




Confiança na retomada

ano de 2020 trouxe 
aprendizados únicos 
para os brasileiros. 
Um dos mais impor-

tantes foi a resiliência em face de 
tantos momentos difíceis. Agora, 
com 2021 batendo à porta, o mo-
mento é de unir coragem e otimismo 
a esta capacidade de superação para 
retomarmos a agenda de reconstru-
ção do País. 

Olhar à frente com esperança e 
fé no futuro do Brasil foi a mensa-
gem do presidente Jair Bolsonaro, 
que nos honrou com a sua presença 
no evento Um Brinde à Democracia, 
realizado em novembro pelo Grupo 
Voto com a presença dos ministros 
Paulo Guedes (Economia), Tarcísio 
Gomes de Freitas (Infraestrutura), 
Bento Albuquerque (Minas e Ener-
gia), Fábio Faria (Comunicação), 
Luiz Eduardo Ramos (Secretaria 
de Governo) e Ricardo Salles (Meio 
Ambiente) e cerca de 150 líderes em-
presariais de diversos setores. Dian-
te do protagonismo do presidente 
e da sua equipe para enfrentar os 
efeitos da pandemia, com a criação 
do maior programa social do mun-
do, temos agora a chance de avançar 
com mais desenvolvimento e justiça 
de oportunidades. 

Nesta mesma perspectiva, o vice-
-presidente Hamilton Mourão – que 
escreve, com exclusividade, um artigo 
para esta edição, bem como nos felici-
tou de ser o palestrante do primeiro 
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Brasil de Ideias pós-pandemia – apon-
ta a melhor atitude: “É hora de enxer-
gar o ‘copo meio cheio’”. 

Alcançar um futuro melhor é 
possível, como demonstra a pesquisa 
inédita sobre o Congresso Nacional 
encomendada pela Necton Inves-
timentos e realizada pelo Instituto 
Vector, detalhada na matéria de capa. 
Retrato fiel das tendências dos parla-
mentares em 2020 e 2021, o mapea-
mento ouviu 54 líderes e vice-líderes 
– 44 da Câmara e dez do Senado – e 
traça cenário favorável para o Brasil 
avançar. De cada três congressistas, 
dois estão otimistas sobre os rumos 
da economia, acreditam na retomada 
do País e na aprovação das Reformas 
Tributária e Administrativa no pró-
ximo ano. A Reforma Administrati-
va está em reportagem que mostra a 
necessidade de desburocratização da 
máquina pública.  

Com os parabéns a prefeitos e 
vereadores eleitos, damos boas-
-vindas ao deputado federal Edu-
ardo Bolsonaro, que estreia como 
colunista da VOTO, assim como 
ao advogado Alexandre Jobim. Em 
seu artigo, Bolsonaro aponta os 
riscos impostos pela universidade 
ao afunilar os cérebros estudan-
tis apenas com a visão marxista e 
Jobim reflete sobre os limites de 
atuação e a harmonia entre os três 
Poderes. Feliz Ano Novo e conte 
conosco, Brasil!  
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O que pensa o 
Congresso brasileiro?

presidente jair bolsonaro terá uma 
janela histórica de oportunidade em 2021 
para aprovar, no Congresso, as reformas e 
os projetos de sua plataforma de governo. 

É o que revela pesquisa encomendada pela Necton In-
vestimentos e realizada pelo Instituto Vector, que ouviu 
54 líderes e vice-líderes – 44 da Câmara dos Deputados e 
dez do Senado Federal. 

O levantamento, realizado em cinco rodadas, entre ju-
lho e novembro de 2020, indica cenário promissor para o 
presidente no próximo ano: melhora no relacionamento 
com o Congresso – que tem dois terços dos entrevistados 
otimistas sobre retomada da economia e aprovação das re-
formas nos próximos meses, boa avaliação dos ministros e 
aprovação da agenda econômica.

pesquisa inédita publicada com exclusividade pela voto 

aponta que, de cada três parlamentares, dois estão otimistas 

com a recuperação do país em 2021 e com a aprovação das 

reformas tributária e administrativa

O posicionamento reformista de 
boa parte do Congresso, alinhado 
ao governo, e a crescente confian-
ça no ministro da Economia, Paulo 
Guedes, também devem facilitar 
o trabalho de Bolsonaro para pôr 
em prática a agenda adiada em ra-
zão da pandemia. Para 78,4% dos 
congressistas, de maneira geral, a 
agenda econômica governamental 
é correta . Em outubro, 66% con-
cordavam com a condução da eco-
nomia. Na primeira pesquisa, em 
julho, este índice era menor: 45,3%. 
Já os que d iscordam da agenda 

capa | o que pensa o congresso brasileiro?

gustavo viana
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negativa à gestão da equipe econômica, mas 
a um reflexo da pandemia. “A percepção dos 
deputados e senadores é a de que o cenário 
atual só não é pior por causa da adminis-
tração na pandemia que Paulo Guedes e sua 
equipe estão fazendo.”

ALIANÇA ESTR ATÉGICA
“O governo melhorou a interlocução e mudou o 
comportamento em relação ao Congresso, mas 
ainda não deixou claro o que quer, não conse-
guiu negociar pautas prioritárias. Falta o pró-
prio presidente acreditar na importância destes 
projetos e se empenhar mais para negociar o 
andamento e a aprovação das pautas”, avalia 
Barreto, ao falar sobre o aperfeiçoamento na 
relação entre Congresso e Executivo.

Apesar de algumas desavenças, principal-
mente com o presidente da Câmara dos Depu-
tados Rodrigo Maia (DEM/RJ), a percepção  

 econômica recuaram de 54,8%, em julho, 
para 21,6%, em novembro. Dos parlamen-
tares entrevistados, 62% estão otimistas em 
relação à recuperação da economia em 2021. 
Em julho, eram 47,3%. Os pessimistas caíram 
de 50,9%, em julho, para 33%, em novembro.

Em uma escala de 0 a 10, a confiança do 
Congresso em Guedes alcançou 5,4 em novem-
bro, mesmo patamar de outubro. A avaliação é 
considerada estável, já que o ministro iniciou 
a pesquisa com nota 5,7, em julho; oscilou para 
5,2, em agosto e setembro; e subiu, em novem-
bro, para o patamar atual.

Para Leonardo Barreto, cientista político 
da Vector, a despeito de o cenário econômi-
co desfavorável e da elevação do desemprego, 
que atingiu recorde de 14,4% no trimestre en-
cerrado em agosto, segundo o Instituto Bra-
sileiro de Geografia e Estatística (IBGE), os 
congressistas não associam esta conjuntura 

Apesar do cenário de 

desafios e aumento 

dos gastos resultantes 

da pandemia, os 

parlamentares 

aprovam as decisões 

do ministro 

da Economia, 

Paulo Guedes

Amostragem 
da pesquisa  

Sem uma base formal 

constituída, a Necton 

Investimentos e o Instituto 

Vector agruparam os 

parlamentares em duas grandes 

alas: independentes e de 

oposição. A primeira, composta 

por 73% dos entrevistados, 

é formada por 16 partidos 

que não fazem oposição 

sistemática ao governo. O 

outro grupo reúne 27% dos 

parlamentares ouvidos e sete 

agremiações políticas que 

compreendem a oposição 

sistemática ao governo.

23% oposição

73% independentes

RECUPERAÇÃO 
ECONÔMICA 2021

O/a sr.(a) está otimista em relação à 
recuperação da economia em 2021?

sim não não souberam/  
não responderam

33% 5%62%

17,4%  82,6% 

19,4% 6,5%74,2%

oposição

independente
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do relacionamento entre o presidente e o 
Congresso melhorou. A nota geral média su-
biu de 4,3, em julho, para 5,4, em novembro, 
mantendo-se estável nos últimos dois meses. 
Entre os partidos independentes, aumentou 
de 5,5 para 6,8. Já entre a oposição, cresceu de 
3,1 para 3,3.

Com as concessões feitas em 2020, Bolsonaro 
deve atentar em 2021 para a consolidação de 
uma base parlamentar mais sólida. Entre os  
54 líderes e vice-líderes ouvidos, 27,8% se consi-
deram da base de apoio; 37%, independentes; e 
35,2%, de oposição. Ao longo dos meses, houve 
um movimento de alta do bloco simpático ao 
governo, que subiu de 23,4%, em julho, para 
31,5%, em outubro, mas recuou para 27,8%, em 
novembro. Já a oposição cresceu de 33,3%, em 
outubro, para 35,2%, em novembro.

O cientista político avalia que esta oscila-
ção positiva da oposição, por enquanto, não 
pode ser considerada relevante e, como a base 
de apoio ainda não está formalizada, é natural 
que haja uma certa volatilidade. “Um parla-
mentar pode ser atendido em uma determinada 
negociação, e isso pode alterar a percepção que 
temos sobre o seu posicionamento em relação 
ao governo. Caso a pesquisa verifique várias ro-
dadas seguidas com este movimento se repetin-
do, aí realmente teremos de investigar, mas, por 
enquanto, acho que é mais barulho, em termos 
de negociação de um processo de construção de 
base que está em marcha, do que propriamente 
um evento”, diz.

APROVAÇÃO DAS REFORMAS
Para 2021, a agenda do mandatário pode fluir 
no sentido da aprovação de projetos que fica-
ram pelo caminho. A Reforma Tributária deve-
rá ser aprovada em, pelo menos, uma das casas 
nos seis primeiros meses do ano para 83% dos 
parlamentares ouvidos, enquanto 75,8% tam-
bém acreditam na aprovação da Reforma Ad-
ministrativa até junho. “A aproximação para 
ganhar sobrevivência em 2020 deve gerar um 
alinhamento maior entre o governo e o Con-fo
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causa da administração 
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estão fazendo.  

leonardo barreto,  
cientista político da vector

AGENDA  
ECONÔMICA

O/a sr.(a) concorda ou discorda da frase “de maneira 
geral, a agenda econômica do governo é correta”?

LEVANTAMENTOS ANTERIORES 
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gresso em 2021. Esta melhora na percepção 
dos parlamentares no que diz respeito à apro-
vação das reformas deve animar também os 
investidores”, comenta Barreto.

A melhora do relacionamento do pre-
sidente com os parlamentares e o cresci-
mento da base de apoio ao longo do ano, na 
avaliação de Barreto, são explicados tam-
bém pela entrada em cena de dois novos 
nomes no governo: Fábio Faria (PSD/RN), 
no Ministério das Comunicações, e Ricar-
do Barros (PP/PR), na liderança do governo 
na Câmara. O ministro conseguiu articular 
a missão de baixar a temperatura entre o 
Executivo, o Legislativo e o Judiciário. Já o 
novo líder foi fundamental para a aproxi-
mação com os partidos. “É bom lembrar que 
o ‘Centrão’ é uma força de apoio ardilosa, 
muito pouco estável e que pode mudar de 
opinião rapidamente”, pondera o economis-
ta-chefe da Necton, André Perfeito.

Outro fator que sedimentou esta inte-
ração foi o recorde na liberação de verbas 
por meio de emendas parlamentares desde 
2015 – em parte devido à pandemia, é ver-
dade. Foram R$ 17,2 bilhões pagos até mea-
dos de outubro de 2020, o que já representa 
um aumento de 67% em comparação a todo 
o ano de 2019. O valor é o mais alto na série 
compilada pelo Senado, iniciada em 2015 (e 
atualizada pela inflação).

RESPEITO AO TETO DE GASTOS
A pesquisa mostra que o Congresso não vai 
aceitar romper o teto de gastos para apro-
var o Renda Cidadã, programa que tende a 
substituir o Bolsa Família. Somente 24,4% 
dos parlamentares acreditam que o paga-
mento do benefício justificaria o rompi-
mento do teto de gastos. Entre os políticos 
independentes, apenas 9,7% aprovam rom-
per o teto. Na oposição, este porcentual 

Roberto Campos Neto, 

presidente do Banco 

Central, tem média 

de 6,1 na avaliação 

dos congressistas

oposiçãoindependente

LEVANTAMENTOS ANTERIORES 

média geral 

5,4

BOLSONARO E CONGRESSO 

Numa escala de 0 a 10, avaliar a relação entre o 
presidente Jair Bolsonaro e o Congresso:
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Talvez o governo brasileiro 

tenha de achar um novo 

ponto de equilíbrio para que 

possa manter a indicação dos 

norte-americanos à entrada 

do Brasil na OCDE.

andré perfeito,  
economista-chefe da necton

aumenta para 78,3%. “Se o governo planeja 
aprovar o programa, vai ter de reformular 
o projeto ou fazer uma campanha mui-
to forte de convencimento, já que o Con-
gresso não admite romper o teto”, avalia 
Barreto. Para 78% dos parlamentares, sem 
disciplina fiscal, não é possível recuperar 
o crescimento econômico, avaliação com-
partilhada também pela grande maioria da 
oposição (73,9%).

Em relação aos marcos regulatórios, o que 
aparece mais no radar dos congressistas é a 
Lei do Gás. Para 53,7%, é possível aprovar a 
regulamentação do setor ainda em 2020. Já 
a Lei da BR do Mar (Programa de Estímulo 
ao Transporte por Cabotagem) e a lei do novo 
marco ferroviário contam com o otimismo de 
28,4% e 30,9%, respectivamente.

Para André Perfeito, da Necton, os com-
promissos eleitorais evidenciaram a dificul-
dade de o Congresso avançar com as refor-
mas Tributária e Administrativa ou mesmo 
o Pacto Federativo. “Apesar da retórica 
pró-mercado de muitos políticos é eminen-
te a aprovação de mais um imposto, que irá 
tributar as transações digitais”, afirma. No 
recorte da pesquisa feito em outubro, 51,7% 
acreditavam que o imposto sobre transa-
ções digitais seria aprovado em pelo menos 
uma das casas, em 2020.

Para Leonardo Barreto, no entanto, o 
aumento da carga tributária só será viável 
se estiver atrelado a alguma desoneração, 
como a da folha de pagamentos. “Existe 
um sentimento dentro do Congresso de que 
não é possível aumentar a carga tributária. 
A chance de acontecer é se for feita uma 
amarração com uma narrativa e um com-
promisso de substituição tributária, na qual 

REFORMA ADMINISTRATIVA

O/a sr.(a) acredita que a Reforma Administrativa será aprovada em 
pelo menos uma das Casas no primeiro semestre de 2021?

sim não não souberam/  
não responderam

18,8% 5,4%

0 20 40 60 80 100

75,8%

REFORMA TRIBUTÁRIA

O/a sr.(a) acredita que a Reforma Tributária será aprovada em 
pelo menos uma das Casas no primeiro semestre de 2021?

sim não não souberam/  
não responderam
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você teria uma reativação do emprego, com 
a desoneração da folha de pagamentos, em 
troca de uma nova CPMF.”

MUDANÇAS NA 
POLÍTICA EXTERNA
O questionamento que mais uniu partidos 
independentes e da oposição foi a percepção 
de que a vitória do democrata Joe Biden, nos 
Estados Unidos, exigirá mudança na política 
externa brasileira: 90,7% concordam – 91,3% 
da oposição e 90,3% dos independentes.

“Talvez o governo brasileiro tenha de ado-
tar medidas mais efetivas na conservação do 
meio ambiente para evitar sanções aos produ-
tos agropecuários. Além disso, terá de achar 
um novo ponto de equilíbrio para que possa 
manter a indicação dos norte-americanos à 

entrada do Brasil na Organização para a Coo-
peração e o Desenvolvimento Econômico 
(OCDE)”, analisa Perfeito.

O otimismo com as privatizações ainda 
é grande, mas caiu mais de 20 pontos por-
centuais em apenas um mês. Para 64,8% dos 
parlamentares, é possível privatizar alguma 
empresa até o fim do governo Bolsonaro – 
eram 86,4% em outubro. Já os que não acre-
ditam na venda das estatais aumentaram 
de 7,1% para 20,4%. Os Correios (22,2%) e a 
Eletrobras (20,4%) estão entre as empresas 
favoritas a serem desestatizadas. Bolsona-
ro, antes de ser eleito, declarou ser contra 
a venda da estatal de energia por ser uma 
empresa “estratégica”. 

RENDA CIDADÃ  
x  

TETO DOS GASTOS

Em sua opinião, o pagamento do Renda Cidadã 
 justifica o rompimento do teto de gastos?

sim não não souberam/  
não responderam

72% 3,6%
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nome do bem comum, é 
chegado o momento de voltar-
mos a olhar para a frente, pas-

sando a visualizar o “copo meio cheio”. Esta-
mos chegando ao fim de 2020! Enfrentamos 
um período de incomparáveis desafios, nota-
damente no campo da luta pela vida contra 
a pandemia do coronavírus. Período de luto, 
sofrimento e dor para milhares de famílias 
que perderam seus entes queridos, seus ami-
gos, nossos irmãos brasileiros, apesar de toda 
a nossa participação, empenho e vontade de 
vencer esta doença.

