplo: um jornalista escre-
ve uma matéria, não o consulta e publica 

Na minha região, 

não tenho dúvidas 

de que o presidente 

estaria no segundo 

turno da próxima 

eleição, mas dizer 

contra quem é 

prematuro.

entrevista | arthur lira
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uma informação que não é verdade, é uma 
fake news. Responsabilizá-lo é outra coisa. 
O Google é um outro exemplo: não há res-
ponsabilidade nenhuma sobre as matérias que 
aparecem. Se a reportagem é mentirosa, e você 
deseja tirá-la do ar, não é possível, porque o 
Google diz não ter responsabilidade. Mas deve-
ria haver algum tipo de direito ao esquecimen-
to. Ou seja, tem muitas nuances, é um projeto 
complexo. A Câmara, por ser mais plural, vai 
querer modificar bastante, não sei se vamos 
chegar a um acordo fácil. 

Quais os impactos da saída do DEM e MDB 
do “blocão”? 
Só fogo, só barulho, só fumaça. Nem DEM, 
nem PSDB, nem MDB desembarcaram do go-
verno, e o chamado “blocão” é de aproximação 
com o governo. 

Qual é sua análise da gestão de Rodrigo 
Maia na presidência da Câmara?
De maneira contínua, o presidente Rodrigo 
está há cinco anos na presidência da Câmara. 
Ele é um dos mais importantes que passaram 
por lá, tem o caráter de reformista e vai levar 
isso para a biografia dele. Rodrigo vai se notabi-
lizar como um presidente que trabalhou muito 
pelas reformas, modificou muitas pautas e, ao 
fim do mandato, que se encerra em fevereiro 
– não acredito que ele pense em uma recondu-
ção, uma vez que contrariaria os princípios ins-
titucionais –, levará para a sua reputação coisas 
muito fortes.

O senhor pretende se candidatar ao cargo?
Qualquer parlamentar que tiver a honra de 
disputar ou se eleger presidente da Câmara 
aceitaria. O que eu venho dizendo repetida-
mente é que se anteciparmos esse debate, quem 
perde são as reformas, como a Tributária, e as 
pautas importantes do governo. Mais uma vez, 

digo: o mandato do presidente Rodrigo vai 
até fevereiro, temos eleições municipais até 
novembro. Acredito que um tema desse te-
nha de ter data específica para começar a 
ser tratado publicamente. Ao fim de outu-
bro, começo de novembro, já se pode come-
çar a falar sobre isso. Agora, é prematuro, 
encurta o mandato do presidente em exer-
cício e se poluem temas importantes que 
tramitam no plenário. 

Como avalia o cenário para a disputa 
eleitoral à presidência em 2022?
Houve uma mudança de classes e de apoio. 
O presidente teve uma baixa de apoio nas 
classes A e B e aumentou nas mais popu-
lares. Isso é governo, que age para os mais 
pobres e humildes. Na minha terra, diz-se 
o seguinte: quem precisa de prefeitura não 
é o rico, é o pobre – que não tem médico, 
nem escola, nem segurança. Essa acomoda-
ção é normal que aconteça, quanto mais o 
presidente trabalhar em benefício da po-
pulação, mais ele vai crescer nessas cama-
das. Na minha região, não tenho dúvidas 
de que o presidente estaria no segundo tur-
no da próxima eleição, mas dizer “contra 
quem, de que maneira”, isso é prematuro, é 
arriscar demais, só no dia a dia da constru-
ção. A convivência é que vai permitir que 
o governo se consolide e que, em 2022, dis-
pute as eleições com favoritismo.
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iante dos impactos socioeco-
nômicos do covid-19, o Congresso 
Nacional concentrou esforços em 
votações de medidas de combate 

à pandemia. Passado o período mais crítico dos 
projetos que precisaram ser deliberados com ur-
gência, foi dada a largada na corrida pela cadeira 
mais disputada da Casa, atualmente ocupada por 
Rodrigo Maia (DEM/RJ). 

A decisão do Democratas (DEM) de deixar o 
“Centrão” – cujo líder, Arthur Lira (PP/AL), é co-
tado à presidência – sinalizou um gesto de inde-
pendência de Maia, que, na opinião de Graziella 
Guiotti, doutora em Ciências Políticas pela Uni-
versidade de São Paulo (USP) e professora da Fun-
dação Getulio Vargas (FGV), estava centralizando 
a interlocução com o Executivo federal: “Ficou 
claro que se o governo quiser negociar com os De-
mocratas, vai ter que falar com o partido”. O MDB 
tomou o mesmo rumo. Para ela, o gesto representa 
uma reafirmação da importância dos partidos po-
líticos na Câmara. “Quem tem os recursos institu-
cionais, quem decide membros de comissões e as 
relatorias são os partidos políticos”, analisa.

Há alguns meses, o governo se aproximou do 
bloco composto por PL, PP, PSD, Solidariedade, 

PTB, Pros, Avante, MDB e DEM, que reunia 220 
deputados. A nomeação de indicados pelas lideran-
ças dessas legendas a cargos estratégicos em órgãos 
– como o Fundo Nacional de Desenvolvimento da 
Educação (FNDE) – e a ida do deputado federal Fábio 
Faria (PSD/RN) à chefia do recriado Ministério das 
Comunicações evidenciaram a busca do Executivo por 
melhor diálogo com o Congresso.

Nesse movimento, o MDB ganhou proeminência, 
expressa no bom relacionamento entre o ex-presi-
dente Michel Temer e o presidente Jair Bolsonaro. 
Os dois conversam com frequência e o entrosamento 
afinado levou o mandatário a fazer um gesto de afago 
ao antecessor, o indicando para chefiar a missão bra-
sileira de ajuda humanitária às vítimas da explosão 
em Beirute, no Líbano, em meados de agosto. Filho 
de libaneses, Temer se disse “agradavelmente surpre-
endido e extremamente emocionado” com o convite. 

DEM MAIS INFLUENTE 
Ao sair do Centrão, MDB e DEM retiram 63 parla-
mentares do grupo, 35 e 28, respectivamente. Para 
um partido que vinha perdendo representatividade 
na Câmara há alguns anos, o Democratas recuperou a 
força após Maia ocupar pela terceira vez consecutiva 
a presidência da Casa, enquanto Davi Alcolumbre 

D

Reconfiguração 
de forças 
disputa à presidência da câmara ganha novos contornos com dem mais 

fortalecido e mdb se colocando próximo ao planalto

gabriel rezende
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(DEM/AP) comanda o Senado. Ambos aguar-
dam o julgamento do Supremo Tribunal Fe-
deral (STF) da Ação Direta de Inconstitucio-
nalidade (ADI) 6.524, encaminhada pelo PTB, 
questionando a reeleição à presidência no Par-
lamento em uma mesma legislatura. 

Na opinião da professora Graziella Guiotti, 
o deslocamento do comando do País à direita 
do espectro político partidário ajuda a enten-
der a posição privilegiada da legenda em nego-
ciações com o Executivo. “A força que o DEM 
teve, até hoje, em relação ao governo e no Con-
gresso foi desproporcional ao tamanho da sua 
bancada. Rodrigo Maia tem mérito nisso: con-
seguiu assumir a posição de liderança e fazer 
o ‘meio de campo’ benfeito. Como a direita foi 
mais à direita, o DEM ficou no centro. Então, 
ele pode votar de uma forma ou de outra, ou 
seja, vira um voto mais cobiçado”, explica.

Nos corredores do Congresso, estima-se 
que a eleição de fevereiro de 2021 será polari-
zada entre um candidato apoiado pelo grupo 
de Maia, cujo nome do líder do MDB, Baleia 
Rossi (SP), é uma possibilidade, e um deputado 
do Centrão. Lira; o colega dele de partido, Agui-
naldo Ribeiro (PP/PB); e Marcos Pereira (Re-
publicanos/SP) são favoritos do bloco até o mo-
mento. Longe dos nomes mais cobiçados, está a 
candidatura do deputado Capitão Augusto (PL/
SP), que é coordenador da Frente Parlamentar 

da Segurança Pública e declara a sua aspiração 
à presidência desde o início deste ano. 

Os pretendentes irão para o confronto por um 
cargo que, neste ano, administrou um orçamento 
de mais de R$ 6,1 bilhões, considerando o valor 
aprovado na Lei Orçamentária Anual (LOA) de 
2020, descontados R$ 150 milhões das despesas, 
reduzidas por causa da pandemia.

REFORMAS E ELEIÇÕES 
Analistas apontam que o andamento das Refor-
mas Tributária e Administrativa e o resultado 
das eleições municipais podem ditar a força das 
candidaturas na Câmara. Ou seja, o parlamentar 
que contar com uma base influente de prefeitos 
estará em vantagem para se eleger – especial-
mente se conseguir articular apoios com nomes 
das maiores bancadas, como São Paulo, Minas 
Gerais, Rio de Janeiro, Bahia, Pernambuco, Rio 
Grande do Sul e Paraná. “Eduardo Cunha, quan-
do eleito, rodou o Brasil pressionando os prefei-
tos. E o apoio vai de baixo para cima, os prefeitos 
contaminam deputados estaduais, federais e se-
nadores”, diz Testa. 

O momento é de preparar as chapas e fazer as 
conexões com os grupos alinhados para o momen-
to, mas sem tirar 2022 do horizonte. Afinal, são 
dois anos para canalizar recursos para as bases 
eleitorais em um cenário de crise econômica. 

HISTÓRICO DOS ÚLTIMOS EX-PRESIDENTES 
mandato / deputado / partido / uf

2009/2010 michel temer pmdb/sp

2011/2012 marco maia pt/rs

2013/2014 henrique eduardo alves pmdb/rn

2015/2016 eduardo cunha pmdb/rj

2016 waldir mar anhão psdb/ma

2016 e 2017/2018 e 2019/2020 rodrigo maia dem/rj
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O Grupo Voto se une à in.Pacto gerando uma comunicação 
estratégica e planejada de excelência para atender a um 

Brasil cada vez mais digital e em constante mudança, 
atrelada a uma plataforma de conteúdo e relacionamento.

|
| 

48

v o t o  1 4 8v o t o  1 4 8



Cidadão exige 
soluções rápidas 
e eficientes

estado existe par a o cidadão, 
a quem não importa qual corporação pro-
tagoniza a solução de uma emergência no 
mais curto espaço de tempo. Dessa pre-

missa, elaboramos o projeto de lei que cria um gabinete 
permanente de crise. Para isso, estruturas já existentes se-
riam utilizadas a fim de reunir instituições e órgãos espe-
cializados para o enfrentamento de fenômenos naturais 
(deslizamentos, vendavais, enchentes), acidentes graves de 
toda natureza e ameaças à saúde, como a atual pandemia.

A centralização de operações de emergência remonta à 
crise dos atentados às torres gêmeas em Nova York, em 11 
de setembro de 2001. No Brasil, grandes eventos – como 
a visita do Papa, as copas do Mundo e das Confederações 
e os Jogos Olímpicos – levaram à criação do Centro Inte-
grado de Operações. Foram montadas 12 estruturas nas 
cidades-sede da Copa de 2014, que consumiram quase R$ 
1,5 bilhão e, depois, foram abandonadas.

O Estado do Rio Grande do Sul, porém, mantém ati-
vo o complexo com os órgãos de segurança, que, em nos-
so projeto, seriam acrescidos de outros agentes públicos 

de acordo com a emergência. Isso permitiria o 
emprego de todos os recursos disponíveis, evi-
taria sobreposição de funções, viabilizaria tro-
ca de informações em tempo real e direcionaria 
esforços para os locais atingidos.

Outro dispositivo do projeto prevê a uni-
ficação dos números de emergências – que, no 
Brasil, totalizam 12. Nos Estados Unidos e na 
comunidade europeia, isso já acontece, agili-
zando os atendimentos e salvando vidas em 
catástrofes. Infelizmente, isso não ocorreu no 
incêndio da boate Kiss, em Santa Maria (RS), 
em 2013, no qual 242 jovens morreram.

Pessoas que passavam pelo local ligaram 
pedindo socorro, mas os contatos se dividiram 
em inúmeros órgãos não interligados, como 
hospitais, Brigada Militar, Polícia e Defesa 
civis, entre outros. Especialistas acreditam que 
o número de vítimas fatais seria substancial-
mente reduzido se tivesse havido uma centrali-
zação desses chamados.

A criação de gabinetes permanentes de crise 
e a unificação dos números de emergência são 
respostas concretas que o Estado, em parceria 
com a iniciativa privada, poderá oferecer ao 
cidadão – que paga impostos e espera solução 
para as suas necessidades mais urgentes.

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)

artigo | luciano zucco
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O MELHOR EM COMUNICAÇÃO 
SE UNE AO MELHOR EM RELACIONAMENTO

www.grupovoto.com.br
contato@grupovoto.com.br

(51) 99131-6502

www.inpacto.co
contato@inpacto.co

(61) 2197-9300

29 anos de experiência 
atendendo a clientes públicos e privados

16 anos de trabalho 
junto ao setor público e empresarial

Estratégias para relacionamento 
institucional

Relacionamento político e privado

Construção de imagem 
institucional junto às instâncias 
governamentais

Mapeamento de agentes públicos 
e stakeholders

Soluções personalizadas para 
fortalecer o relacionamento e a 
imagem institucional

Construção de relacionamentos de 
alto impacto, perenes e saudáveis

Acompanhamento de comissões e 
projetos de lei no Congresso 
Nacional

Conectamos inteligência da 
informação à estratégia de 
comunicação

Somos especialistas em planejamento

Utilizamos inteligência de dados para 
comunicar melhor
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pulação significa não negociar, jamais, as 
suas crenças. Foram elas que, possivelmente, 
levaram-no ao poder, mas serão elas os com-
ponentes de um júri também abstrato, intan-
gível e etéreo.

Há de se entender que os mais respeitados 
nomes de nossa política são aqueles que, in-
dependentemente do mérito e da análise de 
suas convicções, sobem em uma tribuna, que 
encabeçam uma campanha, que convivem 
com o contraditório e respeitam a democra-
cia e o seu eleitorado com altivez, e não ne-
gociam princípios, valores e crenças pessoais.

Então, como separar o instinto de sobre-
vivência com a real e imprescindível necessi-
dade de “se fazer política”? A régua é (e sem-
pre será) a consciência de cada político. Se 
cada um é o seu juiz, que o autojulgamento 
seja feito diariamente. “Em troca desse apoio, 
abri mão de minhas crenças pessoais?”. Se a 

resposta for “sim”, bem, invariavelmente o 
caminho está errado.

Aquele que se dispor a servir ao seu País 
e compreender que um povo sofrido não me-
rece mais uma classe política egocêntrica e 
imoral, certamente está fadado a ser um me-
morável nome no panteão dos governantes 
brasileiros. Para os que ainda acham normal 
o tal “jogo político” e normalizam o instin-
to brasileiro de sobrevivência, lamenta-se. A 
condenação virá. E reforça-se: o júri é impla-
cável com os corrompidos.

Sobreviver com 

dignidade, 

as mãos limpas e a 

consciência em paz; 

servir à população 

significa não negociar, 

jamais, as suas crenças.

O instinto de 
sobrevivência e a política

sérgio lima

Publicitário, especialista em marketing 

político e gestor da agência de conteúdo 

de marketing político Inclutech

artigo | sérgio lima

ser humano sempre foi movido 
por instintos. O mais importante 
deles, vital para a evolução da es-
pécie, é o de sobrevivência. Para 

algumas pessoas, isso ainda é um elemento etéreo 
demais para ser posto em prática, uma vez que a 
sobrevivência, hoje, está intimamente ligada ao 
sucesso. É importante, no entanto, dizer que o ins-
tinto de sobrevivência é fundamental para todo e 
qualquer ser vivo.

Ora, qual a relação do instinto de sobrevi-
vência com a política? Absolutamente tudo. En-
tretanto, esta análise não quer esmiuçar como 
os animais políticos se utilizam do conhecimen-
to brasiliense para se manter acima na cadeia 
alimentar do poder no Brasil. É importante re-
forçar que esse “instinto de sobrevivência”, na 
imensa maioria dos casos, sobrepuja as crenças 
pessoais de cada político brasileiro.

Embora tenhamos exemplos claríssimos de 

O políticos que não abrem mão de seus valo-
res em nome do jogo “politiqueiro”, faz-se 
urgente que todos que almejem servir ao 
País, ao Estado ou à cidade entendam de 
uma vez por todas: o vencedor do conflito 
entre o interesse político e as suas crenças 
pessoais nem sempre será unanimidade. 
Entretanto, o julgamento político pelas 
urnas é implacável e, mais dia, menos dia, 
qualquer que seja o ano de votação, a con-
denação dos que preferem o poder em de-
trimento da consciência limpa e da reputa-
ção ilibada é certeira.

O instinto de sobrevivência pode ser 
algo etéreo, abstrato e intangível. Mas in-
duz aos erros de conduta, às corrupções 
inomináveis, às preferências imorais e, por 
fim, ao castigo, terreno ou divino. Sobre-
viver com dignidade, com as mãos limpas, 
com a consciência em paz e servindo à po- fo
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inston churchill, além de grande 
estadista – um dos maiores da história 
–, foi grande orador e, por isso mesmo, 
grande frasista. Não é, pois, sem razão 

que Ianker Zimmer toma emprestada parte de uma das 
mais célebres frases de Churchill, aquela em que o tribu-
no e líder inglês conceitua o socialismo, para dar título a 
este livro: “O socialismo é a filosofia do fracasso, o credo 
da ignorância e a pregação da inveja”.

No livro A Filosofia do fracasso (Editora Viseu), o lei-
tor pode observar, por meio dos instigantes ensaios e 
artigos do autor, que não foi diferente no caso brasilei-
ro: aqui, o fracasso do socialismo na política foi paten-
te. Aliás, não só foi como continua sendo patente, pois 
qualquer um que chegue ao poder no Brasil, à esquerda 
ou à direita, terá que lidar com estruturas públicas tão 
inchadas quanto ineficientes e precisará enfrentar mui-
to Estado e pouco indivíduo, pois a tradição patrimonia-
lista brasileira sempre foi terreno fértil para o socialis-
mo, que a retroalimenta.

W

Da hegemonia 
socialista à 
pluralização na 
democracia liberal*
marcel van hattem

*Trecho do posfácio 

para o livro (ainda 

inédito) A Filosofia 

do fracasso (editora 

Viseu), do jornalista 

Ianker Zimmer, 

escrito por Marcel 

van Hattem, cientista 

político, jornalista e 

deputado federal. 
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democracia: “Muitas formas de governo já foram ten-
tadas, e serão ainda tentadas neste mundo de pecado 
e miséria. Ninguém aqui imagina que a democracia é 
perfeita ou capaz de resolver todos os problemas. Já 
foi dito, aliás, que a democracia é a pior forma de go-
verno, exceto todas as outras formas que são tentadas 
de tempos em tempos”.