Também passamos pelo desafio do pe-
ríodo de seca na Amazônia e no Pantanal, 
com as queimadas que assolam anualmente 
o País. Enfrentamos a questão do desmata-

Em nome 
do bem comum

general hamilton mourão

Vice-presidente da República 

e presidente do Conselho Nacional 

da Amazônia Legal (CNAL)

artigo | general hamilton mourão

mento na Amazônia, que preocupa todos nós. 
Fomos acusados, em campanha internacional, 
de forma equivocada, de não cuidarmos do nos-
so verde. E vivenciamos um processo eleitoral 
diferente do que estávamos acostumados, com 
candidatos e eleitores a distância.

As nossas respostas aos desafios têm sido 
dadas com trabalho sério, conjunto, com mui-
to empenho e dedicação, sempre com olhar 
nos verdadeiros protagonistas: os filhos do 
nosso Brasil. Perante estes cenários – e, apesar 
da tristeza inevitável diante do covid-19, que, 
em algumas regiões, retorna numa segunda 
onda –, quero aqui refletir sobre o lado pro-
missor que o Brasil nos reserva e sobre como 
podemos otimizá-lo, melhorá-lo, aproveitá-lo 
em benefício de nós mesmos e da nossa Nação.

Precisamos nos unir e passar a enxergar a 
janela de luz que cada ramo de atividade e de 
estilo de vida nos apresenta. E, dela, fazer fon-
te de energia para aumentar nossa disposição e 
para cada vez mais construir (ou reconstruir) 
nós mesmos e nosso querido Brasil. Enxergar 
este potencial sob um novo olhar é uma medi-
da necessária e urgente para alinharmos nossos 
pensamentos em aspectos otimistas, aspectos 
positivos que, durante a luta que enfrentamos, 
cada um descobre em si. fo
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A atmosfera e as narrativas de derrota, de 
pessimismo e de insegurança têm de ficar 
para trás. É lamentável, um verdadeiro desser-
viço, vermos somente a apologia ao ruim, ao 
que não deu certo. Não é saudável para nos-
sas vidas e para o nosso País. A cultura de só 
vender manchetes negativas, polêmicas e es-
peculativas deve dar lugar ao gosto e à atração 
por ler e ouvir o lado positivo do nosso enga-
jamento. É tempo de somar, juntar, multipli-
car ações e sentimentos bons. Nas palavras do 
nosso Ministro das Comunicações: “É oportu-
no e necessário um armistício patriótico”.

Temos uma classe empresarial patriótica 
e comprometida em ajudar. Temos, em todos 
os Estados brasileiros, federações, indústrias, 
associações e entidades conscientes dos seus 
papéis de promotoras do desenvolvimento e 
dispostas a cooperarem. Estamos com o se-
tor agropecuário em franco crescimento, com 
uma política arrojada e desenvolvimentista 
sendo levada a efeito. Hoje, somos referência 
mundial de agroprodução.

A discussão e a aprovação de uma legisla-
ção mais dinâmica, eficiente e moderna ao 
País têm sido sempre a tônica dos embates. Os 
nossos parlamentares querem somar, em que 
pese uma pequena exceção deixe prevalecer a 

visão político-ideológica sem sentido e inopor-
tuna. Posicionamentos e ressalvas sempre ha-
verá, pois esses são importantes traços de nossa 
democracia. No entanto, a flexibilidade e o diá- 
logo são a regra. O benefício final é inegável.

No tocante à imagem do Brasil no exterior, 
lembro que quem fala pelo Brasil é o brasileiro. 
Participo de inúmeros fóruns e reuniões, nos 
quais todos veem no Brasil uma oportunidade 
de investimento futuro, nos quais resta perce-
bida, sim, a batalha diária do nosso Presidente 
Bolsonaro e sua equipe ministerial na busca de 
soluções para efetivar esta atratividade.

Minha ideia maior nestas palavras é, como 
Vice-Presidente da República, deixar claro que 
vamos superar obstáculos e incertezas, com 
clareza, determinação e paciência. Tenhamos 
fé e lutemos para isso, arregacemos nossas 
mangas, cada qual nas suas possibilidades e 
na sua realidade. Somos brasileiros e brasilei-
ras, todos de bem! Pessoas dignas que acordam 
cedo para cumprir suas obrigações de trabalho, 
de lar, de estudos. Somos pessoas que enfren-
tam lutas diárias e, mesmo assim, estão sempre 
disponíveis à alegria, a um sorriso, a um abra-
ço, a uma boa dança, a um futebol...

Vamos contagiar nosso País com este sen-
timento de esperança tão nosso: a alegria de 
viver e de buscar o melhor! Vamos nos unir 
pela causa comum de atravessarmos as crises 
da melhor maneira possível. Somar esforços e 
possibilidades, cada um do jeito e da maneira 
que puder. Temos muito a fazer... E faremos! 

Que o resto deste ano se caracterize por 
otimismo e crença na vitória, abandonando os 
sentimentos negativos de que tudo está perdi-
do. Não está!

Cabe a nós, brasileiros, nos unirmos nes-
te objetivo: ajudar o nosso País, de mãos da-
das e, principalmente, com pensamentos e 
ações positivas!
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Novos limites para 
antigos privilégios

diferença entre o peso dos impostos 
sobre os brasileiros e o quanto o Estado 
consegue retornar com serviços de quali-
dade à população é uma das mazelas brasi-

leiras discutidas desde a redemocratização. A escalada da 
carga tributária, que alcança em torno de 36% do Produto 
Interno Bruto (PIB), é justificada pelo descontrole dos 
gastos públicos (federal, estadual e municipal), que pas-
saram dos R$ 241,2 bilhões, em 1995 (primeiro ano de vi-
gência do real), para R$ 3,26 trilhões em 2019, de acordo 
com dados do Tesouro Nacional.

Em 2018, o gasto com a folha de pagamento dos servi-
dores públicos (ativos e inativos) correspondia a 13,4% do 
PIB, sendo que a média nos países que integravam a Or-
ganização para a Cooperação e o Desenvolvimento Eco-
nômico (OCDE), no mesmo ano, era de 9,9%. Estes núme-

ros foram destacados na nota técnica “O 
peso do funcionalismo público no Brasil 
em comparação com outros países”, ela-
borada pela Confederação Nacional da 
Indústria (CNI), em outubro.

Juntam-se aos gastos fixos do gover-
no os altos salários e os privilégios pagos 
ao Poder Judiciário, que correspondem 
a 1,3% do PIB, segundo o documento da 
CNI. Assim, o Brasil se afasta de países 
como Espanha (0,12%), Argentina (0,13%) 
e Reino Unido (0,14%), onde o Judiciário 
pesa muito menos.

Segundo Caio Mário Paes de An-
drade, secretário especial de Desburo-
cratização, Gestão e Governo Digital, 

rever a excessiva folha de pagamento dos servidores públicos e os custos do poder ju-

diciário, responsáveis por aproximadamente 15% do pib nacional, é crucial para realizar 

uma reforma administrativa eficiente

A

filipe lopes
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fora. Haverá uma gigantesca insegurança jurí-
dica se tivermos duas regras distintas para atu-
ais servidores e novos servidores”, afirma Luiz 
Felipe D’Avila, fundador do CLP – Centro de 
Liderança Pública, entidade que atua na cons-
cientização e na divulgação da Reforma Admi-
nistrativa no Brasil.

A Frente Parlamentar Mista da Reforma 
Administrativa (FPMRA) foi instaurada em 
fevereiro para discutir a PEC 32 e possíveis 
melhorias. De acordo com o deputado Tiago 
Mitraud (Novo/MG), presidente da FPMRA, o 
colegiado debate a inclusão dos servidores atu-
ais e de membros de outros poderes. “A inclusão 
está sendo discutida. Obviamente, existe uma 
pressão muito grande destes setores contrários 

do Ministério da Economia, o modelo de 
serviço público, consolidado na Constitui-
ção Federal de 1988, não conversa com o 
mundo atual. “Está mais do que na hora de 
modernizarmos a administração pública bra-
sileira, deixá-la mais ágil e capaz de enfren-
tar os desafios que vêm pela frente”, aponta.

Para equacionar os gastos públicos, o go-
verno encaminhou ao Congresso o Projeto 
de Emenda Constitucional (PEC) 32/2020, 
que pretende promover uma Reforma Ad-
ministrava, acabando com privilégios e dis-
torções, como férias com duração superior 
a 30 dias, estabilidade total na carreira do 
servidor público e aposentadoria compulsó-
ria como punição.

De acordo com Andrade, a PEC 32 é a 
primeira etapa de um conjunto de medidas 
que têm como objetivo modernizar a admi-
nistração, contribuir para o equilíbrio fiscal 
e oferecer serviços de qualidade. “O que esta-
mos propondo não são simplesmente novas 
regras para o funcionalismo, mas uma pro-
funda transformação do Estado; são as bases 
de uma nova forma de administrar o País.”

PRIVILÉGIOS
Por outro lado, o texto da PEC 32 deixa de 
fora os atuais servidores e também mem-
bros de poderes – como magistrados, parla-
mentares, militares e promotores do Minis-
tério Público.

De acordo com o relatório Gestão de 
Pessoas e Folha de Pagamentos, do Banco 
Mundial, com dados de 2018, o servidor bra-
sileiro – que tem estabilidade no emprego 
– ganha em média 19% a mais que um assa-
lariado do setor privado. Na esfera federal, a 
discrepância cresce entre público e privado: 
um funcionário público federal recebe 96% 
mais do que um profissional em atividade 
equivalente na iniciativa privada, muito aci-
ma da média global de 21%, no comparativo 
com outros 53 países.

“Não faz sentido deixar os servido-
res atuais sem esta modernização, [a PEC] 
também deixa diversas categorias que 
concentram grande parte das distorções de 
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Luiz Felipe d’Avila, do CLP, 

não vê sentido em excluir 

os servidores da PEC 32

gestão pública | reforma administrativa

Despesas com servidores públicos em proporção do PIB (%), em 2018

Fonte: CNI, com dados do FMI (Compensation of employees).

*OCDE: Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico
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Despesa do Poder Judiciário como porcentual do PIB (%)

Fonte: Observatório de Elites Políticas e Sociais do Brasil
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à medida, mas também tem a pressão popu-
lar. Será um processo longo de discussões, 
mas trabalhamos para construir um am-
biente de entendimento”, aponta.

O fundador do CLP defende a criação 
de um regime único para eliminar as rega-
lias, não permitindo que carreiras se tor-
nem feudos de privilégios. “Por que um juiz 
tem direito a 60 dias de férias, enquanto 
os demais servidores têm direito a 30? Por 
que é possível que a elite do funcionalismo 
tenha direito aos ‘penduricalhos’ (auxílio-
-moradia e auxílio-viagem e remuneração 
extra que ultrapassa o teto do funcionalis-
mo, como jetons de conselho de estatais) e 
a maioria do funcionalismo não tem?”, in-
daga D’Avila, que pede que as regras para 
a remuneração diferenciada sejam claras e 
obedeçam critérios de desempenho.

Para o senador Antônio Anastasia 
(PSD/MG), também membro da FPMRA, 
a Reforma Administrativa deve ser um 
processo permanente, e a PEC não irá 
exaurir todos os problemas dos gastos pú-
blicos. “Outros projetos de lei neste senti-
do também são importantes, como o que 
estabelece a regulamentação do teto sala-
rial e põe fim aos chamados ‘supersalários’. 
Privilégios de um pequeno grupo não po-
dem ser considerados direito adquirido.”

Por outro lado, Anastasia avalia que a 
maior parte dos servidores não está nes-
se grupo de privilegiados. “Professores, 
profissionais da saúde e policiais não têm 
salários acima da média. Pelo contrário. 
Muitas categorias precisam ser mais va-
lorizadas. Por isso mesmo, acabar com 
certas distorções também precisa ser uma 
meta nessa reforma.”

MODERNIZAÇÃO E METAS
A avaliação de desempenho é outra fer-
ramenta proposta pela PEC 32 para me-
lhorar a eficiência do serviço público. 
Práticas comuns no setor privado, o go-
verno pretende implantar, no serviço pú-
blico, bonificações e premiações por bons 

resultados, para estimular o bom servidor e me-
lhorar a qualidade dos serviços prestados.

“É preciso garantir que o sistema dê os meca-
nismos necessários para que o funcionalismo pú-
blico entregue serviços de qualidade, com metas 
bem definidas e plano de bonificação para pre-
miar os bons funcionários, como ocorre na ini-
ciativa privada”, aponta o deputado Mitraud.

No início de outubro, a FPMRA apresentou 
agenda legislativa com pontos fundamentais para 
a implementação de metas de desempenho e ava-
liação precisa de custos e benefícios, a revisão da 
estrutura de cargos comissionados e a governança 
salarial entre os poderes, além da criação de um 
órgão central autônomo que conduza a política 
de gestão de pessoas.

Para D’Avila, é preciso corrigir as distorções 
do funcionalismo público e estabelecer formas de 
melhorar a eficiência do Estado, caso contrário, 
os brasileiros continuarão pagando altos tributos 
por serviços de baixa qualidade. “O funcionalis-
mo federal tem remunerações muito superiores 

às da iniciativa privada. Esta gigantesca dis-
crepância não existe em nenhum outro lugar 
do mundo. No Brasil, o Estado se tornou um 
indutor de desigualdade social.”

GASTOS ENGESSADOS
A situação fiscal estatal brasileira beira o 
caos, com os gastos emergenciais exigidos 
no combate à pandemia do novo coronavírus 
(covid-19) prejudicando ainda mais os cofres 
já debilitados. 

As despesas de pessoal impossibilitaram 
aos governadores realocar mais recursos à 
área da saúde. De janeiro a junho, o peso com 
os servidores públicos nos gastos correntes 
atingiu a média de 56,8% nos Estados, segun-
do o Boletim de Finanças dos Entes Subnacio-

nais (Tesouro Nacional, outubro). A região Sul 
concentrou os maiores gastos com pessoal em 
relação à despesa corrente total, com 68,1% nos 
seis primeiros meses de 2020. A região Sudeste 
apresentou o menor comprometimento com esta 
despesa no período (53,2%).

O estudo do Tesouro mostra que os custos com 
pessoal cresceram mais do que as despesas corren-
tes, ou seja, os Estados brasileiros gastaram mais 
para pagar os servidores do que no combate à pan-
demia, que vitimou mais de 150 mil brasileiros – 
dados consolidados no início de novembro. En-
quanto a despesa corrente cresceu 1,6%, o gasto com 
pessoal cresceu 2,45%, no primeiro semestre do ano.

Esta dificuldade em equacionar as contas es-
taduais, sem a possibilidade de mexer nos gastos 
fixos com pessoal, tem assombrado os governos 

gestão pública | reforma administrativa

O que estamos propondo não são 

simplesmente novas regras para 

o funcionalismo público, mas 

uma profunda transformação do 

Estado; são as bases de uma nova 

forma de administrar o País.”

caio mário paes de andr ade, 
secretário especial de 
desburocratização, gestão e governo 
digital, do ministério da economia

Sem 
estabilidade

A estabilidade passa a ser garantida apenas 

aos servidores das carreiras típicas de Estado, 

ou seja, aquelas que só existem na administra-

ção pública, como auditor da Receita, diplo-

mata e técnico do Banco Central (BC). Uma 

lei será enviada após a aprovação da Reforma 

Administrativa e listará as carreiras que man-

terão a estabilidade.

fo
t

o
: 

w
a

sh
in

g
t

o
n

 c
o

st
a

po
lí

ti
c

a
 |

 c
u

lt
u

ra
 |

 n
eg

ó
c

io
s

|
| 

26

| 
27

v o t o  1 4 9v o t o  1 4 9



estaduais desde o início de 2019. O go-
vernador de Minas Gerais, Romeu Zema 
(Novo), em entrevista recente ao canal 
CNN, afirmou que, desde sua posse, cor-
tou 50 mil cargos e tenta viabilizar as 
reformas da Previdência e Administra-
tiva, mas boa parte da estrutura de pes-
soal não é passível de redução. “Espero 
que a Reforma Administrativa passe no 
Congresso e inclua Estados e municípios. 
Estou assistindo aterrorizado à situação 
fiscal do País. Nenhum ajuste foi feito por 
nenhum Estado, nem o governo federal, 
enquanto milhões de brasileiros estão per-
dendo emprego e renda pela pandemia.”