A conclusão é simples, mas cheia de significado, 
como também são as notáveis frases de Churchill: so-
mente numa democracia liberal e constitucional há 
liberdade de pensamento e de expressão, que, por sua 
vez, garantem a pluralidade e o entendimento indivi-
dual das diferenças visando à cooperação humana em 
sociedade. A partir da pluralidade e do entendimento, 
portanto, sempre em profundo respeito às institui-
ções, busca-se a melhor solução possível para que im-
passes políticos sejam resolvidos sem que seja necessá-
rio à sociedade fazer uso da força bruta ou ao Estado 
lançar mão do seu aparato policial.

Uma democracia avançada é aquela em que tanto 
a filosofia do fracasso, que visa a uma hegemonia po-
lítica, como a polarização dela resultante são apenas 
partes de um processo evolutivo histórico, rumo à 
pluralização característica de uma democracia liberal. 
Como gosto de repetir: em uma democracia liberal, 
não importa quão à direita ou quão à esquerda você 
considere estar no espectro ideológico, sempre haverá 
alguém um pouco mais à direita ou um pouco mais à 
esquerda do que você.

As palavras que Churchill disse com simplicidade 
valem ser repetidas: “O socialismo é a filosofia do fra-
casso, o credo da ignorância e a pregação da inveja”. 
Como contrapartida, uma filosofia do sucesso depen-
de de pensamentos e práticas que não sejam sectárias 
e que se oponham àquelas defendidas por quem deseja 
apenas mais Estado, mais controle e menos liberdade. 
A constante pluralização do pensamento político e de 
sua livre expressão, com respeito às regras do Estado 
de direito, à democracia representativa e aos direitos 
e liberdades individuais fundamentais devem ser os 
maiores objetivos de um povo que queira se tornar 
também uma grande nação, na qual os únicos autori-
zados a reinar soberanamente sejam a paz, a prosperi-
dade e a felicidade individual.

Essa asseveração vale tanto para o socialis-
mo político-ideológico – que se aproveita do pa-
trimonialismo para vender ilusões à população 
nas campanhas eleitorais, nas tribunas parla-
mentares, nos governos, na academia e na im-
prensa, como vale também para o patrimonia-
lismo presente nos establishments burocrático e 
sindical – que retroalimenta políticas e práticas 
socialistas no País.

Engana-se, porém, quem imagina que a dita 
“polarização” foi uma obra pensada, planejada e 
executada unicamente pela direita renascida no 
Brasil. Ainda que, durante décadas, institutos e 
outras entidades, além de associações privadas 
buscaram com muito esforço di-
fundir os ideários liberais e con-
servadores no Brasil, que, por sua 
vez, eram praticamente ausentes 
na política, na mídia e na acade-
mia nacionais, a “polarização” 
surgira de forma praticamente es-
pontânea como contraposição ao 
discurso divisionista e arrogante 
da esquerda no poder.

A palavra “polarização” sur-
giu com força no mainstream 
acadêmico e midiático para, ine-
quivocamente, tratar de forma 
pejorativa a dissidência à mani-
festação de pensamento socia-
lista hegemônico no Brasil. Po-
líticos, jornalistas e acadêmicos brasileiros, até 
então costumados ao debate de comadres em 
rede nacional em 50 tons de vermelho, passa-
ram a não poder mais ignorar o outro polo que 
havia se firmado. Se, antes das manifestações 
de 2013, o debate aceito era apenas aquele nos 
termos preestabelecidos pela esquerda, hoje há 
claramente espaço para a vocalização daqueles 
que dela discordam. Por isso mesmo, em lugar 
de criticar a polarização como normalmente 
esperam de mim, de maneira ansiosa, os en-
trevistadores ou interlocutores, geralmente de 
esquerda, quando o tema é abordado, sempre 
celebrei a sua emergência. Nunca, porém, sem 
aproveitar para afirmar que a polarização deve 
ser vista como um passo na direção da plurali-
zação da expressão de ideias na política.

Passados sete anos dos eventos, que por 
muitos ficaram conhecidos como o despertar 
do “Gigante Adormecido”, o discurso político 
nacional ainda aparenta ter apenas dois lados a 
julgar pelo que se colhe na opinião pública. Po-
líticos, acadêmicos e jornalistas independentes 
ou que não se alinham de forma cega e acrítica 
a um ou a outro polo, ainda são vistos por mui-
tos com certa, senão grande, desconfiança. Sob 
o ponto de vista do legado à esfera pública, esta 
é, sem dúvida nenhuma, a herança mais perver-
sa deixada pela filosofia do fracasso ao Brasil: o 
“nóis contra eles”. O discurso de divisão, antes 
propriedade da esquerda, agora alimenta tam-

bém representantes à direita, 
que custam ou não querem acei-
tar que a beleza da democracia 
está na pluralidade de ideias e 
na defesa das instituições, do 
Estado de direito e das garantias 
fundamentais do indivíduo aci-
ma de todas as demais coisas da 
política, por mais belas que reto-
ricamente possam parecer.

É, porém, inteligível que se-
guidores fiéis de determinadas 
lideranças, de esquerda ou de 
direita, considerem difícil acei-
tar que o seu líder possa errar. 
Mas, assim como a dificuldade 
em aceitar decepções é humana, 

também errar é humano – e isso não é apenas 
um ditado brasileiro. Errar é muito humano. 
Líderes, portanto, humanos que são, também 
erram, e um estadista como Churchill sabia 
muito bem disso. Admitia-o e valorizava não só 
pessoas que lhe apontavam melhores caminhos 
a seguir, como também as instituições que exis-
tem para estabelecer regras e limites, mesmo 
que imperfeitas e em constante evolução.

Não à toa, trecho célebre de outro discur-
so proferido por Churchill na tribuna da Casa 
dos Comuns Inglesa, nos idos de novembro de 
1947, depois de defenestrado o pesadelo nazis-
ta (também rebento do marxismo, posto que 
nacional-socialismo, como bem registrado por 
Ianker Zimmer no livro), é um dos mais utili-
zados na defesa das instituições e da própria 

Antes das 

manifestações de 

2013, o debate 

aceito era apenas 

aquele nos termos 

preestabelecidos 

pela esquerda
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s cadeias globais de poder passam por um 
dos maiores desafios recentes. Depois do surgi-
mento de governos conservadores na esfera exter-
na, enfraquecendo a capacidade aglutinativa dos 

organismos internacionais, estamos diante de um período de 
acomodação dessas forças políticas. Desse cenário, emergirão 
as novas estruturas de poder que devem reger os rumos deste 
século, e é preciso acompanhar o processo com extrema cautela.

É nesse ponto que se insere a importância da eleição presi-
dencial norte-americana deste ano. Isso porque os Estados Uni-
dos da América servem de elemento balizador do sistema demo-
crático ocidental, exercendo influência direta e indireta sobre 
os caminhos trilhados em outros países. A guinada na política 
externa executada por esta Casa Branca foi sentida em todos os 
cantos do mundo, alterando os alicerces de poder como conhe-
cemos. É preciso saber se essa mudança veio para ficar. 

Trump chegou ao poder atacando as bases do sistema inter-
dependente externo, baseado na força e na ingerência do multi-

Os caminhos 
de Washington

A

márcio coimbra

Cientista político, mestre em Ação Política 

pela Universidad Rey Juan Carlos, ex-diretor 

da Agência Brasileira de Promoção de 

Exportações e Investimentos (Apex-Brasil) 

e diretor-executivo do Interlegis, no Senado

artigo | márcio coimbra

culturalismo em escala global. Ao se retirar 
de organismos internacionais, questionando 
a capacidade destes de apresentar soluções, 
sugere uma reforma nos mecanismos do sis-
tema internacional, valorizando o papel do 
Estado-nação como elemento essencial das 
relações externas. 

Assim, a escolha política que emergirá 
das urnas norte-americanas tem a capaci-
dade de gerar efeitos diretos na acomoda-
ção de poder global, reafirmando os passos 
dados por Trump ou realinhando os cami-
nhos com Biden. Qualquer uma das opções 
gera reflexos diretos no grau de influência 
que ainda podem ser exercidos pela Chi-
na e pela Rússia na arena internacional. 
Somam-se a esse quesito os naturais des-
dobramentos no Oriente Médio e até na 
América Latina – que, hoje, sofre pressões 
de Pequim e de Moscou, na tentativa de 
ampliar as suas influências. 

Se existe dúvida em relação a quem ocu-
pará o Salão Oval, no Capitólio, o poderoso 
parlamento dos Estados Unidos, já é possí-
vel prever uma vitória democrata. A Câmara 
de Representantes, já nas mãos do partido 
de Biden, certamente deve permanecer as-
sim. No Senado, as chances de uma virada 

democrata também são grandes. Diante das disputas em jogo, é 
provável que três a quatro vagas troquem de lado, e os republica-
nos percam a maioria. 

No que tange à Casa Branca, a situação para os democratas se 
mostra também mais confortável, uma vez que as chapas para o 
parlamento impulsionam os candidatos nacionais em alguns dis-
tritos. Além disso, a performance do presidente tem sido muito 
criticada no que tange a economia, saúde, tensões raciais e distúr-
bios civis. A imagem da figura pública presidencial se desgastou 
com os últimos episódios políticos.

A estratégia também é um ponto crucial do jogo. Diante 
do modelo eleitoral dos Estados Unidos, a eleição acaba sendo 
disputada realmente apenas em alguns Estados, pois, na maio-
ria dos colégios eleitorais, o resultado está definido. Em 2016, 
Trump venceu por pequena margem em Estados-chave, como 
Pensilvânia (0,72%), Michigan (0,23%), Wisconsin (0,77%) e 
Flórida (1,2%). Em todos eles, Biden lidera com maioria superior 
a 5%. Se houver virada nesses locais, o resultado da eleição cer-
tamente será outro. Por fim, Ohio, o Estado que reproduz, em 
suas fronteiras, as mais fiéis características do país, onde Trump 
venceu em 2016, também virou para o lado de Biden.

A realidade parlamentar deixa claro que, caso reeleito, Trump 
não terá vida fácil no Congresso e que Biden terá respaldo para 
operar uma virada substancial nas políticas do país, a começar pela 
área externa, resgatando a agenda de Barack Obama. Caso o demo-
crata seja eleito, podemos esperar o retorno dos Estados Unidos a 
fóruns e organismos como Acordo de Paris, Unesco e OMS, rea-
proximando-se também da agenda de alívio de tensões com Cuba. 

A América Latina ocupará um lugar se-
cundário no debate, mas está no radar de 
ambos os partidos. O alcance de Rússia e 
China na região de maior influência natural 
norte-americana não agrada Washington. 
Tanto a aproximação de Moscou, via Ca-
racas, como a sinodependência econômica, 
impulsionada por Pequim, são temas impor-
tantes de qualquer presidente que ocupar o 
Salão Oval a partir de 2021. Um movimento 
que, de uma forma sutil, leva os latino-ame-
ricanos, mais uma vez, para os importantes 
debates que permeiam as relações externas.

Diante disso, é importante o Brasil estar 
atento e se mover com inteligência. O País 
tem canais com os dois lados do espectro 
político, o que aprendi a cultivar durante os 
meus anos em Washington. Ao introduzir 
o futuro governo brasileiro para os decision 
makers do lado republicano durante visita 
em 2018, sabia que também era importante 
fortalecer relações amistosas com os demo-
cratas. Um caminho que podemos abrir da 
maneira certa, pelos canais corretos, assim 
como operamos com êxito dois anos atrás.

Certamente, a realidade que emergirá 
da eleição norte-americana terá reflexos 
profundos e ajudará a desenhar as novas es-
truturas de poder. A consolidação da visão 
de mundo exposta por Trump impulsiona 
uma leitura que, sem dúvida, continuará a 
reordenar os mecanismos internacionais. 
Biden representa o retorno a um modelo 
multilateral no qual as agendas globais re-
cobram seu fôlego. 

O Brasil, que se aproximou dos america-
nos neste governo, dispõe de uma posição 
estratégica. Na mesa, temas sensíveis, como 
agricultura, comércio e as novas redes de 
tecnologia. Ao agregá-los, de forma inteli-
gente, será possível criar, de ambos os lados 
do espectro político, parcerias benéficas 
para as duas nações. 
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mercado imobiliário | novas formas de morar

orar com comodidade e segurança 
é uma das buscas fundamentais quando 
falamos em bem-estar. Se esta sempre 
foi uma preocupação de grande parte da 

população, com a pandemia e a necessidade de isolamen-
to, a casa começou a receber mais atenção, tornando-se 
mais do que um lar – assumindo o papel de escritório, 
escola e área de lazer.

As ampliações das funções e da relevância das mora-
dias se refletiram no aumento da demanda por espaços 
maiores, cada vez mais valorizados. “Existe um grande 
número de pessoas trabalhando remotamente e perceben-
do que é possível seguir assim, mesmo depois do fim da 
pandemia. Estatísticas já apontam um aumento nos valo-
res desses imóveis”, afirma o CEO da Domus Urbanismo, 
Carlos Gerdau Johannpeter.

Dados divulgados pela Lopes, maior rede de imobi- 
liárias da América Latina, confirmam essa tendência em 

São Paulo e em cidades próximas – que 
permitem viajar diariamente para traba-
lhar na capital, por exemplo. Segundo os 
registros, no período de março a junho 
deste ano, houve aumento de 40% na pro-
cura por casas, em comparação a 2019. 

A participação dos imóveis acima de 
90 metros quadrados no total de transa-
ções de compra e venda também subiu: 
de 54% para 71%. Na locação, o compor-
tamento foi o mesmo, passando de 40% 
para 71% do total de imóveis alugados. 
Destaque também para imóveis acima 
de 150 metros quadrados, corresponden-
tes a 27% do total de negócios em 2019 e 
a 38% durante a pandemia. 

De acordo com o diretor de atendi-
mento da Lopes, Cyro Naufel, há ainda 

M

Novas formas 
de morar 
com o isolamento inesperado exigido pela pandemia, a relação das pessoas 

com suas casas vem se transformando. atento a essas novas necessidades, 

o mercado imobiliário já busca adaptações

juliana rose
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uma crescente demanda por imóveis como in-
vestimento. “Atendemos clientes que querem o 
imóvel como segurança, como a moeda forte que 
sempre foi. Muitos perderam dinheiro na Bolsa 
e estão buscando outras alternativas, e o imóvel 
é sempre um investimento seguro”, destaca.

ADAPTAÇÃO PAR A O FUTURO
O período mostrou que deve haver uma 
adaptação dos novos imóveis, levando em 
conta os hábitos surgidos durante a quaren-
tena – por exemplo, o home office. “Já existe 
uma parcela significativa da população que 
busca sair das grandes cidades e dos gran-
des centros urbanos. Muitos certamente vão 
querer seguir vivendo nas áreas centrais, 
mas as vantagens de se ter um custo melhor 
em relação ao metro quadrado, além de áreas 
verdes, jardins, praças maiores e proximida-
de com a natureza, somado ao fato de poder 
trabalhar em casa, reforçam essa tendência”, 
diz Johannpeter.

No entanto, de acordo com Naufel, as mu-
danças não serão apenas nas plantas dos imó-
veis. “Apesar do desejo, nem todos terão con-
dições de adquirir um imóvel maior, então, a 
solução é adaptar os ambientes, que passam a 
ser multiúso. Hoje, qualquer espaço pode ser 
facilmente transformado em área de trabalho 
– uma varanda, uma escrivaninha instalada 
em qualquer cômodo da casa. E os espaços co-
muns do prédio também devem enfrentar essa 
transformação.”

As vantagens de se 

ter um custo melhor em 

relação ao metro quadrado, 

além de áreas verdes, jardins, 

praças maiores e proximidade 

da natureza, reforçam a 

tendência de saída dos 

centros urbanos.

carlos gerdau johannpeter
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Opções para diferentes 
perfis e necessidades 

A procura por tipos de imóvel está relacionada ao 

perfil e à fase de vida de cada cliente. Espaços maio-

res, com mais opções de lazer, e em regiões próximas 

das capitais têm sido muito procurados pelas famí-

lias, assim como casas que estejam perto da natureza 

e com jardim. Isso se torna ainda mais importante 

para quem tem crianças.

Com foco nessa tendência, ganham destaque as 

primeiras casas-conceito no Prado Bairro-Cidade, 

lançadas pela Domus Urbanismo. São projetos de 

alto padrão que oferecem espaços ao ar livre e a 

possibilidade de trabalhar remotamente, aliados ao 

conceito de modernidade do novo urbanismo, em 

que pessoas querem morar, trabalhar e se divertir 

sem precisar sair do conforto do seu espaço – já que 

o Prado contempla restaurantes, supermercados, 

hotel, farmácia e shopping center, além de prédios 

comerciais, residenciais e voltados à área da saúde.

Mas os imóveis com um dormitório, cozinha e sala, 

que comportam pequenos grupos, seguem em alta 

também. Nas grandes cidades, como São Paulo e Por-

to Alegre, morar na cidade tem vantagens e ainda é 

uma demanda. “Temos um público que vai continuar 

buscando por apartamentos pequenos com áreas co-

muns, até porque essa é uma maneira de tornar mais 

acessível a chance de morar na parte central da ci-

dade. Com o metro quadrado muito valorizado dos 

terrenos e os custos de construção altos nessas re-

giões, a solução de unidades menores com áreas em 

comum, como já existe há alguns anos, deve continu-

ar. É um jeito de morar na área cara da cidade por um 

tíquete menor, mais acessível”, afirma Johannpeter.
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negócios | resposta ágil à pandemia

Janeiro (RJ), Vitória (ES), São Luís (MA), Be-
lém (PA), Manaus (AM) e Goiânia (GO). 

Comandada pelo empresário Roberto 
Vilela, a RV Ímola registrou, em maio, um 
aumento de 50% (em relação ao ano passado) 
no volume de objetos armazenados e trans-
portados, em razão da ampliação da deman-
da por transporte e armazenagem de medi-
camentos e insumos farmacêuticos e médicos 
– como seringas, luvas e até sangue. E entre 
os produtos que puxaram a alta, estão itens 
inéditos em outras épocas: kits de testes para 
o coronavírus, que exigem armazenagem re-
frigerada a temperaturas baixíssimas, uma 
das especialidades da empresa. 