A Lei Complementar 173, publicada 
em maio, estabeleceu o Programa Fe-
derativo de Enfrentamento ao Corona-
vírus (PFEC), que além de permitir a 
transferências de recursos federais aos 
Estados e municípios, congelou os paga-
mentos das dívidas públicas até o fim do 
estado de calamidade pública (decretado 
em março deste ano, com término pre-
visto para 31 de dezembro de 2020).

Ainda assim, 2021 promete ser um 
ano de extrema dificuldade para os 
gestores públicos fecharem as contas. 
Segundo o Tesouro Nacional, o Rio de 
Janeiro é o Estado com maior nível de 
endividamento, onde as dívidas corres-
pondem a 285% da receita líquida. Os 
cariocas são seguidos por Rio Grande 
do Sul (216,42%), Minas Gerais (204%) e 
São Paulo (193,69%).

GANHOS EM LONGO PR AZO
Mesmo que a PEC 32 seja aprovada 
sem as inclusões de servidores públi-
cos atuais, parlamentares, magistra-
dos, militares e promotores, segundo 
projeção realizada pelo CLP, o setor 
público deve economizar, pelo menos, 
R$ 24 bilhões até 2024. Caso a Reforma 

Administrativa insira todos os agentes pú-
blicos, a economia pode chegar a R$ 400 bi-
lhões até 2034.

Segundo Caio Mário Paes de Andrade, se-
cretário especial de Desburocratização, Gestão 
e Governo Digital, do Ministério da Economia, 
os impactos econômicos da PEC 32 somente 
poderão ser mensurados com a sua tramitação, 
mas os ganhos do aumento da eficiência no 
serviço público serão muitos. “Nossa proposta 
é manter o segmento atrativo, mas ele precisa 
se aproximar da realidade dos brasileiros e da 
remuneração do setor privado. Para isso, será 
preciso eliminar vantagens e benefícios exclu-
sivos dos servidores públicos. É uma questão de 
justiça e responsabilidade”, conclui.

gestão pública | reforma administrativa

Facilidade 
de demissão

A PEC 32 também prevê flexibilizar as pos-

sibilidades de demissão dos servidores, sem 

necessidade de aguardar decisão final da 

Justiça. Hoje, a demissão só acontece quan-

do há sentença final da Justiça, e não cabe 

recurso por parte do servidor. O Ministério 

da Economia estuda o envio de Lei Comple-

mentar (LC) para regular a possibilidade de 

demissão por baixo desempenho, abrangen-

do atuais e futuros servidores.

Fim dos 
“penduricalhos”

A PEC 32/2020 propõe o fim dos benefícios,

com exceção do salário, aos servidores.

São eles:

• licença-prêmio de três meses a cada cinco 

anos trabalhados (benefício não existe no âmbi-

to federal desde 1999, mas ainda vigora em 20 

Estados brasileiros);

• adicional por tempo de serviço, o anuênio, 

eleva o salário dos servidores em 1% a cada ano, 

independentemente do reajuste salarial;

• aposentadoria compulsória como punição;

• aumentos retroativos;

• férias superiores a 30 dias ao ano;

• parcelas indenizatórias;

• adicional ou indenização por substituição;

• redução de jornada sem redução de remu-

neração;

• progressão ou promoção baseada exclusiva-

mente no tempo de serviço;

• incorporação ao salário de valores referen-

tes ao exercício de cargos e funções.

É preciso garantir que o sistema dê 

os mecanismos necessários para que 

o funcionalismo público entregue 

serviços de qualidade, com metas bem 

definidas e plano de bonificação para 

premiar os bons servidores, como 

ocorre na iniciativa privada.”

deputado tiago mitraud (novo/mg), 
presidente da frente parlamentar 
mista da reforma administrativa (fpmra) 

Para o senador Antônio Anastasia 

(PSD/MG), privilégios de um pequeno 

grupo não podem ser direito adquirido
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cultural. Os seus escritos durante 
sua prisão, conhecidos como Cader-
nos do Cárcere, chegaram ao Brasil 
na década de 1960. Não coinciden-
temente mesma época em que surge 
Paulo Freire, o Gramsci tupiniquim. 
A partir daí, a esquerda inicia a es-
tratégia das tesouras: por um lado 
grupos guerrilheiros buscam deses-
tabilizar o governo pela violência e, 
por outro, um grupo mais “modera-
do” usava das ferramentas do Estado 
democrático de direito para domi-
nar instituições.

O domínio foi de tal maneira que 
hoje assistimos em nosso País – gra-
ças à internet – estudantes brigando 
na Universidade de Brasília (UnB) 
pelo simples motivo de ostentar uma 
bandeira do Brasil Império. Noutra 
ocasião, na Universidade Federal do 
Ceará (UFC), em Fortaleza, um alu-
no foi cuspido e agredido por sim-
plesmente usar uma camisa de Jair 
Bolsonaro, apenas para citar dois ca-
sos. Crendo lutar por uma sociedade 
melhor, acreditam que vale até a bar-
bárie em nome da causa. Algo similar, 
mas em menor grau, ocorreu na bem 
falada Revolução Francesa, quando 
centenas eram decapitados/dia em 
nome da “causa”, uma ode ao “os fins 
justificam os meios”. 

A universidade, local que deve-
ria ser o mais aberto possível, acaba 
por afunilar os cérebros estudantis 
apenas com a visão marxista e seus 
derivados. Democracia é poder ser 
menchevique ou bolchevique; qual-
quer ideia diferente das de esquerda 

torna-se automaticamente nazista ou 
fascista. O professor Olavo de Carvalho 
indagou certa vez: quantas teses anti-
comunistas foram publicadas em TCCs, 
monografias e doutorados nas universi-
dades do Brasil da década de 1980 para 
cá? E quantas citando positivamente 
Marx, Engels, Gramsci ou Che Guevara? 
Eis o berço dos profissionais e da elite 
acadêmica e intelectual do País. 

Assim, assistimos a teoria de Gramsci 
funcionar e os brasileiros abrindo mão 
de seus direitos mais fundamentais, 
como o de ir e vir, em troca do “papai 
Estado”, personificado em prefeitos e 
governadores, supostamente cuidar de 
sua saúde. Forma-se uma geração de aco-
vardados, acostumados a transferir suas 
responsabilidades a terceiros e sempre 
dependendo do Estado: a geração Paulo 
Freire ou nem-nem. 

Poucos ouviram falar em Benjamin 
Franklin (1706-1790), um dos pais fun-
dadores dos Estados Unidos, que sécu-
los atrás alertou: “aqueles que abrem 
mão da liberdade essencial por um 
pouco de segurança temporária não me-
recem nem liberdade nem segurança”. 
Mas também pudera, nossa elite acadê-
mica e intelectual não tem contato com 
esses autores “nazi fascistas”. E ainda há 
os que acreditem que essa guerra cultu-
ral é teoria da conspiração ou coisa de 
terra planista. Estude, saia da bolha e 
tire suas conclusões: nada é por acaso.

artigo | eduardo bolsonaro
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V ivemos uma pandemia jamais 
vista na história contemporânea. 
Como em toda crise, há aqueles que 
tentam tirar proveito da desgraça 

alheia; e não estou falando somente das autoridades 
que se locupletaram do dinheiro do “covidão”. Um 
grupo de engenheiros sociais, muito bem organi-
zados, num projeto de longo prazo, bota em prática 
agora a sociedade utópica que até então só existia 
em seus pensamentos. 

Para explicar, retorno a 1917, ano da Revolu-
ção Russa, que tomou o poder pela força e virou 
modelo de exportação do marxismo pelo mundo 
– a batalha de Vístula (1920) e o pós 2ª Guerra 
Mundial, que formou a Cortina de Ferro, escan-
caram isso. Porém, o filósofo italiano Antonio 
Gramsci (1891-1937) defendia que o mundo oci-
dental tinha valores e instituições fortes e que 
neste cenário um modelo comunista só prospe-
raria a longo prazo se houvesse uma revolução 

A universidade, 

local que deveria 

ser o mais aberto 

possível, acaba 

por afunilar os 

cérebros estudantis 

apenas com 

a visão marxista 
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economia | ganhos públicos e privados

esde 15 de julho, o Brasil avançou 
no caminho da retomada econômica 
com a abertura do setor de saneamento 
básico para as companhias privadas. De 

fato, naquela data, a sanção do Marco Legal do Sane-
amento Básico foi além e fixou 2033 como prazo para 
a universalização da oferta de água e esgoto tratados. 
Para efetivar tais metas, nos próximos anos, o Banco 
Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social 
(BNDES) vai oficializar uma carteira de investi-
mentos iniciais que gira em torno de R$ 55 bilhões 
– e, assim, pôr em prática o calendário dos primei-
ros leilões de concessões ou Parcerias Público-
-Privadas (PPPs), para levar esgoto a 100 milhões 
de brasileiros e água a 35 milhões. A expectativa 
do mercado é que estas mudanças demandem até 
R$ 700 bilhões em investimentos, que devem gerar 
700 mil empregos nos próximos 14 anos. 

Em Alagoas, o leilão ocorreu em setembro, e em 
outubro, leilões no Espírito Santo e também no Mato 
Grosso. No Rio Grande do Sul, o BNDES prevê leilão 

no segundo semestre de 2021 para con-
trato de coleta e tratamento de esgoto 
por PPP em até 42 municípios, incluin-
do distribuição em Porto Alegre – por 
concessão ou PPP. 

O governador gaúcho, Eduardo Leite 
(PSDB), afirma que o modelo atual de 
saneamento se mostrou ineficaz. “Em-
bora os Estados contem com verba da 
União, nem sempre os recursos são sufi-
cientes para abranger o que é necessário. 
Quando há uma situação como esta, o 
Poder Público deve atuar em conjunto 
com o setor privado.” 

Ele cita o trabalho para a recupera-
ção de duas bacias da região metropo-
litana. “Os rios Sinos e Gravataí estão 
entre os mais poluídos do País. Empre-
endemos muito tempo para que a PPP 
saísse o quanto antes, afinal, falamos de 
nove municípios que vão elevar o índice 

D

Ganhos públicos 
e privados

gustavo bornwinnson

além de melhorar a qualidade de vida de milhões de brasileiros, o novo marco 

legal do saneamento abre oportunidades para a iniciativa privada, motivando 

empresas nacionais, estrangeiras, bancos e fundos de investimentos a se articu-

larem para entrar no setor em 2021
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ALAVANCA DA ECONOMIA
“Tanto a população brasileira como os investidores 
clamavam, há tempos, por mudanças efetivas no 
setor de saneamento. Nesse sentido, a regulamenta-
ção melhora a transparência sob a ótica jurídica e 
mitiga os riscos de ingerência política; dessa forma, 
o marco legal estende o tapete vermelho aos inves-
tidores domésticos e estrangeiros, como ocorreu 
nos setores de telefonia, na década de 1990, e ener-
gia, em 2000”, disse o economista-chefe da Austin 
Ratin, Alex Agostini.

Segundo ele, companhias e fundos de investimen-
tos estrangeiros começam a se articular com os olhos 
voltados à liquidez do mercado de saneamento. “O se-
tor já movimenta importantes fundos de investimen-
tos americanos, canadenses, chineses, europeus e do 
Oriente Médio, que contrataram assessorias técnicas 
para avaliar as oportunidades.” 

O sócio da área de financiamento de projetos do 
BTG Pactual – banco com forte atuação no setor de 
infraestrutura –, Gustavo Fava, também avaliou o 
marco como positivo. “É algo que estamos esperando 
há muito tempo, um passo importante para atração 
do investidor. É uma oportunidade única; certamen-
te o que não falta aqui é tamanho para justificar a 
vinda de investidores”, afirmou o executivo, no pai-
nel FSB/Exame. 

O Banco Santander, que também atua na área de 
financiamentos para o setor, informou a abertura de 
linha de crédito no valor de R$ 5 bilhões para proje-
tos voltados ao saneamento. 

de tratamento próximo a 90% e avançamos para 
ampliar o modelo às cidades do interior.” 

Para o presidente do Instituto Trata Brasil, 
Édison Carlos, a chegada das empresas privadas 
dará mais garantias para que haja qualidade e 
alcance dos serviços. “O saneamento é um setor 
que não tem competição. A estatal opera por 
30 anos e vai ficando. Isso não quer dizer que 
ela seja ruim, e a companhia privada, melhor; 
quer dizer que a concorrência trará benefícios, 
ou seja, as empresas deverão provar ter capaci-
dade de operação. Em São Paulo, por exemplo, a 
Companhia de Saneamento Básico do Estado de 
São Paulo (Sabesp) será obrigada a demonstrar 
capacidade para atender ao Estado.”

Em painel promovido pela agência FSB e a 
revista Exame, a diretora-presidente da Agência 
Nacional de Águas (ANA), Christianne Dias, 
afirmou que a melhor solução é que esses gru-
pos contenham municípios mais e menos ren-
táveis, porque existem pequenas cidades que, se 
atendidas individualmente, podem não gerar o 
lucro esperado. E se forem atendidos em blocos 
regionais, os municípios menores não ficam iso-
lados e passam a ser fundamentais na formação 
dos grupos previstos pelo novo marco. “Esta for-
mação das regiões [blocos regionais de municípios] 
deverá ser proposta pelos Estados. É claro que o 
BNDES, ao fazer projetos de modelagem, acaba 
trazendo as regiões para o bojo das discussões. 
Não é papel da agência contribuir para a forma-
ção dos blocos. Eles se formam, e a agência faz a 
regulação”, afirmou. fo
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Embora os Estados 

contem com verba da 

União, nem sempre os 

recursos são suficientes 

para abranger o que é 

necessário. Quando há 

uma situação como esta, 

o Poder Público deve 

atuar em conjunto com 

o setor privado.

eduardo leite, 
governador do 
rio grande do sul

O que determina  
a nova legislação

2021

Capitais e regiões metropolitanas 

têm de fechar os lixões a céu aberto

2024 

Municípios com menos de 50 mil habitantes 

são obrigados a encerrar lixões ao ar livre

2033

99% da população brasileira devem ter 

acesso à água potável, e 90%, ao tratamento 

e à coleta de esgoto até 31 de dezembro
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O PAPEL DO CONGRESSO
Integrante da Frente Parlamentar Mista 
em Defesa do Saneamento, no Congresso, 
a deputada federal Geovania de Sá (PSDB/
SC) apoia o Marco Legal e destaca as novi-
dades em relação à coleta de lixo. “O novo 
marco regulatório também prevê acabar 
com os lixões a céu aberto no Brasil. Aque-
les que fizerem os planos municipais de re-
síduos terão prazo até 2024.” 

O senador Luis Carlos Heinze ( PP/
RS), também defensor da nova legisla-
ção, aponta que os municípios não têm 
mais recursos para os serviços básicos de 
saneamento. “O Sistema Nacional de In-
formações sobre o Saneamento aponta 
que metade da população brasileira não 
tem acesso à coleta de esgoto, e 20% não 
dispõem de acesso à água potável. Os gas-
tos com doenças relacionadas ao sanea-
mento básico inadequado ultrapassam 
R$ 1 bilhão”, afirma o senador.

MAPA DAS PPPs
Levantamento elaborado pela consultoria 
Radar PPP revela que o Brasil soma 360 
projetos voltados a concessões e parcerias 
público-privadas com foco em saneamento 
básico, distribuídas entre as várias etapas 
do ciclo de vida de um projeto, o que inclui 
abastecimento de água, além de coleta e tra-
tamento de esgoto.

Os projetos para concessões e PPP pas-
sam pela etapa de intenção pública, con-
sulta pública, licitação e fase de contrato 
iniciado. Segundo o sócio da Radar PPP, 
Bruno Pereira, as prefeituras estão no topo 
da lista no que diz respeito às concessões e 
PPPs para abastecimento de água, coleta e 
tratamento de esgoto. “Infelizmente, nos 
últimos anos, as estatais de saneamento bá-
sico agem de forma muito tímida na hora de 
implantar projetos via PPPs, que é uma mo-
dalidade de contrato que combinaria muito 
com o interesse das estatais de preservar a 
gestão comercial dos clientes.”

nais e estrangeiros pelo mercado nacional. “Há o 
entendimento que não existe, no mundo, oportu-
nidade semelhante na área de infraestrutura.”

Outra companhia que já atua na área é a Iguá 
Saneamento, que conduz 18 operações nos Esta-
dos de Alagoas, Mato Grosso, São Paulo, Paraná e 
Santa Catarina. Dessas, 14 são concessões, e qua-
tro, PPPs. O CEO da empresa, Carlos Brandão, 
ressaltou que há diálogo com grupos grandes de 
outros setores, com experiência em infraestrutura 
e capacidade financeira, que podem se desdobrar 
em diversos formatos de parcerias. “A implanta-
ção de um sistema de água ou esgoto, por exemplo, 
requer engenharia complexa que deve observar, 

entre vários fatores, as interrupções viárias de 
uma cidade para a sua execução e, ao mesmo 
tempo, atender às metas do plano de saneamento 
pactuadas com a municipalidade.” 

Vaney Iori, executivo responsável pela área 
financeira da Aviva Ambiental, desenvolvedora 
de projetos para futuras concessões privadas de 
serviços públicos de água e esgoto em todo o ter-
ritório nacional, afirmou que “o maior desafio 
é o aperfeiçoamento técnico para o desenvolvi-
mento das operações e o prazo para atendimen-
to das metas impostas nos contratos. Será neces-
sário se adaptar para dar suporte ao volume de 
recursos à disposição.” 

DE DENTRO DO MERCADO
O presidente da Construtora Passarelli, Pau-
lo Bittar, endossou a perspectiva otimista. “O 
mercado está bem agitado. Várias empresas da 
área de construção, especializadas ou não em 
saneamento, estão se preparando para atuar 
como construtoras e, até mesmo, como sócias 
em SPEs [Sociedades de Propósito Específico], 
para disputar futuras concorrências.” 

À frente da companhia, responsável por 
obras como as de tratamento de esgoto em 
Araguaína, no Tocantins, e da Adutora do 
Agreste, em Pernambuco, Bittar afirmou que é 
perceptível o interesse dos investidores nacio-

Agenda dos leilões

Confira o calendário dos leilões já previstos pelo Banco Nacional do Desenvolvimento 

Econômico e Social (BNDES) para obras de saneamento.

ESTADO LEILÃO CONTRATO CIDADES INVESTIMENTO

Acre 1 T 2021 2 T 2021 22 R$ 1,287 bilhão

Amapá 1 T 2021 2 T 2021 13 R$ 3,822 bilhões

Ceará 3 T 2021 4 T 2021 – R$ 9 milhões

Rio de Janeiro 4 T 2020 1 T 2021 64 R$ 33,572 bilhões

Rio Grande do Sul 2 T 2021 3 T 2021 42 R$ 3 bilhões

acre: concessão comum em água e esgoto nos 22 municípios.

amapá: concessão comum em água e esgoto em 13 municípios.

ceará: concessão administrativa (PPP) de esgoto no Estado.

rio de janeiro: distribuição de água e esgoto em 64 municípios.

rio grande do sul: PPP de esgoto em até 42 municípios.

Projetos por regiões
Os dados da consultoria Radar PPP mostram 

o número de concessões e PPPs em andamento no Brasil. 

O Sudeste soma o maior número de projetos.

REGIÃO INICIATIVAS 

Sul 42

Sudeste 130

Centro-Oeste 39

Nordeste 87

Rio Grande do Sul 62

Fonte: Consultoria Radar PPPFonte: Agência Nacional de Águas (ANA)
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deus-Estado. Os indivíduos e as instituições 
naturais têm menos propaganda.  

Esta visão de mundo estatista, socialista 
e politicamente correta perdeu as eleições de 
2018 para Bolsonaro. Por outro lado, continua 
com um ativismo muito maior nas universida-
des, nos movimentos de base da Igreja Católi-
ca, nas faculdades de Comunicação e de Peda-
gogia, na doutrinação do ensino, nas redações, 
nos sindicatos, nas celebridades artísticas e 
culturais, nas novelas e em parcela significati-
va do empresariado paulista – competente em 
ganhar dinheiro, mas primário na compreen-
são maior do fenômeno da opinião pública. 

Prova disso são as votações expressivas 
de candidaturas simbólicas deste campo em 
duas cidades importantes citadas acima: Por-
to Alegre, com Manuela d’Ávila (PCdoB), e 
São Paulo, com Guilherme Boulos (PSOL). 
Ambos perderam, mas cravaram uma estaca 
referencial para a retomada de poder no País. 
São tentativas novas, para além do PT, ambas 
insufladas por Lula. 

A personificação da direita apenas em Bol-
sonaro se esgota ali adiante. Não por culpa do 
presidente, que segue forte (e favorito), mas 
pela falta de uma inserção popular capaz de 
levar adiante as bandeiras desse segmento. Es-
tou procurando fazer um exercício de médio 
prazo, para além de 2022. Faltam militância, 
organização, consistência e permanência aos 
demais segmentos políticos brasileiros, aí in-
clusas forças representadas por partidos como 
MDB, PSD, PP, DEM, PSDB, PL, Cidadania, 
Novo, PTB, Republicanos e PSL. 

Ao combater Bolsonaro sob a alegação de 
rejeitar a polarização, muitos democratas não 
percebem que o projeto do PT e seus afins 
são muito mais ameaçadores. Basta ver que o 
plano de José Dirceu para a América Latina 
segue em pé. Bolsonaro é uma onda que pas-

sará. Cumpre um papel de enfrentamento 
que até hoje ninguém teve coragem de fa-
zer, com suas virtudes e defeitos. Todavia, 
ele não pode ser a única esperança de uma 
nação que não quer um projeto socialista. 
Já o petismo e a esquerda estatista são um 
fenômeno orgânico, organizado e perma-
nente. Mesmo derrotado nesta eleição, o 
PT e seus braços seguem ocupando espaços 
majoritários de formação da opinião pú-
blica. São ativos na luta cultural – e sabem 
que este é o caminho.

Apesar disso, em eleições simbólicas, es-
pecialmente de Porto Alegre e São Paulo, o 
eleitor mostrou, mais uma vez, que negros, 
mulheres, gays ou pobres não são proprie-
dade, nem dependem das mãos pretensa-
mente redentoras de político esquerdista 
– e de nenhum outro campo ideológico. 
Reafirmou-se o respeito à sociedade livre – 
de todas as cores, raças, gêneros e opções. O 
voto mostrou que ninguém é dono do povo. 
E que a libertação dos indivíduos virá por 
eles mesmos, não pelos políticos. Mas essa 
disputa está por um triz.

Os campos da esquerda moderna, da 
centro-esquerda, do centro, da centro-direi-
ta e da direita só conseguirão ter relevância 
se tiverem posicionamento e organização, o 
que estão longe de demonstrar atualmente. 
Grande parte de seus notáveis é mera “lacra-
dora” de redes socais, sem verdadeira orga-
nicidade, vocação de liderança e uma míni-
ma densidade intelectual. Se os democratas, 
especialmente conservadores e liberais, 
não ocuparem espaços, formarem líderes, 
encamparem bandeiras claras e comba-
terem, com força, o PT e seus acessórios, 
eles voltarão redescobertos logo adiante. 
Façam política, portanto! 

uitas mudanças nas eleições de 
2020, mas nenhuma grande novidade. Ou 
melhor, como disse Heráclito: “A única 
coisa permanente é a mudança”. Ou ainda 

como me diz Cezar Schirmer, amigo experiente e recém-
-eleito vereador de Porto Alegre: “Política é roda-gigante. 
Num dia você está em cima; noutro, embaixo”. Sobre esta 
mutabilidade, também sentenciou Magalhães Pinto: “Po-
lítica é como nuvem. Você olha, ela está de um jeito. Olha 
de novo, e ela já mudou”. 

O resultado do último pleito mostrou uma reorgani-
zação das forças municipais, mas nada capaz de represen-
tar mudança mais abrupta do ciclo político nacional. É 
fato que a vinculação à figura do presidente Bolsonaro já 
não teve a mesma força catalisadora de outrora. Por outro 
lado, tampouco o eleitor fez um voto repulsivo a ele. A re-
pulsa que se repetiu, mais claramente, foi ao PT. Contudo, 
o tema principal das cidades continuou sendo a gestão. 

M

cleber benvegnú 

Jornalista e advogado, é sócio- 

-fundador da Critério, agência 

de gestão de imagem e reputação

artigo | cleber benvegnú

Mesmo assim, a ideologia não pas-
sou ao largo, eis que foi argumento 
importante em cidades como São Pau-
lo e Porto Alegre, mas sempre dentro 
de narrativa mais ampla. De qualquer 
modo, restou claro que a poesia da luta 
de classes, do velho marxismo, de “tirar 
dos ricos para dar aos pobres”, de que os 
oprimidos precisam de um Robin Hood 
esquerdista-estatista para se libertar 
e de que o ambiente social deve ser de 
tensão, luta e conflito – entre gays e he-
terossexuais, cristãos e ateus, homens 
e mulheres, gordos e magros, pretos e 
brancos –, continua movendo muitos co-
rações e mentes.  

O poder transformador das liberda-
des individuais, da crença em Deus, do 
livre-arbítrio, do empreendedorismo, 
do autodidatismo e do papel da família 
como primeiro locus de libertação hu-
mana segue em desvantagem na batalha 
da opinião pública. Isso não mudou. O 
povo brasileiro continua aderente a tais 
valores, mas é assediado de modo perma-
nente pela ideia falsamente confortan-
te de que a redenção virá dos coletivos 
formais e artificiais – especialmente do 

O PT perdeu. Entretanto, 
segue ganhando 
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Criança, o nosso 
bem maior 

o desaparecimento de uma criança 
provoca um luto na mãe que nunca aca-
ba. A tragédia gera suicídios, separações e 
sofrimento, impossível de mensurar, para 

toda a família”. A frase foi proferida pela ministra Da-
mares Alves, da Mulher, Família e Direitos Humanos, 
na solenidade de outorga da Medalha da 55ª Legislatu-
ra da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, por 
nossa iniciativa.

Durante um dia inteiro, ela conheceu detalhes do nos-
so projeto – transformado em lei – que previne e coíbe 
o desaparecimento de crianças e adolescentes, com base 
na criação de um banco de dados e imagens centralizado 
no Instituto-Geral de Perícias (IGP). Damares confirmou 
que a iniciativa será transformada em política nacional 
– e parabenizou o Rio Grande do Sul por ser o primeiro 
Estado a enfrentar concretamente este flagelo.

As estatísticas sobre o tema são devastadoras. A cada 
ano, desaparecem, no Brasil, 42 mil menores, dos quais 
entre 9 mil e 11 mil jamais são encontrados, infligindo 
sofrimento gigantesco a milhares de famílias. O sumiço 

pode ocorrer em apenas seis segundos, suficien-
tes para os pais procurarem um produto no su-
permercado ou se distraírem no shopping.

Os menores sequestrados são empregados 
para o cometimento de crimes hediondos, como 
tráfico de drogas, produção de pornografia (fo-
tos, vídeos e programas sexuais), tráfico de ór-
gãos e adoções internacionais ilegais, ilícitos 
que movimentam bilhões mundo afora.

O uso de imagens de câmeras de videomo-
nitoramento é uma eficiente ferramenta contra 
estes crimes, como foi comprovado recentemen-
te, quando agentes de segurança analisaram ví-
deos, o que permitiu o resgate da médica levada 
ao Paraná. Nosso projeto/lei prevê o emprego 
de um software para cruzar fotos usadas no 
Registro Geral (RG) com os dados pessoais. A 
partir do registro da ocorrência, será possível 
disparar um alerta de mobilização para recupe-
rar o menor.

Aproximadamente 15 crianças e adolescen-
tes desaparecem, todos os dias, no Rio Grande 
do Sul. De 2015 a 2018, estima-se 12 mil ocor-
rências no Estado. A adesão do Ministério 
Público, mediante o Conselho Nacional dos 
Procuradores-Gerais (CNPG), é mais um elo 
para a capilarização nacional no combate a esse 
flagelo social. Somente com a parceria de toda 
sociedade é possível acabar com o sofrimento 
que castiga milhões de famílias por toda a vida.

luciano zucco

Graduado em Ciências Militares pela Academia 

Militar das Agulhas Negras (Aman) e segurança 

presidencial no gabinete de Segurança 

Institucional da Presidência da República, 

é deputado estadual (PSL/RS)
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Transições 
pós-eleitorais

eleições de 2020 foram 
concluídas. Superadas as 
refregas, há um momen-

to para as transições pós-eleitorais. 
Nesta etapa, onde emoções e delírios 
de campanha devem ceder lugar à 
razão, algumas providências se re-
vestem de inquestionável importân-
cia na medida em que asseguram aos 
eleitos, previamente à posse, o acesso 
aos dados e às  informações oficiais 
sobre o ente que será administrado 
logo adiante. As pessoas não se dão 
conta e os meios de comunicação 
omitem uma situação que, caso mal 
encaminhada, pode resultar em en-
traves capazes de afetar o cotidiano 
com a interrupção de contratos, con-
vênios e obras, por exemplo.

Diante da rotatividade que deve 
caracterizar o poder pelo voto, a es-
sência desses ajustes entre equipes de 
governo e de candidatos está em pre-
servar a continuidade administrativa 
e o serviço público, além de impedir 
que mesquinharias, intrigas eleitorei-
ras ou ressentimentos desviem a ro-
tina das instituições. Tais posturas, 
por incrível que possa parecer, são 
relativamente comuns após embates 
acirrados ou vitórias de adversários 
ferrenhos. Nesses momentos, com 
alguma frequência, ocorrem casos 
de sonegação de documentos, sabo-
tagens, danificação de arquivos e até 
furtos de equipamentos no período 
que antecede a passagem do poder.

Relativamente aos municípios, diferente-
mente do que ocorre em relação ao plano fe-
deral, não há um texto legal disciplinando os 
ritos de forma clara e objetiva. Porém, o que é 
possível constatar ao longo dos tempos é que 
não obstante a inexistência de uma previsão 
expressa, inúmeras transições locais aconte-
cem quase que ao natural, como decorrência da 
soberania das urnas. Isso, além de civilizado e 
elogiável, é importantíssimo na medida em que 
o vencedor, no primeiro ano do seu governo, 
executará um orçamento que foi planejado e 
votado previamente.

Importante lembrar, no entanto, que as 
trocas de chefia locais carecem de uma disci-
plina normativa específica visando valores 
administrativos que necessitam ser preser-
vados. Ainda mais em se tratando de Brasil,  
país-continente formado por 5.568 municí-
pios. Para um início correto de administração 
espera-se que a maioria dos entes tenha levado 
a efeito a determinação constitucional de que 
“todo o poder emana do povo”.

antônio augusto 
mayer dos santos

É advogado 

e especialista em 

legislação eleitoral 

(aamsadv@gmail.com)
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destaque na pandemia | transporte de vidas

O setor de logística mos-
trou sua robustez diante das 
demandas da pandemia, ao 
garantir o transporte de me-

dicamentos e demais itens essenciais para 
o combate do covid-19. Neste cenário, a VT-
CLOG, empresa especializada no transporte 
de fármacos, mostrou o seu protagonismo, 
mantendo a entrega de remédios e vacinas, 
entre outros produtos.  

Para manter a eficiência, a empresa au-
mentou os investimentos em automação e 
ainda abriu mais 80 vagas de emprego, for-
mando um time de 500 colaboradores. “Acre-
dito que o setor público confirmou a impor-
tância de contar com um operador logístico 
qualificado e especializado. A VTCLOG vi-
venciou a competência do governo federal no 
combate à pandemia e tem total certeza de 
que o SUS [Sistema Único de Saúde] sairá for-
talecido, além do orgulho de ter sido um dos 
‘soldados’ nessa guerra”, diz Andreia Lima 
Marinho, diretora-executiva da empresa.

Apesar de ser uma atividade essencial, o 
setor de logística também foi impactado ne-
gativamente pela necessidade de isolamento 
social. O transporte aéreo foi drasticamente 
reduzido nos meses iniciais da pandemia e 
a recuperação vem chegando aos poucos. A 
VTCLOG, no entanto, precisou rever as metas 
e as estimativas de crescimento em um movi-
mento contrário. “Temos crescido, em média, 
15% ao ano, mas, em 2020, os números devem 
ser mais favoráveis, o que nos leva a prever 
um 2021 ainda melhor, chegando a 25% de 
crescimento”, comenta o diretor-comercial, 
Alexandre Toledo.