“A pandemia nos trouxe mais trabalho. 
Houve queda na movimentação relacionada 
às cirurgias eletivas e estéticas e o problema 
da falta de insumos importados para a pro-
dução de medicamentos, mas, por outro lado, 
aumentou a demanda do Sistema Único de 
Saúde (SUS)”, afirma Vilela. Ele conta que o 

setor de logística foi um 
dos que sentiu os efeitos da 
ruptura na atividade econô-
mica causada pela pandemia. 

Em abril, registrou queda de 45% no volume 
de cargas transportado pelo País, de acordo 
com dados da Associação Nacional do Trans-
porte de Cargas e Logística (NTC). Saúde e 
alimentação responderam pelos 55% ativos e 
garantiram o abastecimento de itens de pri-
meira necessidade. Desde então, a recupera-
ção ocorre mês a mês, segundo a NTC. 

Neste universo, insere-se a RV Ímola, 
empresa de logística detentora de 60% do 
mercado no setor público de distribuição de 
insumos de saúde – cujo negócio principal 
é transportar suprimentos para hospitais, 
farmácias, entre outros estabelecimentos e 
instituições médicas. Por ano, movimenta 
mais de 70 bilhões de itens, nas unidades e 
centros de distribuição em Guarulhos (SP), 
São Paulo (SP), Ribeirão Preto (SP), Rio de 

O

rv ímola, referência na logística de produtos para a 

área da saúde, registrou, em maio, aumento de 50% no 

volume de objetos transportados

Resposta ágil 
à pandemia
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fato de a companhia ter assumido o suprimento de 
hospitais de campanha foi responsável por garantir 
uma realidade distinta da sentida por empresas de 
outros segmentos. 

Para abarcar o aumento da demanda, a empre-
sa aumentou a frota de 90 veículos com mais 50 e, 
nos últimos seis meses, fez 106 contratações a dis-
tância, principalmente para funções de logística 
e entregas. “Antes da pandemia, fazíamos 40 mil 
entregas por mês pelo serviço de motofrete [entre-
gas feitas por motoboys]. Agora, temos feito mais de 
100 mil”, diz.

Evidentemente, outra mudança necessária foi 
a implantação de novos protocolos de segurança e 
higiene, como adoção de rotinas de higienização e 
desinfecção de todas os volumes transportados, na 
chegada e na saída. E para manter a equipe coesa, 
a RV Ímola passou a oferecer palestras a funcioná-
rios e parceiros, tanto informativas sobre cuidados 
quanto motivadoras, com objetivo de reforçar a re-
levância da atuação de todos em um momento cru-
cial para manter a cadeia de saúde pública do País 
abastecida. “Buscamos e entregamos de medica-
mentos simples a outros extremamente complexos 
e caros, como aquele que ajuda no crescimento de 
uma criança, em que uma ampola pode custar cer-
ca de R$ 300 mil”, relata Vilela. “Quando converso 
com os colaboradores, sempre enfatizo a importân-
cia dos insumos de saúde com os quais trabalha-
mos. Costumo dizer que o pacote não é uma caixa 
de sapatos, é uma expectativa de vida.” 

DISTRIBUIÇÃO DE VACINAS
Com contratos firmados com governos nas três 
esferas, a RV Ímola está entre as potenciais candi-
datas a serem selecionadas para operar na distri-
buição da tão aguardada vacina contra o covid-19. 
Vilela se mantém atento à evolução dos testes, com 
expectativa de entrar em campo para essa tarefa em 
meados de 2021. 

“Na minha opinião, pelo tempo dos testes e para 
seguir todos os protocolos da Organização Mundial 
de Saúde (OMS), não haverá distribuição de vacina 
antes do primeiro trimestre de 2021. A produção 
pode começar no fim do ano, mas creio que as libe-
rações acontecerão a partir de março”. Ele acredi-
ta ser possível o lançamento de uma vacina casada 

com a da gripe, o que pode facilitar a logística e 
aumentar a adesão da população. 

Ainda que o momento econômico inspire 
cautela por parte da classe empresarial como 
um todo, Vilela mantém o plano, anunciado 
no início de 2020, de investir R$ 10 milhões até 
dezembro. A área de inovação será umas das 
principais a ganhar aportes. “Estamos focados 
em investir, de maneira inteligente, na logística 
4.0. Estive na China no ano passado e vi muitas 
coisas interessantes, como câmeras de alta reso-
lução para instalação em veículos, que podem 
detectar quando o motorista está com sono ou 
cansado, além de ótimas ferramentas para con-
troles de fluxo de pessoal.”

Na opinião do empresário, um dos diferen-
ciais da RV Ímola no mercado é que a empresa 
atua “de ponta a ponta” na logística, indo além 
de buscar e entregar produtos. Um dos grandes 
exemplos dessa atuação é o fato de manter equi-
pes dentro dos hospitais, para cuidar do abaste-
cimento interno de suprimentos, acompanhando 
o fluxo de uso nas enfermarias e as prescrições 
médicas. “Nosso sistema faz todo o controle do 
estoque, indica aos hospitais a hora certa de fa-
zer a recompra (com a antecedência necessária) e 
aciona importadores e fornecedores para a cadeia 
não parar.”

Entre vinhos 
e obras de arte

Quando jovem, o empresário Roberto Vilela, 

de 60 anos, pensou em cursar medicina. 

Mas como isso não foi possível, empenhou 

o talento empreendedor em mais de duas 

dezenas de negócios – e acabou obtendo 

sucesso na área de logística de produtos 

de saúde, retornando, portanto, à área de 

interesse. “Completei um ciclo”, diz ele. 

O otimismo de Vilela lhe rendeu o apelido 

de “Alegria” – palavra que ele declara 

ser seu mantra. Na sede da empresa, 

em Guarulhos, a primeira coisa que o 

visitante visualiza ao entrar no escritório 

do empresário é a placa com a inscrição: 

“A alegria é a coisa mais séria da vida.”

Para manter tudo à sua volta alegre e 

agradável, ele decora os espaços da empresa 

com obras de arte do acervo próprio, hoje 

calculado em cerca de 3,3 mil peças. Tamanho 

é o seu apreço por arte que, na sede, até as 

salas de reuniões são batizadas com nomes 

de gênios da pintura, como Picasso e Monet. 

A sua predileta é a coleção “Santa Ceia”. São 

mais de 60 versões inspiradas no afresco 

A Última Ceia, de Leonardo da Vinci. Há 

pinturas e gravuras, algumas de poucos 

centímetros, outras de grandes dimensões, 

ocupando paredes inteiras. Muitas foram 

encomendadas por ele diretamente aos 

artistas. “Vejo a ‘Santa Ceia’ como harmonia 

e integração. Tudo pode acontecer ao redor 

da mesa, na partilha de uma refeição. É um 

lugar no qual se quebra qualquer barreira.”

Outro elemento na cena da última refeição 

de Jesus com os apóstolos encanta Vilela: 

o vinho. A paixão pela enologia o levou a 

comprar a importadora Portus Cale, negócio 

hoje conduzido pela filha, Karene Vilela, 

sommelière. O empresário tem participação 

ainda na Vinícola Bacalhoa, em Portugal. 

“Minha relação com o vinho começou com 

amigos apreciadores e foi crescendo quando 

tive uma revista de gastronomia”. Para 

acompanhar a degustação de bons rótulos, 

ele não perde a chance de cozinhar para 

a família. Dos seus preparos, a paella e o 

leitão à bairrada estão entre os favoritos. 
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Por elas, para elas.

Valorizamos a diversidade e a inclusão. 
Cuidamos da relação entre todos, promovendo

o respeito no convívio diário.

Treinamos líderes e equipes para garantir
um ambiente de trabalho respeitoso e com igualdade

de oportunidades, em um movimento constante
de compartilhamento de experiências e ideias.

Além disso, temos como um dos nossos objetivos
garantir a equidade de gênero e aumentar o número

de mulheres em cargos de liderança no Carrefour Brasil.

Por isso, temos ações afirmativas para avançarmos
com o nosso objetivo, tais como grupo de afinidade 

Carrefour por Elas, treinamentos de liderança
especificamente para mulheres, plano de comunicação
sobre machismo estrutural e um canal de acolhimento

a colaboradoras em situação de violência. 

Acreditamos no valor das pessoas.

E estamos aqui porque valorizamos
todas as histórias.

Estamos aqui porque respeito
é o valor que nos une.

CARR0070FINAL002 AFM AN MULHERES VOTO 42x27.indd   1 16/03/20   10:35



mulheres que orgulham o brasil | ministra cristina peduzzi

 Justiça e 
dignidade

senhora é a primeira mulher a pre-
sidir o Tribunal Superior do Traba-
lho (TST). Como vê essa conquista?
Chegamos um pouco atrasados. O 

TST foi o último dos tribunais a ter uma mulher 
na presidência. Isso já ocorreu no Superior Tribu-
nal de Justiça [com Laurita Vaz, em 2016] e até no 
Supremo Tribunal Federal (STF), duas vezes [Ellen 
Gracie, em 2006, e Cármen Lúcia, em 2016]. Mas, veja: 
o critério do regimento para chegar à presidência 
nos tribunais superiores é a antiguidade. Hoje, 
somos em cinco mulheres no tribunal. E eu sou a 
mais antiga. Ainda é uma proporção pequena, se 
considerarmos que há um total de 27 ministros. 
Entretanto, o tempo vai tornar a questão de gênero 
mais equânime, pois a base (os tribunais regionais) 
já contam com cerca de 40% de mulheres. É natural 
que isso se reflita futuramente no TST. 