O crescimento da companhia não se dá 
apenas pelas necessidades governamentais. A 
iniciativa privada também tem alta demanda. 
Os laboratórios Sanofi, Pfizer e Cristália são 
alguns clientes que confiam na expertise da 
VTCLOG, que atua como um operador mul-
timodal, pois trabalha com os transportes ro-
doviário, aéreo e fluvial, atendendo, com frota 
própria, a todas as regiões do Brasil. “Inves-

timos constantemente na melhoria dos 
nossos serviços. No próximo ano, fare-
mos a aquisição de até 60 veículos, o que 
nos permitirá dobrar a nossa frota, que é 
toda refrigerada”, prevê Andreia.

ENTREGA DE MEDICAMENTOS
Como todo operador logístico, a em-

presa enxerga desafios no setor. “A bu-
rocracia, principalmente nos órgãos de 
controle, precisa ser revista, e a infraes-
trutura das estradas do País, sobretudo 
nas regiões Norte e Nordeste, precisa 
melhorar”, reforça Andreia.

Por ter capilaridade, agilidade e se-
gurança como diferenciais de mercado, a 
empresa se diz pronta para atender novas 
necessidades. Em relação à imunização 
contra o covid-19, que está por vir, o pla-
no de vacinação ainda não foi definido 
pelo governo, mas a VTCLOG garante 
estar preparada pra assumir a demanda.

Transporte de vidas
o novo coronavírus deu ainda mais relevância ao setor de logística, 

que vem respondendo à altura os desafios em todo o território na-

cional e já se prepara para a distribuição da vacina do covid-19

karina fusco A história do Grupo Voetur, ao qual 

a VTCLOG pertence, teve início em 

1984, quando os empresários Carlos 

Alberto de Sá e Teresa Cristina Reis de Sá, 

atuantes no setor de aviação, fundaram 

na capital federal a Voetur Turismo, 

para comercializar passagens aéreas. 

Ao perceberem grande oportunidade 

também no transporte aéreo de cargas, 

pouco tempo depois, juntamente com 

Raimundo Nonato Brasil, especialista na 

área de logística, criaram a Voetur Cargas 

(hoje, VTCLOG), que atua com grande 

expertise na logística de fármacos. Além 

da sede em Brasília, a empresa conta 

com três filiais localizadas na cidade do 

Rio de Janeiro (RJ), em Recife (PE) e em 

Guarulhos (SP), onde fica o principal 

centro de distribuição, com mais de 

30 mil metros quadrados, 31 mil posições 

porta-paletes e a maior câmara fria 

para medicamentos da América Latina, 

com 7.145 posições porta-paletes. 

Como revela Andreia Lima Marinho, 

executiva que atua no grupo há 18 

anos e acompanhou de perto toda a 

ascensão, hoje, o “braço” da logística 

representa 70% do faturamento do 

grupo. “A VTCLOG é o destaque. Nosso 

mantra é: ‘Não transportamos remédio, 

transportamos vida’.”

Aposta 
visionária 
e ascensão 
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Uma ponte e um precipício 
no meio do caminho 

meio do caminho tinha uma 
ponte. Tinha um precipício no 
meio do caminho. No meio do 

caminho tinha uma ponte e um precipício. 
Não sou poeta. E, se fosse, não arriscaria 

rabiscar na métrica de Carlos Drummond de 
Andrade. Valho-me, porém, dos famosos ver-
sos de Drummond para tratar de tema crucial 
ao futuro do País.

Circunstâncias históricas conduziram o 
Brasil à atual encruzilhada. Podemos escolher 
avançar com segurança e cruzar a ponte. Ou 
seguir rumo ao precipício.

Sem fatalismo ou pessimismo, há muitos 
brasileiros, como eu, advertindo para o mo-
mento de decisões que teremos de tomar em 
breve, as quais nos conduzirão à prosperidade, 
com justiça social, ou à ruína econômica, com 
aumento da pobreza.

O Brasil já vinha numa trilha perigosa há, 
pelo menos, duas décadas, aumentando gastos 
para, depois, criar impostos que bancavam 
o aumento de despesa. A pandemia do coro-

artigo | mateus bandeira
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navírus apanhou as contas públicas em situação 
periclitante. Há quase um consenso entre econo-
mistas que a dívida pública vai bater nos 100% do 
PIB, o que é extremamente perigoso. 

Praticamente todos os países têm dívidas bi-
lionárias, impagáveis no curto prazo. Se todos os 
credores resolvessem cobrar de uma única vez, 
os governos não teriam dinheiro para pagar. Ou 
seja, trata-se de uma relação de confiança. Pesso-
as e empresas emprestam aos governos, que pro-
metem pagar. 

Num país de economia sólida como a Alema-
nha, o aumento da dívida não causa maiores trans-
tornos, pois os credores acreditam que receberão o 
que emprestaram. Noutros, como a Argentina, que 
anunciou novo calote recentemente, os credores 
cobram muito caro para financiar a dívida. 

O Brasil pode seguir pela ponte alemã ou despen-
car no precipício argentino. A escolha está logo ali. 
Encerradas as eleições de 2020, o Brasil terá de de-
cidir qual caminho tomar. Enquanto não decidimos 
o caminho, os investidores deixam seus dinheiros 
aplicados ou levam suas riquezas para outros países. 

COMO CHEGAMOS AQUI?
Ao longo de décadas, o País promo-
veu uma política de “Robin Hood às 
avessas”, submetendo quem trabalha 
e produz a uma carga tributária cada 
vez maior e a um sistema tributário 
complexo. Em troca, o Estado de-
volveu serviços públicos precários e 
bancou privilégios para poucos.

Esses privilégios são financia-
dos reservando, às elites do serviço 
público, salários muito acima da 
média do que ganham os trabalha-
dores. Por outro lado, parcelas esco-
lhidas do setor privado são isenta-
das de tributos. 

Assim, o Estado nacional se agi-
gantou e tornou-se burocrático, inefi-
ciente e paquidérmico. O excesso de 
burocracia somado às intervenções 
estatais na economia e aos subsídios 
seletivos distorcem a livre-iniciativa, 
além de destruir, aos poucos, o espíri-
to empreendedor dos brasileiros. 

O resultado deste quadro é o 
agravamento da desigualdade, pois 
uma parte expressiva da riqueza 
produzida é canalizada para poucos 
em detrimento da maioria. Ao fim 
de 2020, encerramos nossa segunda 
década perdida, com crescimento 
anual da renda per capita próximo a 
zero. Mais do que um desastre, uma 
tremenda injustiça, pois sugamos de 
quem produz para dar a parasitas im-
produtivos e ineficientes. 

As respostas dos governos à crise 
sanitária provocada pelo coronavírus 
trouxeram mais falências e desem-
prego, jogando ainda mais brasileiros 
em situação de vulnerabilidade. Me-
didas emergenciais necessárias para 
socorrer os mais desassistidos foram 
meritórias, porém, custeadas com 
mais dívida. Qual o lado bom? 

Graças aos governos Temer e Bol-
sonaro, temos juros e inflação bai-
xos. Ao mesmo tempo, o mundo tem 
liquidez histórica, pois, diante de ju-
ros próximos a zero (ou negativos), os 
aplicadores têm mais disposição para 
correr algum risco.

Temos um país pujante , com 
economia diversificada e recursos 
naturais inigualáveis. Se soubermos 
aproveitar o caminho que o destino 
desenhou, poderemos deixar, em 
breve, o passado de gastança desen-
freada, concentração de renda, pre-
sença excessiva do Estado onde de-
veria haver apenas iniciativa privada 
e ausência do Estado onde ele deve-
ria se fazer presente (saúde, educa-
ção e segurança). 

A QUEM CABE AGIR?
As bases da ponte que, finalmente, 
conduzirá ao Brasil do futuro são 
conhecidas. Cabe ao governo federal 
agir com firmeza e determinação, li-
derando aqueles que queiram o País 
próspero. Ao Congresso Nacional, 

resta a indelegável tarefa de erguer a 
ponte sobre bases sólidas. 

Não haverá alteração relevan-
te na trajetória da despesa pública 
sem uma Reforma Administrativa 
que promova corte de privilégios e 
redução gradual do padrão remune-
ratório em todos os poderes da Re-
pública. 

Não haverá espaço fiscal para 
financiar políticas de educação bá-
sica, saúde e segurança a quem não 
pode pagar, sem reformas que deso-
briguem os governos de privilegiar 
poucos setores à custa do orçamento. 

Não haverá melhoria do ambien-
te de negócios sem uma Reforma Tri-
butária que reduza a quantidade e a 
complexidade dos tributos. 

As principais reformas que o Bra-
sil precisa aprovar para sair da crise 
e adotar o caminho da prosperidade 
já estão no Congresso prontas para 
serem votadas. Sem aprová-las, o pre-
cipício não será uma fatalidade, mas 
uma opção deliberada pelo atraso.

Para a maioria de vocês, leitores, 
parece óbvio que essas reformas de-
veriam ser apoiadas por ampla maio-
ria. O grande desafio é que as corpo-
rações e os grupos de interesses que, 
hoje, capturam os orçamentos públi-
cos estão bem representados em Bra-
sília. Cabe ao restante da sociedade 
pressionar para que a ponte não des-
penque no precipício. 

Não haverá 

melhoria do ambiente 

de negócios sem uma 

Reforma Tributária
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internacional | crise “hermana”

Crise “hermana”

exatos cem anos, a Argentina es-
tava tão bem que era cinco vezes mais 
rica do que o Brasil – e seu Produto 

Interno Bruto (PIB) per capita correspondia a 
75% do norte-americano. Ao longo de um século 
de crises políticas e financeiras, tudo mudou e, 
hoje, é um símbolo de instabilidade econômica. O 
consenso dos especialistas é de que este cenário, 
cujas perspectivas não são otimistas, impacta di-
retamente, e de forma negativa, o Brasil.

Em outubro, a cotação oficial da moeda ar-
gentina para exportações e importações era 
78,30 pesos para US$ 1. No paralelo, o câm-
bio chegava a 180 pesos. Neste ano, o PIB caiu 
7,3%. Para 2021, o Banco Mundial prevê 2% 
de crescimento. A dívida externa chega a US$ 
324 bilhões. A estimativa do mercado é que 
as reservas internacionais fiquem ao redor de 
US$ 5 bilhões, mas dados do banco central ar-
gentino mostravam, no dia 27 de outubro, 
que as reservas líquidas somavam US$ 40 bilhões. 
Para efeito de comparação, as reservas brasileiras, 
na mesma data, eram de US$ 356 bilhões.

de potência econômica, argentina passou a ser problema que preocupa 

o mercado e puxa para baixo o comércio com o brasil

Nesta conjuntura, o governo não sinaliza 
uma recuperação econômica com mais clareza. 
A previsão de inflação do mercado para os pró-
ximos 12 meses é de 43,9%. No consolidado de 
setembro, a taxa ficou em 36,6%. 

Quais os motivos que empurraram o ter-
ceiro maior comprador de produtos brasileiros 
para a situação atual? O mais importante ocor-
reu em dezembro de 2001, com a declaração da 
maior moratória da história do país pelo então 
presidente interino, Adolfo Rodríguez Saá, cujo 
mandato foi de apenas uma semana. De lá para 
cá, o que tem existido é uma sucessão de tenta-
tivas frustradas de acertos. 

O fator histórico explica a situação. “Desde 
a década de 1930, a economia da Argentina vem 
caindo lentamente”, afirma Paulo Roberto de 
Almeida, diplomata e professor de Economia 
Brasileira, que atuou no Itamaraty na área de 
comércio internacional. 

Para ele, a derrocada econômica é o fruto 
dos sucessivos eventos políticos internos. “A 
crise de 2018 é resultado, por exemplo, da 

gustavo bornwinnson
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Argentina, embora relevante, não traz um risco 
de desindustrialização”, diz a confederação.

Além das perdas nas exportações de bens in-
dustrializados para os hermanos, o segundo efei-
to, aponta a CNI, pode ocorrer sobre os investi-
mentos nacionais no parceiro comercial, segundo 
mercado onde o Brasil tem mais multinacionais 
instaladas [dados da Fundação Dom Cabral de 2017. 
Os Estados Unidos ocupam a primeira posição]. “Esta 
crise contribui para que a Argentina imponha 
mais barreiras aos produtos brasileiros, a exemplo 
do crescimento no número de licenças não auto-
máticas para a importação de nossos produtos. 
No contexto do Mercosul, essa crise na Argentina 
pode fazer com que o país esteja menos propenso 
a realizar acordos comerciais, o que pode impac-
tar o bloco como um todo.”

instabilidade causada pelos golpes de 1930 e 
1943. Em 1976, houve outro golpe contra Isa-
belita Perón, após a morte de seu marido, o 
ex-presidente Juan Domingo Perón, que, ao as-
sumir o governo em 1945, mudou a Constitui-
ção argentina e se reelegeu em 1950. Ele seria 
reeleito em 1955 se não tivesse sido derrubado 
pelos militares naquele ano.” 

“A Argentina congelou tudo: preços, salá-
rios, câmbio, aluguéis. Em 1996, aprovou uma 
lei de responsabilidade fiscal, mas ela nunca vi-
gorou. Também manipulou o Instituto Nacio-
nal de Estatísticas, equivalente ao IBGE [Insti-
tuto Brasileiro de Geografia e Estatística]. Quando 
a inflação real oscilava de 25% a 30% ao ano, o 
ex-presidente Néstor Kirchner a colocava abai-
xo de 10%”, afirma o diplomata. Segundo ele, o 
país chegou a fraudar os indicadores de infla-
ção que enviava para o Fundo Monetário Inter-
nacional (FMI), que, depois disso, não aceitou 
mais as contas públicas do país. 

O ex-secretário de Comércio Exterior do 
Ministério da Economia, Welber Barral – que, 
atualmente, é conselheiro e sócio-fundador da 
BMJ, consultoria de relações governamentais e 
comércio internacional –, afirma que a diferen-
ça entre Argentina e Brasil é a tomada de de-
cisões. “Hiperinflação e instabilidade política 
são problemas que o País também enfrentou, 
mas conseguiu obter estabilidade política pelo 
menos até 2013, além de controlar a inflação. 
A Argentina ficou muito dependente da dolari-
zação a partir da criação do Plano Austral, em 
julho de 1985. Aqui, no Brasil, o Plano Real foi 
mais sofisticado porque deu origem a uma moe-
da livre da dependência direta ao dólar. Essa foi 
a grande diferença que fez com que não houves-
se a dolarização da economia nacional.” 

REFLEXOS NO BR ASIL
A Confederação Nacional da Indústria (CNI) 
afirma que a produção industrial nacional é 
voltada principalmente ao mercado doméstico e 
que as exportações respondem por 15% do volu-
me produzido. “Assim, a queda nas vendas para a 

O horizonte traz mais aflições 
para o Brasil na análise do diretor 
do Departamento de Relações Ex-
teriores da Federação das Indústria 
do Estado de São Paulo ( Fiesp), 
Thomaz Zanotto. “É bastante pre-
ocupante quando verificamos que 
a s  e xpor tações  em 2 011 fora m 
quase de US$ 9,8 bilhões e, neste 
ano (2020), se mantivermos o rit-
mo até setembro, vamos exportar 
US$ 3,3 bilhões, valor igual ao de 
2004. Em 2017, só a indústria de 
transformação do Estado de São 
Paulo exportou para a Argentina 

US$ 7 bilhões, a maior parte forma-
da por automóveis”. Segundo ele, o 
lockdown mais rigoroso decretado 
pelo parceiro comercial não pode 
ser ignorado, mas só teria antecipa-
do um agravamento que estava em 
curso na economia argentina. 

Pedro Brites, professor da Es-
cola de Relações Internacionais da 
Fundação Getulio Vargas (FGV ), 
afirma que o perfil da economia dos 
nossos vizinhos mudou muito nos 
últimos 40 anos, sofrendo um pro-
cesso de desindustrialização muito 
grave. “O país tem uma economia 

que vem dependendo de produtos 
agrícolas e minerais . Os índices 
de pobreza e desemprego também 
afetam o contexto social. Isso sem 
contar o fato de que a América do 
Sul passa por um momento de difi-
culdades, a exemplo do Brasil, e isso 
também contribui para a crise da 
Argentina”, afirma.

Para o professor e diretor-ge-
ral das Faculdades Integradas Rio 
Branco (FIRB), José Maria de Souza 
Júnior, há uma clara falta de con-
vergência entre os atores nacionais 
argentinos em prol de uma agenda 
de retomada. “Após o mandato do ex-
-presidente Carlos Menem, a Argen-
tina teve dificuldade de sair da crise 
econômica. As reformas criaram uma 
situação que faz com que a política e 
a economia não conversem”, avalia. 