Como ingressou na carreira pública? 
Durante 27 anos, advoguei intensamente e cons-
truí um escritório grande e conceituado. A carreira 
pública começou quando tomei posse como minis-
tra do TST, em 21 de junho de 2001. 

ministra cristina peduzzi, primeira mulher a presidir o tribunal superior do 

trabalho (tst), aumentou a produtividade na pandemia. e convida a pensar sobre o 

novo mundo do trabalho

Com a pandemia, a rotina esperada acabou 
sendo totalmente diferente... 
Exato! De um momento para o outro, tivemos 
de começar a trabalhar de modo remoto, regu-
lar o funcionamento do tribunal para a nova 
realidade. O momento veio ao encontro de 
outra proposição minha à frente do tribunal: 
o desenvolvimento tecnológico. Investimos 
na instalação do processo judicial eletrônico. 
Aperfeiçoamos a tecnologia da informação para 
cumprir os princípios constitucionais, com se-
gurança jurídica e celeridade processual. Con-
seguimos manter mais de 90% das atividades 
pelo meio remoto. Não foi fácil, pois tivemos 
de organizar o TST e mais 24 Tribunais Regio-
nais do Trabalho (TRTs). De qualquer maneira, 
eu tinha (e tenho) o mesmo projeto de quando 
assumi a presidência: a valorização da Justiça do 
Trabalho, com priorização do exercício da sua 
atividade-fim. Isso envolve não apenas julgar os 
processos e chegar à resolução judicial do con-
flito, mas também o exercício da conciliação. E 
nós conseguimos ampliar a fase pré-processual 
neste período de pandemia.

lúcia helena de camargo
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Isso resultou em menos processos judiciais?
Sim. Porque, com a mediação pré-processual, a 
pessoa que entende que seus direitos trabalhistas 
estão insatisfeitos, simplesmente aciona a ferra-
menta, disponível no site do TRT da localidade 
onde reside, usando o próprio telefone celular. O 
mecanismo confere mais amplitude ao trabalho 
que queremos realizar. De todo modo, há sempre 
a supervisão do juiz, pois é ele quem vai homo-
logar o acordo. Têm sido expressivos os casos em 
que a mediação pré-processual se mostra efetiva. 
As partes se compõem e nem sequer precisaram 
entrar com reclamações trabalhistas. Resolvem 
ali o conflito. 

Perfil

A ministra Maria Cristina Irigoyen Peduzzi 

integra o Tribunal Superior do Trabalho (TST) 

desde 2001. Foi vice-presidente no biênio 

2011/2013 e, em 2020, tornou-se a primeira 

mulher a presidir o órgão, desde que o tribunal 

foi criado, em 1946. Gaúcha de Bagé, tem 

graduação e mestrado pela Universidade de 

Brasília (UnB), cidade na qual mora até hoje. 

Com 67 anos (mas aparentando bem menos), 

atuou como procuradora da República (1984), 

procuradora do Trabalho (1992) e professora 

universitária. Além de presidir o tribunal, 

colabora com publicações como articulista, 

além de ministrar palestras. É autora, entre 

outras obras, dos livros O princípio da 

dignidade da pessoa humana e Trabalho da 

mulher, ambos publicados pela editora LTr. 

E em relação aos processos 
efetivamente julgados?
Também conseguimos, na pandemia, fazer fun-
cionar o sistema das audiências via sessões vir-
tuais e por videoconferência, por termos toda a 
Justiça do Trabalho informatizada. 

Como ficou a produtividade, 
com o trabalho remoto?
No primeiro semestre de 2020, houve aumen-
to de 2% no número de processos julgados, em 
comparação com o mesmo período de 2019. E, 
veja: o acréscimo no número de processos rece-
bidos foi de 15%. 

Qual a razão deste aumento? 
De 18 de março até o fim de junho, entraram no 
tribunal em torno de 9 mil relacionados às ver-
bas rescisórias, ao depósito do FGTS e à multa de 
40%. Antes, a maioria das reclamações era sobre 
horas extras; agora, isso mudou. 

A rotina pessoal da senhora também mudou? 
Está trabalhando em sistema home office? 
Estou. E trabalhando mais do que nunca! Eu, 
antes, tinha uma equipe que ficava presencial-
mente, auxiliando-me. Hoje, minha equipe está 
ligada por meio da telecomunicação. Estou tra-
balhando 18 horas por dia. Não tenho tempo 
para dormir, não saio da frente do computador. 
Mas não posso reclamar. A direção do tribunal 
está unida, pois estamos conseguindo avançar. 
Nosso grande prêmio é sermos capazes de supe-
rar as dificuldades que a pandemia originou para 
todo mundo. Em paralelo, criamos comissões 
para estudar um plano de retomada, com proto-
colos de emergência e saúde. 

No seu discurso de posse, a senhora declarou 
que entre os principais desafios está o de ga-
rantir dignidade às novas relações de trabalho 
que têm sido construídas pelas transforma-
ções tecnológicas. Qual seria a sua definição 
sobre a dignidade no trabalho e como a senho-
ra acredita que podemos alcançá-la?
É uma questão complexa. A evolução tecnológica 
avançou na área do trabalho humano e passou a 

exigir recapacitação dos trabalhadores. Os ser-
viços já não são exclusivamente realizados pelo 
vínculo de emprego regido pela CLT. No sistema 
tradicional, remuneram-se o trabalho efetivo e 
o tempo disponível do empregado, que está na 
jornada à disposição do empregador. Essa con-
cepção, hoje, está modificada. Os novos sistemas 
visualizam uma empresa enxuta. No exemplo 
típico do novo mundo do trabalho, os entrega-
dores despontam como destaque na pandemia. 
Recentemente, eles fizeram uma paralisação 
(entendo como paralisação, não greve, pois greve 
só faz quem tem vínculo de emprego) para pedir 
melhorias na remuneração. Querem trabalhar 
em um patamar civilizatório, ter uma jornada 
determinada e garantias de saúde e previdência.

O que pensa sobre esses pedidos?
Veja: são trabalhadores arregimentados via 
internet, por meio de algoritmos, que os co-
nectam com quem precisa dos serviços, por 
intermédio de uma plataforma. É uma forma 
de prestar serviço autônomo, que a própria 
Reforma Trabalhista introduziu no âmbito da 
CLT. No entanto, embora o trabalhador autô-
nomo não tenha direito a carteira assinada, 
nem férias ou décimo terceiro, tampouco à 
jornada assegurada, ele deve ter, sim, garan-
tias civilizatórias mínimas, como uma previ-
dência ampla, o que significa não apenas con-
tribuição para aposentadoria, mas também 
garantia de remuneração em casos de aciden-
te ou enfermidade. E algum controle de jor-
nada – não é porque ele é autônomo que vai 
trabalhar 20 horas por dia! É uma questão de 
segurança do trabalho. É preciso estabelecer 
mecanismos de proteção. A lei já prevê pre-
vidência e saúde, mas é importante garantir 
outros itens.

De que maneira seria possível 
obter essas garantias?
Se ainda não há regulação por meio das pla-
taformas, sugiro que os contratos entre as 
partes passem a disciplinar as normas. São 
meios legítimos da era da tecnologia, e os 
contratos devem fazer essas previsões em 

relação às normas de segurança. O conceito 
de trabalho digno deve ser concebido con-
forme o tempo em que se vive. Não existe 
apenas a CLT. Temos de compreender que 
existem outras formas igualmente dignas de 
relações de trabalho, mas é preciso cumprir 
o mandamento constitucional que assegura o 
trabalho digno. É preciso negociar. As nego-
ciações coletivas podem ser um instrumento. 

Um possível aumento no desemprego 
poderia se refletir em mais processos 
na Justiça do Trabalho? 
Não necessariamente. Quero crer que vamos 
conseguir resolver o problema de uma forma 
solidária, cooperativa. É um período difícil no 
qual vivemos, sem dúvida. O que eu espero é 
que se consiga estabelecer uma perspectiva de 
solidariedade entre empregadores e emprega-
dos. Mas, quando não for possível resolver, a 
Justiça do Trabalho estará sempre pronta para 
prestar o serviço.
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galeria | brasil de ideia e outros eventos

Da esquerda para a direita, o 
governador de Minas Gerais, 
Romeu Zema, a CEO do Grupo 
VOTO, Karim Miskulin, e o 
candidato a prefeito de São 
Paulo pelo partido Novo, Filipe 
Sabará, na retomada do Brasil 
de Ideias pós‑covid‑19, no WTC 
Sheraton, na capital paulista

A CEO do Grupo VOTO, Karim 
Miskulin, e a diretora de Novos 
Negócios, Laura Regenin se 
reuniram com o presidente Jair 
Bolsonaro no dia 2 de setembro, 
em Brasília. O chefe do Executivo 
se mostrou otimista e confiante 
na rápida recuperação econômica 
do Brasil, após a crise causada 

pelo coronavírus no País. No 
encontro, Karim e Laura ainda 
convidaram o presidente para 
participar de um jantar com 
alguns dos principais líderes 
empresariais do Brasil, a ser 
realizado pelo Grupo VOTO 
em São Paulo.