PERSPECTIVAS
Para começar a trajetória de recupe-
ração, Barral afirma que a Argenti-
na precisa negociar a dívida externa 
com o Fundo Monetário Internacio-
nal (FMI) [o país deve US$ 44 bilhões 
ao órgão] e demais credores externos 
e incrementar o baixíssimo estoque 
de reservas internacionais.

Todd Martinez, analista e especia-
lista na Argentina, atuante em Nova 
York da agência de classificação de risco 
Fitch Ratings, afirma que o país precisa 
encontrar um modelo de crescimento 
que dependa muito mais das exporta-
ções e do investimento privado. “Isso 
exigirá uma formulação de políticas 
mais previsíveis, bem como reformas 
estruturais para melhorar a competiti-
vidade. As perspectivas para ambos não 
são animadoras no momento.”

A Argentina ficou muito dependente da 

dolarização a partir da criação do Plano 

Austral, em julho de 1985. Aqui, no Brasil, 

o Plano Real foi mais sofisticado porque 

deu origem a uma moeda livre 

da dependência direta ao dólar.

welber barral , 
sócio-fundador da consultoria bmj 
e ex-secretário do ministério da economia 

fo
t

o
: 

k
a

r
im

 k
a

h
n

 /
 f

ie
sp

Zanotto, da Fiesp, 

vê com preocupação a queda 

acentuada na receita das 

exportações nacionais 

internacional | crise “hermana”
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trabalhei com os republicanos em Washington, 
Karl Rove, estrategista de Bush, sempre me di-
zia: “Coimbra, na eleição americana, o engaja-
mento é essencial. Precisamos de candidatos 
que empolguem o eleitor a sair de casa para vo-
tar”. Lá, o voto é facultativo, bom lembrar.

Dito e feito. Quando contam com candi-
datos que empolguem a base, dificilmente os 
republicanos são derrotados. Foi assim com 
George W. Bush e Trump. Romney e McCain, 
de perfis mais centristas, acabaram derrota-
dos por Barack Obama. Donald Trump tem 
este perfil vencedor e teria tudo para ganhar 
as eleições de 2020, mediante resultados ex-
celentes na economia e geração de empregos. 
Contudo, na reta final do mandato, havia uma 
pandemia. Aí a lógica se inverteu. 

Republicanos não gastam preciosos recur-
sos de campanha presidencial na Califórnia, 
tampouco os democratas despejam investi-
mentos para vencer no Wyoming, uma vez 
que o resultado nesses Estados é previsível e 
praticamente impossível de reverter. O foco 
são os Estados-pêndulo e aqueles instáveis, 
passíveis de mudança, mesmo que pequena. 
Assim, a batalha pela reeleição passou a focar 
no Cinturão da Ferrugem, na Flórida, na Ca-
rolina do Norte, em Iowa e no Arizona. 

O foco era manter os Estados onde Trump 
havia vencido em 2016 e evitar que territórios 
tradicionalmente republicanos caíssem nas 
mãos dos democratas. Do outro lado, estes 
focavam nos mesmos locais, e a campanha 
acabou se tornando praticamente uma guerra 
travada nesses Estados. 

O resultado, impulsionado pela pandemia, 
reverteu as expectativas dos republicanos. O 
voto antecipado se tornou um enorme trun-
fo para os democratas, enquanto nem toda 
base republicana se sentiu confortável para 
sair e votar. Trump venceu na Flórida e em 
Ohio, mas perdeu em Wisconsin, Michigan 
e Pensilvânia. Como se não fosse o bastante, 
os democratas penetraram em fortes republi-
canos, como Geórgia e Arizona, pondo em 
risco também a maior “joia” eleitoral conser-
vadora: o Texas. 

Este é um movimento que pode ser ex-
plicado pela pandemia, mas que tem justi-
ficativa no movimento demográfico ame-
ricano. Muitos moradores da Califórnia, 
tradicionalmente democratas, vêm deixan-
do o Estado, radicando-se em lugares como 
Arizona, Novo México, Colorado e, inclu-
sive, Texas. Com esta corrente migratória, 
deslocam-se também votos democratas, 
que passaram a mudar a configuração polí-
tica desses Estados. 

Colorado e Novo México, tradicional-
mente republicanos por décadas, torna-
ram-se democratas nos últimos anos. Nes-
ta eleição, a expansão se completou com 

a anexação política do Arizona, forman-
do um arco na costa oeste que penetra no 
centro republicano tradicional. A perda da 
Geórgia, um Estado leal desde 1992, tam-
bém foi um enorme golpe na geopolítica do 
voto conservador. 

O período agora será de reconstrução. 
Os pilares conservadores, entretanto, estão 
estabelecidos. Com a confirmação de Amy 
Coney Barrett para a Suprema Corte, uma 
maioria sólida está formada. 

Depois da derrota, os republicanos pre-
cisam assimilar os erros e reorganizar o 
partido. Em menos de dois anos, teremos 
eleições parlamentares; e, em quatro, será 
possível retomar a Casa Branca com um 
bom candidato, que empolgue e mobilize a 
militância, como ensinou Karl Rove. 

eleição presidencial nos Estados 
Unidos deixa vários ensinamentos. Os 
republicanos fizeram uma votação es-
petacular. Foram mais de 73 milhões de 

votos. Entretanto, faltou estratégia. Em 2016, Trump 
soube vencer em Estados estratégicos e conseguiu pe-
netrar em território democrata. Quatro anos depois, 
a lógica se inverteu. Os democratas tomaram de volta 
suas cidadelas e avançaram em terreno republicano. 
Isso tudo acontece porque a lógica da eleição ameri-
cana está inserida em um sistema federativo único, 
no qual os Estados têm enorme independência e suas 
próprias regras, sistemas, leis, prazos e modelos de 
apuração. Além disso, o peso de cada um dos Estados 
reflete o porcentual de população que cada um pos-
sui. Logo, aquele com mais delegados, a Califórnia, 
tem a maior população. Wyoming, com a menor po-
pulação, tem o menor número de delegados. 

Ensinamentos 
de Karl Rove 

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

internacional

Cada Estado realiza a própria elei-
ção presidencial , e às exceções de 
Nebraska e Maine, que dividem dele-
gados proporcionalmente, nos outros, 
o vencedor leva todos os delegados. É 
uma eleição majoritária por Estado. 
Na maior parte, já sabemos o resultado, 
como na Califórnia (tradicionalmente 
democrata) e no Wyoming (tradicio-
nalmente republicano).

Entretanto, em oito existe varia-
ção a cada eleição. Por vezes, votam 
com os republicanos; outras, com os 
democratas. São os “Estados-pên-
dulo”. Os mais famosos são Flórida 
e Ohio, mas, recentemente, outros 
passaram para esta condição, como 
Pensilvânia, Michigan e Wisconsin. 
A vitória de Trump ali, em 2016, abalou 
os democratas, que contavam com os vo-
tos do “Cinturão da Ferrugem”. 

Quatro anos atrás, Trump venceu 
por uma pequena margem nos Estados-
-pêndulo, o que garantiu sua vitória no 
colégio eleitoral. Ao mobilizar o eleito-
rado tradicional republicano, conseguiu 
fazer com que a base do partido se enga-
jasse em sua campanha, algo essencial 
para atingir a vitória. Nos anos em que 

Depois da derrota, os 

republicanos precisam 

assimilar os erros e 

reorganizar o partido

po
lí

ti
c

a
 |

 c
u

lt
u

ra
 |

 n
eg

ó
c

io
s

|
| 

50

| 
51

v o t o  1 4 9v o t o  1 4 9



uma época em que o ESG [Enviromental, 
Social and Governance] está em voga no mer-
cado, o terceiro setor emerge como um im-

portante agente integrador entre a atividade econômica 
das empresas e as questões de sustentabilidades ambien-
tal e social, além da aplicação de princípios e mecanis-
mos de uma boa governança.

Vale lembrar que o terceiro setor é formado por 
uma gama de organizações de origem privada, as quais 
têm foco no interesse público e são amplamente regu-
lamentadas, devendo atingir um nível de compliance 
bastante elevado – ainda mais ao considerarmos que 
elas dispõem de escassos recursos. Com o objetivo de 
alcançar padrões de transparência nas operações de 
captação e aplicação de recursos aceitos pelo mercado, 
o terceiro setor vem desenvolvendo a sua governança. 
Afinal, é fundamental, para a sobrevivência dessas or-
ganizações, que elas tenham as contas transparentes e 
consigam firmar contratos e parcerias, bem como esti-
mular o recebimento de doações. 

Em razão desta demanda pelo aprimoramento da go-
vernança, é comum termos na formação dos conselhos 

Governança 
do terceiro setor 
além do “compliance”

EM

artigo | daniel santoro

destas entidades muitos profissionais oriun-
dos de áreas técnicas, como controladoria, 
finanças e operadores do Direito. A área de 
compliance é um tema árido para qualquer 
organização, ainda mais para aquelas que 
não estejam imersas em uma cultura em-
presarial ou que não façam parte da admi-
nistração pública, na qual a burocracia, em 
menor ou maior intensidade, é cotidiana.

Por outro lado, qualquer que seja o foco 
da organização (saúde, assistência social, 
sustentabilidade ambiental, direitos hu-
manos), é natural que haja, na operação, 
pessoas vinculadas ao seu propósito. Pes-
soas e profissionais com vocação de servir 
ao próximo, desprendidos das demandas 
legais e burocráticas que o contexto exige.

Provavelmente, um dos principais de-
safios que a governança no terceiro setor 
enfrenta é conseguir equilibrar, na forma-
ção de seus conselhos de administração, 
os dois perfis de conselheiros necessários 
para dar sustentação às decisões que pre-
cisam ser tomadas, levando em conta o 
contexto de compliance exigido na atuali-
dade. Deve-se aplicar os princípios da boa 
governança, sem perder de vista a causa, a 
missão e, principalmente, o beneficiário 
final – razão pela qual toda e qualquer or-
ganização existe.

daniel santoro

É presidente do Conselho de Administração 

da Organização Não Governamental (ONG) 

Parceiros Voluntários

Os poderes, seus limites 
e a pandemia

té as pedras sabem que 
os poderes devem ser in-
dependentes e harmônicos 
entre si, primado cunhado 

por Montesquieu que, a priori, tem funcio-
nado muito bem. Contudo, a letargia ou a 
ineficiência de um poder obriga o ativis-
mo de outro, confundindo a “não decisão” 
com omissão e trazendo a intromissão in-
devida ou exagerada, em especial do Judi-
ciário, nas funções precípuas e exclusivas 
do Legislativo e do Executivo.

Neste ano, com a pandemia , vive-
mos uma situação excepcional, na qual 
todas as regras e os paradigmas foram, 
de alguma forma, flexibilizados. Pri-
meiro, t ivemos o embate sobre com-
petências administrativas dos entes 
federados, em que o Judiciário teve de in-
tervir para referendar o princípio federati-
vo sobre as competências dos municípios e 
dos Estados diante da União Federal. 

Posteriormente, tivemos o Judiciário cha-
mado a intervir em alguns abusos na mal-
versação de verbas públicas destinadas ao 
combate à pandemia. Mais recentemente, 
tivemos uma corrida pela vacina. Por trás 
da melhor saída, a política presente na bri-
ga pelo paternalismo da solução misturada 
a uma disputa geopolítica – Estados Unidos, 
Europa, China e Rússia. Como as aprovações 
sanitárias dependem de órgão regulador liga-
do ao Executivo federal, há quem afirme que 
houve ingerência contra as pretensões políti-
cas e de solução por parte de um outro gover-
nante, fazendo com que, mais uma vez, o Ju-
diciário tivesse de intervir em casos pontuais.

O Legislativo deve exercer sua atividade 
e não ficar apenas observando na busca por 
culpados; o Executivo tem a obrigação de to-
mar a iniciativa para resolver não só a questão 
pandêmica, mas também suas consequências 
econômicas e sociais; o Judiciário, por sua 
vez, tem de se conter e não antecipar opi- 
niões; além disso, deve julgar os feitos judiciais 
quando provocado, apaziguando e deixando 
de colocar mais lenha na “fogueira das vaida-
des” da disputa política, ideológica ou não. 

Nós, brasileiros, precisamos entender 
e cobrar esta harmonia e o respeito mútuo 
entre os poderes. A Constituição Federal 
(CF) é clara, deve ser respeitada e os po-
deres conhecem muito bem os seus limites 
constitucionais e suas obrigações para com 
a Nação e para com os cidadãos. 

alexandre kruel jobim

Advogado e mestre em Direito pela University 

of Texas School of Law

artigo | alexandre kruel jobim
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a missão que falo para os ministros 
é que não devemos atrapalhar quem 
produz”. A frase do presidente Jair Bol-
sonaro resume o espírito do evento em 

sua homenagem Um Brinde à Democracia, promovido 
pelo Grupo Voto. Ao lado de seus principais minis-
tros, o mandatário frisou a uma plateia de 150 CEOs e 
CFOs – de algumas das maiores corporações do País – 
a importância do setor privado e da convergência com 
o setor público para que o Brasil possa sair da crise 
trazida pela pandemia. 

“O encontro tem o intuito de levar a palavra do 
chefe da Nação para importantes lideranças empre-
sariais para, assim, fomentar a união entre os setores 
público e privado e possibilitar que, juntos, possamos 
superar de forma assertiva a crise que foi instalada 
por causa do covid-19”, afirmou Karim Miskulin, 
CEO do Grupo Voto, responsável pelo evento, rea-
lizado em novembro, na Sociedade Hípica Paulista, 
Zona Sul de São Paulo. O encontro teve o patrocínio 
do Grupo Voetur, RV Ímola, Ferrero, Grupo Ambi-
par e General Motors.

Com as presenças dos ministros Paulo 
Guedes (Economia), Tarcísio Gomes de Frei-
tas (Infraestrutura) Bento Albuquerque 
(Minas e Energia), Fábio Faria (Comuni-
cação), Luiz Eduardo Ramos (Secretaria de 
Governo) e Ricardo Salles (Meio Ambien-
te), o evento contou ainda com os deputados 
Ricardo Barros (PP-PR), líder do governo, e 
Arthur Lira (PP-AL). 

Bolsonaro foi homenageado pelo seu 
protagonismo ao fazer com que o Brasil 
conseguisse diminuir a desigualdade social 
durante a crise, graças à criação do maior 
programa social do mundo (o auxílio emer-
gencial), entre outras inúmeras ações. 

O ministro Tarcísio de Freitas disse que 
os indicadores dos setores ferroviário, ro-
doviário e da aviação indicam recuperação 
e, para 2021, prometeu a transferência de 
52 ativos da infraestrutura para a iniciati-
va privada, que “é a maior alavanca para a 
retormada do crescimento”. Guedes confir-
mou os dados do colega sobre a expansão 
da economia e lembrou o sucesso desta 
gestão no corte dos gastos públicos, além 
da garantia dos recursos necessários para a 
saúde durante a pandemia. 

Mário Garnero foi o escolhido para falar 
em nome dos empresários por sua liderança 
e seu empenho em trabalhar positivamente a 
imagem do Brasil e atrair novos investimen-
tos. Entre os presentes, estava o presidente da 
Federação das Indústrias do Estado de São 
Paulo (Fiesp), Paulo Skaf. 

“Os senhores que levam o Brasil nas cos-
tas. Não somos nós”, lembrou o presidente 
Bolsonaro, antes de ser bastante aplaudido 
pelos empresários. “Não devemos criar di-
ficuldades para vender facilidades. Estamos 
completando dois anos sem denúncia de 
corrupção. Isso é obrigação nossa”, frisou 
Bolsonaro, que creditou a mudança à apro-
ximação com o Congresso e à escolha de no-
mes técnicos para o ministério. 

presidente bolsonaro ressalta a importância 

da união entre setores público e privado para 

enfrentar os desafios trazidos pela pandemia

da redação

Na política ambiental , argumentou que 
“quando nos criticam, perguntamos a estes paí-
ses: ‘Vocês sabem o que é mata ciliar?’ E exigem 
de nós! Temos o Código Florestal mais rígido do 
mundo, poucos países têm algo parecido ou pró-
ximo. Somos exemplo de preservação ambiental. 
A grande ‘bronca’ nesta área, como sabe o minis-
tro Salles, é uma guerra comercial enorme”. Nes-
te setor, Bolsonaro salientou que “a primeira coi-
sa que se deve fazer é advertir e, só depois, partir 
para a multa. Caíram a quantidade e o valor das 
multas aplicadas nos últimos anos. Não é bene-
volência nossa, é boa aplicação da lei casada com 
bons ministros da Agricultura e do Meio Am-
biente. Aí o campo tem prazer de produzir.”