4

Governador Zema detalha ao 
público do evento as medidas 
adotadas em sua gestão no combate 
ao novo coronavírus, além dos 
desafios para os próximos meses

Da esquerda para a direita, 
o deputado federal Vinicius Poit, 
Karim Miskulin, Filipe Sabará e 
Paulo Uebel, ex‑secretário especial 
do Ministério da Economia
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Em edição de 2018, 

VOTO analisou a 

eleição do presidente 

Jair Bolsonaro
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Karim Miskulin recebe convidados 
no jantar de lançamento da 
parceria do Grupo VOTO com a 
in.Pacto Comunicação, realizado 
no restaurante Attimo Per Quattro. 
O evento reuniu empresários 
e parceiros, marcando o início 
do acordo operacional para o 
atendimento do mercado 

Karim brinda com 
Márcio Regenin, da Mais 
Assistência, e Laura Regenin, 
diretora de Novos Negócios 
do Grupo VOTO

Brinde com Luís Pedro Ferreira 
da Dana, Welder Peçanha e Luiz 
Fernando Barbosa dos Santos, 
da EMS Farmacêutica

Parceria aplaudida por Adriano Barros, 
da GM, e Fernando Careli, da Ferrero

5 6

8

9

Ricardo Santana e Maria 
Vasconcelos, da RV Ímola, 
prestigiam o jantar da parceria

107

Karim Miskulin com Marvin Afkhami, 
da C’est la Vie, Sérgio Lima, da Agência 
S8Wow, e Felipe Vieira, do Grupo 
Bandeirantes

11

12

A CEO do Grupo VOTO, Karim 
Miskulin, que ficará à frente da 
operação conjunta (VOTO 
+in.Pacto), conta detalhes da 
parceria para os convidados 

Prestigiam o evento Stéphane 
Engelhard, do Grupo Carrefour, 
e Luzia Engelhard 

galeria | brasil de ideia e outros eventos
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Reeleito ao cargo de deputado 
federal em 2018, com 1.843.735 
votos, Eduardo Bolsonaro se 
identifica com diversas pautas nas 
quais o Grupo VOTO acredita. 
Sua coluna de duas páginas estreia 
na próxima edição da revista

Encontro de Andreia Lima, da VTCLog, 
e Raimundo Brasil, do Grupo Voetur, 
com o deputado Eduardo Bolsonaro, 
em evento promovido pela VOTO

Brinde dos convidados e da CEO do 
Grupo VOTO, Karim Miskulin, à entrada 
do deputado Eduardo Bolsonaro 
no time de articulistas da revista 

Deputado federal Arthur 
Lira (PP‑AL), líder do partido 
na Câmara, discursa no ciclo 
round table, em São Paulo, 
para executivos de alguns 
dos principais fundos de 
investimentos do Brasil

Bate‑papo de Lira com 
convidados , no restaurante 
Timo Cucina, em São Paulo, 
incluiu temas como as demandas 
da Câmara, Reforma Tributária 
e o futuro da economia brasileira

Laura Regenin, diretora de Novos 
Negócios do Grupo VOTO recebeu 
Lira para um bate papo com lideranças 
financeiras, em evento que teve 
parceria com a Acqua Investimentos 

Entre os ouvintes de Lira, 
Fernando Sampaio, Matheus 
Berloffa e Bruno Musa

14 15 16 17 19 20

21

galeria | brasil de ideia e outros eventos
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Deivison Pedroza, Laura Regenin 
e Delcio Sandi em round table 
com o deputado federal 
Eduardo Bolsonaro, em Brasília
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lifestyle | poder feito à mão

Poder 
feito à mão

número 847 da Alameda Gabriel Mon-
teiro da Silva, nos Jardins, área nobre da 
capital paulista, não tem placa indicando 
que ali funciona um dos ateliês mais con-

corridos do País: a Vasco Vasconcellos Alfaiataria. A falta 
de letreiro tanto denuncia o sucesso do negócio – que 
virou grife preferida por muitos homens poderosos – 
como também indica que o segmento da alfaiataria se 
mantém discreto, mas firme, diante dos solavancos sa-
nitários e econômicos do País. 

“Temos, hoje, um resgate do vestir bem, a ponto de 
90% dos nossos clientes serem os filhos, com idades na 
casa dos 40 anos, que acabaram trazendo os pais. É o 
contrário do que acontecia antigamente. São pessoas 
que acompanham as grandes marcas nas redes sociais”, 
diz Vasco (que não gosta de ser chamado pelo sobreno-
me), gaúcho do Alegrete, cujo rol de clientes inclui nomes 
como os empresários Abílio Diniz, Alberto Saraiva e Gui-
lherme Peirão Leal; o apresentador Faustão; o historiador 
Leandro Karnal; o senador Tasso Jereissati; o secretário 
da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo, Hen-
rique Meirelles; e entre centenas de advogados, médicos, 
políticos e CEOs de grandes corporações. O segredo para 
atrair e manter um time tão seleto de compradores pode 
ser resumido em três qualidades: excelência, encantamen-

no exclusivo e sofisticado mundo dos alfaiates, “excelência” é a palavra 

de ordem para atender a clientes exigentes e entregar muito mais do que 

roupas feitas sob medida

to e entrega. Seus ternos sob medida 
custam entre R$ 7 mil e R$ 12 mil.

Para quem não conhece a qualida-
de do trabalho de Vasco, basta saber 
que a sua empresa é a única do Bra-
sil autorizada pela alfaiataria Scabal, 
uma das mais prestigiadas do mundo 
– espécie de Ferrari da moda masculi-
na –, cuja etiqueta está nos ternos da 
realeza britânica e de alguns dos ho-
mens mais poderosos e famosos, como 
Donald Trump, Barack Obama, Will 
Smith, Michael Jordan, Tom Cruise, 
Robert De Niro e Paul McCartney. 
No cinema, a Scabal também assina, 
entre outros, os figurinos de Marlon 
Brando e Al Pacino na trilogia O Po-
deroso Chefão, de Leonardo Di Caprio 
em O Aviador e O Lobo de Wall Street e 
de todos os do James Bond.

Com a mãe, Darci, Vasco relata 
ter aprendido a importância do bom 
relacionamento com os clientes, ao 
acompanhá-la nas vendas de cosmé-
ticos de porta em porta. E do pai, seu 

O

leda rosa
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Dirson, viria a lição sobre o valor do capricho 
no trabalho. “Um dia, caminhando ao lado dele 
na praça central, ele cumprimentou um jardi-
neiro e, depois, me disse que não devemos me-
dir um homem pelo que ele faz, mas sim como 
o faz. Não interessa o que você faça, faça com o 
coração”, lembra, com a voz emocionada. 

Ao longo da vida, Vasco tem seguido o que 
aprendeu com os pais. Em Porto Alegre, para 
onde se mudou com 19 anos para atuar como 
vendedor, fazia todos os cursos de vendas que 
podia e trabalhava em uma loja de eletroeletrô-
nicos de um shopping. Um dia, a sorte mudou. 
“Apareceu um cliente querendo detalhes sobre 
uma filmadora. Nenhum dos vendedores mais 
experientes quis atender, achando que ele não 
iria comprar. Eu o atendi, expliquei tudo para 
ele, porque tinha feito curso sobre a filmadora, 
e ele gostou de mim. Além de comprar a filma-
dora, me convidou para trabalhar com ele, na 
loja da Brooksfield no mesmo shopping”. Vasco fo
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trabalhou ali por 16 anos e, depois, em outros 
estabelecimentos, em uma trajetória de sucesso 
como vendedor e gestor de lojas em Porto Ale-
gre, Rio de Janeiro, Brasília e São Paulo. “Não é 
vender, é atender bem e entregar o que a pessoa 
precisa, superar a expectativa. Venda é resulta-
do”. Para montar a loja própria, Vasco fez curso 
de alfaiataria na Sicília e, de lá, trouxe técnicos 
para capacitar os artesãos do ateliê. 

PAR ADO QUASE DOIS MESES
Tamanho empenho não poupou Vasco dos 
danos trazidos pelas medidas de isolamento 
social impostas pela pandemia de covid-19. 
Com a maioria dos funcionários com mais de 
50 anos, ele fechou o ateliê em meados de mar-
ço, e perto do fim de maio, a situação finan-
ceira era preocupante. 

“Não conseguimos ficar parados e começamos 
a confeccionar máscaras para os nossos colabora-
dores e seus familiares, e para os nossos clientes. 

lifestyle | poder feito à mão

Números de 
alfaiatarias no Brasil*

Bahia – 8

Distrito Federal – 2

Espírito Santo – 2

Minas Gerais – 5

Paraná – 10

Rio de Janeiro – 50

Rio Grande do Sul – 10

Santa Catarina – 8

São Paulo – 180

*levantamento exclusivo para a revista VOTO 
feito com os maiores distribuidores de tecidos finos

Foram mais de 15 mil máscaras distribuídas gra-
tuitamente. Criamos uma conta no WhatsA-
pp e começamos a divulgação pelo Instagram 
(@vascovasconcellostailor, @vascovasconcello-
salfaiataria). Os clientes e amigos voltaram a 
encomendar os ternos e as camisas sob medi-
da pelo telefone, nos apoiando e incentivando. 
Como temos as medidas de todos os clientes, foi 
só mandar as máquinas para as casas dos cola-
boradores e retomar. Em junho, já havíamos re-
cuperado os 50 dias parados”, lembra, ao lado da 
mulher e também sócia, a gaúcha Carla Vascon-
cellos, que administra a empresa. 

Vasco tem outros dois sócios, Guillermo Ti-
zon e Sérgio Luizetto, cuja excelência no aten-
dimento cativa ainda mais a clientela. “Nosso 
sonho é ter a maior e melhor alfaiataria arte-
sanal da América Latina”, confessa Vasco, abra-
çando Carla. Quem duvida?