Destacando a importância da humildade, o 
mandatário agradeceu o ex-presidente Michel 
Temer pela reforma da Consolidação das Leis do 
Trabalho (CLT), pois, sem as novas regras, “to-
dos nós estariamos sofrendo hoje, também, com 
esta questão”. Ciente dos desafios enfrentados 
pelos empresários, adiantou a preparação, pelo 
ministro Guedes, do programa Minha Primeira 

Empresa. “Aí as pessoas vão começar a perce-
ber a dificuldade que é ser patrão neste Brasil. 
Quem sabe vamos conseguir mudar a legis-
lação no futuro e não ficarmos amarrados a 
uma coisa que, no papel, é muito bonita, mas, 
na prática, não funciona”. E elogiou “o patrio-
tismo de vocês na dedicação, na coragem de 
investir. Na questão econômica, sinalizamos 
como um dos países que melhor saiu da crise.”

Ao fim do discurso aos empresários, ga-
rantiu que “estamos dando a resposta a todos 
os senhores. O que nós queremos é continuar 
sendo amigos, trocarmos ideias... Converso 
com todos, não me interessa a coloração parti-
dária. Temos a obrigação de mudar o Brasil; é 
inadmissível ver um país com tudo o que tem 
ficar ‘patinando’. O mundo requer cada vez 
mais uma segurança alimentar, temos o que 
eles não têm, ninguém tem um país mais bo-
nito que o nosso, uma riqueza mineral como a 
nossa, terras agricultáveis; temos tudo para ser 
uma grande Nação. Tenho certeza que deixa-
remos um bom legado para quem nos suceder.”

Aliança para 

vencer a crise

política | aliança para vencer a crise
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Deputado federal Hélio Lopes (PSL/RJ), 
ministro Bento Albuquerque (Minas e Energia), 
deputado Ricardo Barros (PP/PR), Karim 
Miskulin e os ministros Ricardo Salles (Meio 
Ambiente), Paulo Guedes (Economia), Tarcísio 
Gomes de Freitas (Infraestrutura) e Luiz 
Eduardo Ramos (Secretaria de Governo)
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A diretora do Grupo Voto e o 
presidente da República Jair 
Bolsonaro no encerramento do 
almoço “Um brinde à democracia”, 
realizado na Sociedade Hípica 
Paulista em São Paulo

Bolsonaro e o ministro Bento 
Albuquerque (Minas e Energia) 
exibem as edições da revista 
VOTO nas quais foram capa, ao 
lado do ministro Luiz Eduardo 
Ramos (Secretaria de Governo)

Ao fim do encontro, o ministro
Paulo Guedes (Economia) e o
presidente da Fiesp, Paulo Skaf,
em animada conversa com o
presidente Bolsonaro e demais

1 2

Ministro Tarcísio Freitas (Infraestrutura) 
reforçou a importância da iniciativa 
privada na retomada do crescimento

3 5

Em seu discurso, o ministro 
Paulo Guedes (Economia) falou 
sobre o corte nos gastos públicos 
e os investimentos do governo 
demandados pela área da saúde 

4

Mário Garnero foi escolhido para 
falar em nome dos empresários 
por sua liderança, empenho em 
trabalhar positivamente a imagem 
do Brasil e capacidade de atrair 
novos investimentos

6

Sediado na Sociedade Hípica 
Paulista, evento contou com a 
presença de Fernando Careli, da 
Ferrero; Luiz Fernando Barbosa 
dos Santos da EMS Farmacêutica; 
Marina Willisch, vice-presidente 
da General Motors do Brasil; 
Andreia Lima, da CEO da 
VTCLOG; Roberto Vilela, CEO 
da RV Ímola; e Deivison Pedroza, 
CEO do Grupo Verde Ghaia

7

1 2

5 6 7

3 4

galeria | um brinde à democracia
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ourão discorreu sobre a 
trajetória vivida pelo Brasil 
em mais de 500 anos de exis-
tência, em uma fascinante 

aula de História Política. O vice-presidente 
(que assina o artigo da pág. 20) abordou tam-
bém temas sensíveis, como corrupção, susten-
tabilidade, queimadas no Pantanal, (in)segu-
rança pública, velha política e ainda esmiuçou 
os esforços que ele e o presidente da Repúbli-
ca, Jair Bolsonaro, vêm fazendo para restaurar 
e reerguer o País. 

“Ninguém tem mais dúvida que os mares 
estão bravos, e necessitamos de bons timonei-
ros para que a gente consiga levar avante os 
nossos desígnios. No mundo, como um todo, 
organismos multilaterais, que poderiam ter 
buscado soluções conjuntas, praticamente se 
omitiram. Isso vai ter um preço lá na frente.” 

Ele se dirigiu à Karim Miskulin, CEO do 
Grupo Voto, ressaltando sua satisfação de ser 

M

Um Estado 
facilitador 
de mudanças

da redação

convidado para o evento. “Nos conhe-
cemos durante a campanha eleitoral em 
2018 e, ao longo deste período, temos 
acompanhado o trabalho de Karim e todo 
o grupo, procurando difundir as melhores 
ideias e soluções para os problemas que 
atingem o nosso País.” 

Karim destacou que, há 16 anos, o 
protagonismo coletivo entre os setores 
público e privado é objetivo diário dos 
integrantes do grupo. “Temos muito 
do que nos orgulhar, mas precisamos 
de união. Somos nós, os líderes empre-
sariais do País, que precisamos ajudar 
o governo e o Congresso a fazer o Bra-
sil seguir no rumo certo. Somos nós, 
os brasileiros, que precisamos defen-
der o Brasil, pois sabemos que o País 
não se constrói sozinho. É a soma de 
todos nós, dos erros e acertos do passa-
do e do presente.” 

Empresários lotam o Salão 

Cristal do Copacabana 

Palace, para ouvir o 

discurso do vice- 

-presidente da República, 

Hamilton Mourão
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brasil de ideias

a retomada de encontros do brasil 

de ideias, promovido pelo grupo voto, 

aconteceu em outubro, no hotel 

copacabana palace, em copacabana, 

zona sul do rio de janeiro. o convidado 

de honra foi o vice-presidente da 

república e general, hamilton mourão, 

cuja palestra encantou os empresários 

presentes, representantes da indústria, 

do comércio e dos serviços. cordial, 

deixou os presentes à vontade e cativou 

a plateia. durante a palestra,  o artista 

luis pedro scalise, pintou um quadro a 

óleo que depois foi presenteado ao vice-

-presidente. po
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Mourão lembrou que o Brasil é feito de 
inovação e empreendedorismo; tais traços, 
presentes em todos os brasileiros, serão a 
matéria-prima para a Nação seguir adian-
te. “Não temos de aguardar que o Estado vá 
prover tudo. O Estado tem de assegurar as 
condições, ser o criador, o facilitador das me-
lhores ambiências, da estabilidade jurídica. 
Vamos sair desta pandemia maiores. E, prin-
cipalmente, compreendendo que, se estiver-
mos unidos, com firmeza de propósito, che-
garemos àquela nossa visão de futuro: sermos 
a democracia liberal mais próspera e pujante 
ao sul do Equador.”

TROPICALISMO
A temática tropicalista deu o tom ao ambien-
te assinado pelo paisagista Daniel Cruz. Pelos 
espaços, o verde predominou com palmeiras, 
folhas de coqueiros e flores que lembravam a 
Floresta Amazônica. Outro destaque do en-
contro foi o artista plástico e arquiteto Luis 
Pedro Scalise, que criou uma obra durante a 
palestra. O óleo foi presenteado a Mourão ao 
término da apresentação. 

Ao chef italiano Aniello Cassesse (ou Nello, 
como é mais conhecido), coube criar o menu 
especial para o almoço. A intenção de Nello, 
cujo currículo exibe uma estrela Michelin, foi 
ressaltar a variedade de ingredientes nacionais, 
com destaque para os das regiões Norte e Nor-
deste. O Brasil de Ideias RJ teve os patrocínios 
de General Motors, Carrefour e RV Ímola, 
além do apoio da Voetur.

Arte brasileira
a retomada do brasil de ideias do  
Grupo Voto teve um componente inédito: a 
execução ao vivo de uma obra de arte, pelo ar-
quiteto e artista plástico Luis Pedro Scalise. O 
quadro Brasilidade foi criado durante a palestra 

Executado em acrílico sobre tela, o quadro con-
tém ícones da arquitetura carioca e elementos da 
fauna e da flora nacionais. Scalise conta um dos tru-
ques que tornaram possível entregar o quadro aca-
bado ao vice-presidente imediatamente depois de 
pronto: “Tive de adicionar um secante ultrarrápido, 
porque se não fizesse isso, a tinta poderia escorrer, 
borrar tudo e manchar as mãos”.

Scalise tem no currículo a cenografia de fil-
mes de animação como Rio 2 (2014) e Cegonhas 
(2016), cenários feitos para Rede Globo, Disney, 
Paramount e Sony Pictures entre muitos traba-
lhos. Recentemente, concluiu uma linha de peças 
com motivos natalinos para as grifes Louis Vuitton, 
Gucci e Chanel. Também assina o design de móveis, 
luminárias, tapetes e outras peças. “Gosto de criar e 
faço isso no mundo todo. No ano passado, fiz obras 
em 22 países”, conta. 

Entre os trabalhos atuais, está a execução de 
90 telas da série “Flores em Forma de Arte”, para 
o Hospital Cassems, de Campo Grande (MS). As 
obras vão decorar as paredes de apartamentos e 
corredores da instituição de saúde. “Quando um 
paciente recebe flores, elas não podem ficar no 
quarto, por problemas de contaminação. Então, 
este projeto artístico levará as flores para perto 
de quem está internado.” 

O artista afirma que tem notado um interesse 
crescente das pessoas pela arte. “Isso está acontecen-
do aqui, no Brasil, e no mundo todo. Quem vive com 
arte é mais feliz. Muitos estão percebendo isso. Veja: 
arte não é combinar o sofá com o tapete e a mesinha 
de centro, mas um sentimento maior, de viver a arte 
em sua plenitude, no cotidiano. Você pode fazer arte 
com um prato de arroz, feijão e ovo frito. Se arrumar 
bem, fica artístico. Quem olhar, poderá ‘comer com 
os olhos’. E a comida fica mais gostosa.”

Para o futuro próximo, Scalise anuncia estar 
engajado em dois grandes projetos no Brasil, sobre 
os quais ainda não revela detalhes. “Estamos na 
fase de planejamento de duas obras monumentais, 
que vão revolucionar o panorama nacional da ar-
quitetura”, promete. 

do vice-presidente da República e general 
Hamilton Mourão, presenteado com a pintura.  

“Foi muito interessante e inédito fazer um 
quadro nesta dinâmica, ao vivo, diante de tan-
ta gente, pois normalmente faço as pinturas 
sozinho, no meu estúdio”, diz Scalise.  

Ele confessa que uma dificuldade na cria-
ção foi justamente lidar com a emoção por 
estar em um ambiente com público, sendo ob-
servado o tempo todo pela plateia. “Executar 
a obra naquele contexto foi uma experiência 
inédita e maravilhosa; mas, confesso que, 
em alguns momentos, tive de lidar com uma 
grande carga de emoção, seja pela responsabi-
lidade em relação à importância do homena-
geado, seja pela simples falta de hábito em ter 
plateia em meu trabalho. Eu admiro muito o 
Mourão, então assumi o compromisso comi-
go mesmo de fazer o melhor possível. E, assim 
consegui dominar o nervosismo e realizar a 
obra a contento”, conta o artista.

Quadro Brasilidade, pintado por 

Luis Pedro Scalise durante o Brasil 

de Ideias, é presenteado ao vice- 

-presidente Hamilton Mourão 

brasil de ideias
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planejamento de duas 

obras monumentais, 

que vão revolucionar 

o panorama nacional 

da arquitetura

luis pedro scalise, 
arquiteto e artista plástico 
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Karim Miskulin e Laura 
Regenin, ao lado de Ana 
Carolina e Angela Miskulin

O vice-presidente da República, 
Hamilton Mourão, encanta a 
plateia de CEOs em evento 
promovido pelo Grupo Voto, 
no Copacabana Palace

A coordenadora de eventos do 
Grupo Voto Laura Regenin, ao 
lado do general Severo Ramos, 
de Adriano Barros, da General 
Motors, Karim Miskulin, vice-
-presidente Hamilton Mourão,  
Angela Miskulin, Andreia Lima 
e Marcio Regenin

1 2

Adriano Barros 
e Hamilton Mourão

3

4

Empresários ouvem atentos 
e aplaudem palestra de Mourão, 
em retomada do evento Brasil 
de Ideias 

5

Hamilton Mourão e Marco 
Aurélio Casas, da RV Ímola

6

Da esquerda para a direita, 
Hamilton Mourão, Carlos 
Wizard (empresário e fundador 
da Wizard) e Karim Miskulin

7
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ela primeira vez realizado 
em conjunto com o V Prêmio 
Compliance Brasil 2020 Sustenta-
bilidade | ESG, o painel Brasil de 

Ideias contou com convidados dos setores públi-
co e privado, que falaram sobre a importância das 
ações ESG (Environment, Social and Governance, 
sigla em inglês que indica práticas ambientais, 
sociais e de governança de um negócio). 

Stéphane Engelhard, vice-presidente de Re-
lações Institucionais do Grupo Carrefour, disse 
que a questão da sustentabilidade na companhia é 
muito relevante no Brasil, mesmo quando compa-
rada ao exterior. Como ação concreta, Engelhard 
citou o uso do georreferenciamento para medir, 
mensalmente, se as fazendas que vendem carne 
bovina estão desmatando. 

Além disso, o executivo disse que a questão 
social integra a essência do grupo. “Uma empresa 
precisa de propósito, sem o qual não vamos a 
lugar nenhum. O nosso é de democratizar ali-
mentos de qualidade para todos. Vivemos em 

um país com muita carência social, por isso, 
temos uma responsabilidade muito grande com 
as pautas ESG. Somos exemplo para o mundo 
no Grupo Carrefour.” 

Adriano Barros, diretor de Relações Governa-
mentais da GM, disse que o desenvolvimento sus-
tentável está no DNA da empresa. Ele contou que 
a missão da montadora é a “000”: zero acidentes, 
zero emissões e zero congestionamento. “Além 
disso, a preocupação com sustentabilidade é mui-
to grande, tanto na manufatura, quanto na pro-
dução dos veículos. O comitê de sustentabilidade 
é outro ponto bem estruturado na companhia”. 
O executivo falou também sobre a preocupação 
social da GM: na fábrica de São Caetano, há 84 
refugiados trabalhando. 

Representando o governo federal, Caio Mário 
Paes de Andrade, secretário especial de Des-
burocratização, Gestão e Governo Digital, do 
Ministério de Economia, falou sobre a impor-
tância da tecnologia para a desburocratização 
do ambiente público. 

intuito de corrigir problemas fiscais. “Além 
disso, queremos diminuir a diferença entre os 
setores privado e público no que diz respeito à 
relação entre trabalhador e empregador”, disse. 

Barros, que também é representante da As-
sociação Nacional dos Fabricantes de Veículos 
Automotores (Anfavea), elogiou a preocupação 
do governo em diminuir o custo Brasil. Lem-
brou ainda que, no começo da pandemia, dos 
16 mil funcionários da GM, cerca de 15 mil 
tiveram de parar, bem como o surgimento de 
novos desafios, como a montagem de uma fá-
brica de máscaras e o conserto de respiradores. 
De acordo com ele, a agilidade do governo com 
medidas econômicas ajudou em todos os senti-
dos e disse acreditar que, ao contrário do que 
esperavam, a recuperação do setor automobilís-
tico deve ser em “V”, e não em “N”. 

O Painel Brasil de Ideias precedeu o 
evento do V Prêmio Compliance Brasil 2020 
Sustentabilidade | ESG, realizado pela Verde 
Ghaia, uma empresa do Grupo Ambipar. 

Karim Miskulim, CEO do Grupo Voto e 
mediadora do debate, afirmou que a discussão 
visando a melhores práticas de governança e 
políticas socioambientais é muito importan-
te para as empresas. “O Grupo Voto sempre 
prezou por pautas focadas no desenvolvimen-
to das companhias. Por isso, é extremamente 
significativo para nós participarmos deste 
importante evento.”

RECUPER AÇÃO
Os convidados do Brasil de Ideias abordaram 
também as ações para a recuperação da eco-
nomia no pós-pandemia. Todos elogiaram as 
decisões ágeis e efetivas do governo federal 
para ajudar as companhias. 