Segundo dados da Associação dos Alfaiates e Cami-

seiros do Estado de São Paulo (Aacesp), há 180 pro-

fissionais ativos no Estado. Não há estatísticas oficiais, 

pois a profissão não é regulamentada no País. “Ajudaria 

muito se houvesse uma legislação, porque sofremos 

concorrência desleal de pessoas que se apresentam 

como alfaiates, mas não trabalham sob medida, usam 

modelos prontos”, diz Otávio Pellilli, tesoureiro da Aa-

cesp e gestor da Vicenzo Pellilli, alfaiataria que leva o 

nome do seu pai, italiano que chegou ao Brasil com 

um mestre italiano do ramo, aos dez anos. 

Hoje, a família Pellilli cria costumes (blazer e calça) e 

camisas em São Caetano do Sul, no ABCD paulista, 

para clientes que têm também, em média, 40 anos e 

são empresários, na ampla maioria. “É aquela pessoa 

que gosta de vestir um produto exclusivo, alinhado 

ao que há de mais atual na moda europeia, e tem 

orgulho de ter o seu alfaiate”, diz Pellilli, cujo ateliê 

entrega um costume de 30 a 35 dias após a primeira 

de duas provas. 

A chegada de novos clientes, atraídos pelo Instagram 

(@vincenzopellilli), anima o empresário. “Para mim, é 

muito importante, porque percebo que o negócio tem 

seguimento”, diz. “O cliente digital, às vezes, se assusta 

com o preço, mas, com o terno pronto, percebe a dife-

rença que é vestir uma roupa feita para ele, o conforto 

e a elegância que o traje proporciona, e fica freguês 

para sempre”, afirma ele, cujo costume varia de R$ 4,5 

mil a R$ 20 mil, dependendo do tecido e dos aviamen-

tos escolhidos. E mesmo em tempos tão difíceis na 

economia, ele vê com otimismo o futuro da profissão. 

“O alfaiate tem muita ligação com as situações econô-

mica e cultural do País. Como acredito que o Brasil vá 

melhorar, tenho fé que a profissão crescerá.”

Sem regulamentação

Para Vasconcellos, a prova 

– aqui feita em terno do 

advogado Nelson Wilians – 

é etapa essencial para que o 

traje tenha caimento impecável
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Gigante gentil para 
saborear e meditar

amarone della valpolicella é um 
dos vinhos mais conhecidos da Itália, di-
vidindo a fama com nomes como Barolo, 
Barbaresco e Brunello di Montalcino. Tra-

ta-se de uma espécie de “gigante gentil”, um dos colecio-
náveis mais peculiares e polarizadores de opinião naquele 
país. Às vezes, uma potência de álcool, sabores e taninos; 
em outras, muito elegante e sóbrio, ou virtuosamente tudo 
de uma vez e equilibrado de forma brilhante. 

O território do Amarone é a província de Verona, na 
região do Vêneto, nordeste italiano. O Amarone é um 
vinho DOC (Denominazione di Origine Controllata) desde 
1968 e, em 2009, foi promovido a DOCG (Denominazione 

di Origine Controllata e Garantita), o que significa um passo 
a mais na escala de qualidade nas classificações italianas. 
A regulamentação da denominação determina o território 
onde as uvas podem ser cultivadas, as variedades da fruta 
e o processo de elaboração do vinho – neste último caso, o 
grande diferencial do Amarone.

Criado pelo processo de appassimento – no qual as uvas 
são colocadas para secar por vários meses pós-colheita e 

adega | karene vilela

O

masi costasera 
amarone clássico 
2012

Apesar de o Vêneto ser a maior região produ-
tora italiana, a fabricação é muito limitada. Até 
40% da produção são perdidos com a técnica do 
appassimento, justificando, muitas vezes, o alto 
preço que esses vinhos podem ter. Além disso, 
os amarones, no geral, são vinhos de guarda, ou 
seja, aquele tipo que, com o tempo, em garrafa, 
podem ganhar aromas e sabores terciários que 
lhe darão ainda mais qualidade.

Se você já chegou até aqui e ainda não se 
convenceu que deveria provar este vinho, vale 
lembrar que o Amarone é elaborado na cidade 
do amor, Verona, marcada pela trágica história 
de Romeu e Julieta. Foi nas polarizações, sem 
diálogo, entre os Capuleto e os Montecchio, que 
dois jovens apaixonados perderam a vida. 

Ao fim, as famílias, chocadas pela tragédia 
e pelo ódio que a originou, resolveram se recon-
ciliar. Verona e seus amarones poderiam, hoje, 
nos lembrar todos os dias que o diálogo e o amor 
deveriam sempre vencer. E essa é mais uma ra-
zão para se deliciar com um belo Amarone. 

Saluti! 

pré-fermentação –, a palavra amarone se tra-
duz como “o grande amargo” (ou “amargão”), 
mas talvez o termo “agridoce” seja o mais ade-
quado para defini-lo. Afinal, a justaposição de 
notas herbáceas, com a impressão de doçura 
final, é responsável por muitas de suas nuances 
e peculiaridades. 

O produtor Masi Agricola é um dos líderes 
na produção do Amarone no Vêneto. Eles uti-
lizam as uvas indígenas exigidas pela DOCG 
(Corvina, Rondinella e Molinara) e os métodos 
tradicionais de appassimento para fazer bebidas 
de renome mundial. Na técnica do appassimen-
to, as uvas são secas em prateleiras de bambu 
por longos períodos, a fim de concentrar os 
aromas e sabores do vinho. A mesma técnica 
também é utilizada para fazer outros rótulos de 
referência, como o Campofiorin, que completou 
50 anos em 2015. 

No que tange às harmonizações, o Amarone 
é, sem dúvida, versátil e assertivo. Para quem 
gosta de charutos, argumenta-se que o Amarone 
seja um dos poucos tintos que acompanhem um 
bom puro, uma vez que o alto teor alcoólico e o 
vinho encorpado não se deixam atropelar pelo 
tabaco (os amarones estão entre os vinhos tintos 
secos mais alcoólicos do mundo). 

Carnes vermelhas, massas com molhos, en-
sopados, hambúrgueres, queijos duros e uma 
infinidade de pratos com bastante suculência e 
sustância fazem um belo par com este gigante 
gentil. Por fim, alguns doces com base de choco-
late amargo provam a versatilidade e o protago-
nismo do Amarone.

Alguns produtores o consideram um vino 
da meditazione, ou seja, um vinho de reflexão, 
para meditar e beber sozinho ao fim da refei-
ção. Achou a proposta estranha? Pois é, as qua-
lidades que fazem um vinho ser de “meditação” 
não são estritamente definidas, mas, em geral, 
ele tem de ser complexo e de ótima qualidade. 
Um vinho adequado para o envelhecimento e 
ainda melhor quando atingir certa maturidade. 
A qualidade mais importante de um vinho de 
meditação é que seja intelectualmente estimu-
lante. Concordamos que o Amarone seja, sem 
dúvida, um deles.

karene vilela

Publicitária e enófila por paixão, formou-se 

sommelière 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. @kvilelafo
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Político 
ou louco?

comédia dramáti-
ca italiana criou 
uma linguagem pró-
pria e de fácil reconhe-

cimento. Há uma lista interminável 
de grandes exemplos do gênero feitos 
no país. Apenas para citar alguns: 
Feios, sujos e malvados; Aquele que sabe 
viver; O incrível exército de Brancaleone 
e Meus caros amigos.

No cinema político, também há 
títulos ilustres, como Investigação so-
bre um cidadão acima de qualquer sus-
peita; Sacco e Vanzetti; Cadáveres ilus-
tres e Esse crime chamado justiça.

Viva a liberdade ,  de Roberto 
Andò, honra os predecessores bri-
lhantes. Um político proeminente, 
líder do partido de oposição, certa 
noite desaparece sem qualquer ex-
plicação. Os seus assessores mais 
próximos – ante à crise que isso pro-
vocaria –, resolvem buscar o irmão 
gêmeo do homem para substituí-lo 
até a sua volta. Ocorre que o irmão 
saíra há pouco de um hospício.

O político real busca refúgio 
para a depressão que sentia, com 
uma antiga namorada, roteirista 
de cinema, casada com um cineasta 

oriental e morando na França. Sem o 
poder de outrora, passa a ter prazer no 
simples da vida.

O irmão – agora poderoso – não se 
deixa inebriar, ganha um propósito de 
vida e assume o papel com empenho e 
sabedoria inesperados. Muda a direção 
da política do partido e se torna cada 
vez mais popular.

O roteiro, baseado em um livro do 
próprio Andò, é sábio em usar o non-
sense da situação para ironizar a polí-
tica, os políticos, os eleitores de maus 
políticos e a imprensa, preguiçosa e 
conformada com a desigualdade. Há 
piadas, frases e situações realmente 
muito engraçadas, que fazem o espec-
tador rir muito. 

O veterano ator Toni Servillo inter-
preta os gêmeos: o político e o louco. O 
talento do ator é evidente, porque não 
sabemos em qual personagem ele está 
melhor. A bela e ótima Valeria Bruni 
Tedeschi é a ex-namorada. O filme é sé-
rio, dramático, emocionante, profundo 
e engraçado. Uma prova de força do ci-
nema italiano moderno.

Viva a liberdade é ótimo. Merece 
muito ser visto (e revisto).
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sétima arte | marco antônio campos

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).

Cena de Viva a 
liberdade, estrelado 

por Toni Servillo 
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