Neste contexto, Andrade pediu para que 
os representantes da sociedade civil pressio-
nassem o Congresso pela aprovação da Refor-
ma Administrativa. Ele lembrou que a Pro-
posta de Emenda à Constituição (PEC) sobre 
o assunto já foi enviada ao Legislativo, com o fo
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Sustentabilidade 

necessária 

da redação

os representantes dos setores público e privado concor-

dam sobre a relevância das práticas que reúnem ações 

ambientais, sociais e de governança no mundo empresarial

v prêmio compliance brasil 2020 sustentabilidade | esg 

Caio Mario Paes 

de Andrade, Karim 

Miskulin, Thiago 

da Costa Silva, do 

Grupo Ambipar e 

o CEO do Grupo 

Verde Ghaia, 

Deivison Pedroza
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vice-presidente de rela-
ções institucionais do 
grupo carrefour, Stéphane 
Engelhard, foi eleito a Perso-

nalidade do Ano no V Prêmio Compliance 
Brasil 2020 Sustentabilidade | ESG. “Como 
todos sabem, nós, do Grupo Carrefour, temos 
fins lucrativos, mas quando temos de ajudar, 
nós ajudamos”, disse Engelhard, reconhecido 
principalmente por suas ações sociais.

Em seu discurso de agradecimento, o exe-
cutivo lembrou os cinco anos da tragédia de 
Mariana e a atuação da companhia em con-
junto com produtores locais por meio de co-
operativas, em Minas Gerais, além da doação 
de 550 mil cestas básicas.  

Karim Miskulin, CEO do Grupo Voto, res-
saltou que, além das ações concretas, o vice-
-presidente foi protagonista em levar fé e es-
perança para a comunidade de Brumadinho, 
em um período tão crítico para a região. 

Na categoria Segurança Alimentar, con-
correndo com outras 137 empresas, a vencedo-
ra foi a Nestlé. Em Qualidade, disputada por 

450 corporações, foi premiada a BH Airport. Entre 
as mais de 1,1 mil candidatas em Saúde e Seguran-
ça Ocupacional, a Schlumberger foi a eleita. Já a 
Kanjiko ganhou, entre mais de 1,3 mil empresas, 
na categoria Meio Ambiente. Em Compliance, o 
prêmio foi para a Bayer, unidade de São José dos 
Campos, enfrentando 511 concorrentes. 

Os vencedores foram definidos com a ajuda 
da tecnologia SOGI – o mais completo e con- 
fiável software para gerenciamento de requisitos 
legais do mercado.

Deivison Pedroza, CEO da Verde Ghaia, em-
presa responsável pela premiação, falou sobre a 
importância dos parâmetros ESG para as corpo-
rações. “Agora, com os indicadores, vocês têm a 
prova de todo o trabalho que realizaram.” 

Ricardo Miranda, diretor de marketing da 
Ambipar, empresa líder em gestão ambiental 
– que acaba de adquirir a Verde Ghaia –, falou 
sobre a parceria. “A Verde Ghaia tem tradição 
em software e sistemas de medição do meio 
ambiente, enquanto a Ambipar entra com solu-
ções complementares.”

O

Personalidade 

do ano 

da redação

ações sociais destacam o vice-presidente de 

relações institucionais do grupo carrefour, 

stéphane engelhard, no v prêmio compliance 

brasil 2020 sustentabilidade | esg 
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Karim Miskulin recebeu o 
ministro do Desenvolvimento 
Regional, Rogério Marinho, 
para encontro fechado com 
executivos de grandes empresas 
brasileiras, promovido pelo 
Grupo Voto no restaurante 
Amani, no Estádio do Morumbi, 
em São Paulo

Entre os convidados do
evento, a CEO da VTCLOG, 
Andreia Lima; o CEO da agência 
S8.Wow, Sérgio Lima; e o diretor 
da Voetur Cargas e Encomendas, 
Raimundo Nonato Brasil

1 2

Almoço Brasil de Ideias São 
Paulo com a deputada federal 
Bia Kicis (PSL/DF).

3

A deputada federal Bia 
Kicis (PSL/DF) em evento 
promovido pelo Grupo Voto 
no restaurante Timo Cucina, 
em São Paulo

5

Marco Stefanini, fundador do 
Grupo Stefanini, Leya Marinho, 
esposa do ministro Rogério 
Marinho e Karim Miskulin.

4

A coordenadora de eventos do
Grupo Voto, Laura Regenin, Deivison
Pedroza, Karim Miskulin e o sócio da
Acqua Investimentos, Bruno Musa

6

A anfitriã Karim Miskulin, no encontro
entre executivos e a deputada federal
Bia Kicis (PSL/DF), realizado pelo 
Grupo Voto, em São Paulo

7

1 2

4 5 76

3

galeria | outros eventos
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Florescer 

em plena crise
fechado por cinco meses, escritório de arte 

poa volta com exposição de superação para mo-

mentos de crise

gabriela almeida

pós quase cinco meses fe-
chada por causa da pandemia, 
a galeria Escritório de Arte Poa 
reabre com Bloom, exposição 

assinada pelo artista plástico Sérgio Lopes. 
Instalado em uma casa datada de 1953, o tra-
dicional espaço de arte da capital gaúcha foi 
adaptado pela proprietária, Vera Lannes, e 
sua sócia, Carmen Reis. 

Desenvolvida durante a quarentena, as 
obras têm como tema central o florescimento, 
com cores exuberantes que remetem à reno-
vação e ao otimismo. “Quem conhece Sérgio 
Lopes sabe da sua hiperatividade pulsante e 
criativa. Neste trabalho surgem, inicialmen-
te, cenas sutis, como agulha de fino bisel, 
com detalhes vivos e minuciosos. A brotação 
de um novo presente, com luz e explosão de 
cores e flores”, detalha Vera, mais conhecida 
como Verinha. 

A mostra ocupa o cubo da galeria, proje-
to de 2012, assinado pelo arquiteto Moacyr 
Kruchin, que exibe pé-direito de 5 metros 

A de altura e iluminação adequada para as obras 
contemporâneas. A galeria conta ainda com qua-
tro salas e está instalada na casa construída na 
década de 1950. 

Médica pediatra e oncologista, Vera tinha a 
arte como um alívio do cotidiano profissional. 
“Passei a criar intimidade com este mundo, com-
prando obras para meu acervo e como presente 
para amigos”, relembra Verinha, que resolveu 
chamar a amiga Carmen para ser sua sócia. Em 
1990, elas inauguraram o Escritório de Arte, que 
depois da aposentadoria de Vera foi transformado 
em galeria. “Viajei por dois anos visitando vários 
países, galerias e museus de arte contemporânea. 
O meu foco sempre foi este tipo de arte”, relem-
bra a marchand, cujo casting conta com 20 artis-
tas e abriga exposições de outros criadores. 

Com visitas agendadas das 14h às 18h, as sócias 
vislumbram 2021 com boas esperanças. “Estamos 
esperando, com muito otimismo, pelo retorno 
das visitações presenciais. Essa é a melhor forma, 
ainda, de se ver obra de arte”, afirma Verinha. 

lifestyle
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O solo da serra do pueblo edén, 
província da cidade de Maldonado, 
no sul do Uruguai, reúne exce-
lentes condições para o cultivo de 

uvas e produção de vinho. Aproveitando esta 
conjuntura, a Viña Edén iniciou sua produção 
em 2013 – e desde 2016 recebe turistas do mundo 
todo. Em pouco tempo, tornou-se referência em 
qualidade, colecionando prêmios internacionais.

A vinícola conta com 7 hectares plantados e pro-
duz 50 mil litros por ano de cinco variedades de uva: 
Tannat, Merlot, Marselan (híbrida de Grenache e 
Cabernet Sauvignon), Chardonnay e Pinot Noir. 

BR ASILIDADE
Os proprietários da Viña Edén, cariocas, se-
guem a tradição da hospitalidade calorosa. Se-
gundo a diretora da vinícola, Rosane Arkader, 
no ano passado o local recebeu cerca de 10 mil 
turistas, e mesmo com a pandemia de covid-19, 
a vinícola continua atrativa. “De todo o nosso 
público, em torno de 85% são brasileiros, e, ago-
ra, com as porteiras fechadas, tivemos grande 

presença do público uruguaio, que não tinha o 
hábito de nos visitar”, aponta Rosane.

O projeto Viña Edén-Private Vineways pro-
porciona ainda a oportunidade do visitante de 
produzir o próprio vinho. 

RUTA 12
Os vinhos da região de Pueblo Éden podem 
ser consumidos no Brasil graças à distribuidora 
Ruta 12, sempre presente em eventos e feiras vi-
nícolas, promovendo os produtos uruguaios. “O 
consumidor passou a conhecer, apreciar e indi-
car nossos vinhos. E temos a vinícola, que atrai 
cada vez mais o público interessado no enoturis-
mo. É um programa imperdível, no qual o turis-
ta pode visitar os vinhedos e a sala de tanques, 
ver todo o processo de vinificação e, ainda, al-
moçar no restaurante e desfrutar de uma vista 
deslumbrante. Este intercâmbio entre Brasil e 
Uruguai favorece (e muito) a consolidação da 
marca Viña Edén no Brasil”, aponta a responsá-
vel pela Ruta 12, Mônica Mizrahi.

Uruguaio com 
alma carioca

na serra pedregosa do pueblo éden, no 

uruguai, localiza-se a bodega e restau-

rante viña edén, que une vinhos interna-

cionalmente premiados, natureza exube-

rante e muita brasilidade

filipe lopes

vinícolas
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Champagne: 
borbulhas 
para celebrar

om o ano chegando ao fim, não 
poderia deixar de falar do espumante 
mais famoso do mundo: o champagne. 
O estouro de uma garrafa desta bebida 

e o ato de brindar com um espumante efervescen-
te enquanto o relógio bate meia-noite do ano-novo 
fazem parte de uma tradição em inúmeros lares ao 
redor do mundo. No entanto, muitos devem se per-
guntar por que o champagne é tão usado para co-
memorar ocasiões especiais e qual é a origem deste 
vinho único e exclusivo. 

Importante começar explicando que champagne 
são espumantes produzidos na França, na região de-
marcada de Champagne. Nenhum outro espumante 
fora dessa região pode ser chamado de “champagne”. 

Esse vinho cheio de borbulhas tem sido histori-
camente associado ao luxo. No entanto, até o fim do 
século 16, o vinho espumante era algo apenas conhe-
cido “acidentalmente”. Ninguém conseguia entender 
o motivo de existir bolhas em alguns vinhos – e mui-
to menos como controlá-las.

Os vinhos brancos de Champagne eram origi-
nalmente produzidos logo após a colheita, fermen-
tando o suco de uva recém-prensado em barris. 

adega | karene vilela

C No entanto, por causa do clima frio da região, 
a fermentação era interrompida, deixando os 
vinhos com uma certa quantidade de açúcar 
residual (não fermentado). Como resultado, a 
fermentação recomeçaria na primavera, quan-
do o clima esquentasse. O gás emitido neste 
processo fazia com que os vinhos “borbulhas-
sem”, mas a efervescência era quase impossí-
vel de ser contida nos barris. Felizmente, isso 
mudou rápido. Três desenvolvimentos essen-
ciais para o advento do método tradicional de 
elaboração do champagne ocorreram no fim 
do século 17: garrafas foram feitas com uma 
abertura no pescoço mais uniforme; a cortiça 
foi reintroduzida como vedante e os ingleses 
desenvolveram um método de produção para 
garrafa de vidro mais resistente, que poderia 
suportar a pressão das borbulhas. Estava dada 
a largada de uma história de sucesso.

Esse vinho cheio de borbulhas tem sido 
historicamente associado ao luxo. Como diz 
o ditado: “Champagne é o vinho dos reis e é o 
rei dos vinhos”. Um notável amante da bebi-
da foi Napoleão Bonaparte, que dizia: “Bebo 

champagne quando ganho, para comemorar, e 
quando perco, para me consolar”. Já a inspira-
dora Coco Chanel dizia que a bebia em ape-
nas duas ocasiões: quando estava apaixonada 
e quando não estava apaixonada. 

Champagne é a região vinícola mais famo-
sa do mundo do vinho e atualmente, muitas 
casas dali já produzem uvas de forma orgânica 
e/ou biodinâmica. A Maison Louis Roederer 
é a empresa com o maior número de vinhedos 
orgânicos e biodinâmicos naquele local e vem 
escrevendo uma história de qualidade e sus-
tentabilidade desde 1776.   

Neste fim de ano, convido todos a estarem 
próximos das pessoas que mais amam com 
uma taça de champagne em mãos para ce-
lebrar as conquistas e o que está por vir em 
2021. Que a arte de celebrar nos conecte com 
o essencial de nossas vidas, que, muitas vezes, 
é invisível aos olhos. 

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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Sofisticação engarrafada

Um ano fresco e contrastante, marcado 

por um inverno frio, com fortes geadas, seguido 

de uma primavera e início do verão fresco. 

Uma cor amarelo-ouro com tons sutis de verde. 

Efervescência suave e um intenso buquê de ameixa 

dourada e manga picante, limão cristalizado, flores 

e doces amanteigados. Uma leve aeração revela 

notas de amêndoas açucaradas e chocolate branco, 

com uma ligeira nota de baunilha e maçãs assadas. 

A expectativa é de um volume substancial,  

ao invés disso, a intensidade inicial diminui, 

revelando precisão, pureza, mineralidade 

e frescura do grande Avize Chardonnays. 

Vinificação: o Blanc de Blancs 2011 foi 

envelhecido por cinco anos. Retirado 

em baixa pressão para garantir um fluxo 

de bolhas mais rico e cheio.

país/região 
frança/champagne 
 
produtor 
louis roederer 
 
castas 
chardonnay
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bbc lançou, sua 
nova série: Roadkill, 
espécie de “autópsia” 
nada condescendente 

do gabinete do primeiro-ministro do 
governo inglês, A primeira-ministra 
conservadora Dawn Allison (interpre-
tada pela excelente atriz inglesa Helen 
McCrory, de Peaky Blinders e The 
Queen) se vê às voltas com  crises do ga-
binete, boa parte  ligada às manifesta-
ções profissionais e confusões da vida 
pessoal de um dos seus principais mi-
nistros, o liberal Peter Laurence (que 
grande ator é Hugh Laurie, o eterno 
protagonista de House!).

Nos quatro capítulos, Laurence 
processa um tabloide que o acusou de 
querer ganhar dinheiro com a priva-
tização do sistema de saúde, vê surgir 
uma filha ilegítima que está presa e 
investe contra o sistema prisional 
inglês – que prende muito e reabili-
ta pouco. Ainda é envolvido em uma 
crise familiar, quando uma outra fi-
lha descobre a “namorada” de muitos 
anos, é cobrado pela amante sobre o 
segredo da relação e sofre um aciden-
te de carro quase fatal (e ainda quer 
ser promovido, a fim de tomar o car-
go da primeira-ministra).

Só um roteiro absolutamente 
brilhante poderia examinar tantos 
temas, de forma profunda, analítica, 

divertida e contundente, em tão pou-
cos capítulos. David Hare (As horas e 
O leitor) é um mestre na arte de escre-
ver roteiros dinâmicos e incisivos.

Como sempre nas séries inglesas, 
o elenco de coadjuvantes é perfeito. 
O diretor Michael Keillor (Cb Strike 
e Line of Duty) é impecável na condu-
ção de Sidse Babett Knudsen (Borgen 
e Westworld ); Saskia Reeves (Luther), 
extraordinária como a esposa traída; 
Millie Brady (a filha mais moça, vi-
ciada em cocaína); a notável Shalom 
Brune-Franklin, como a filha bastar-
da e presidiária; Olivia Vinall (Julia, 
a assistente da PM que manipula to-
dos); Iain De Caestecker (Duncan, o 
assessor com agenda própria); e Sarah 
Green, como a repórter que não se 
conforma com o resultado do julga-
mento de Laurence.

Apenas para citar um dos temas 
da série: a liberdade de expressão – e 
o seu conflito permanente com os li-
mites impostos pelo interesse públi-
co e pela privacidade – é vista “com 
lupa” em meia dúzia de cenas antoló-
gicas na redação do jornal que inves-
tiga os malfeitos de Peter Laurence. 

Na minha opinião, Roadkill apenas 
mostrou a realidade. A vida é cheia de 
clichês. Ainda mais na política.

marco antônio  
bezerra campos

Advogado (campos@

camposea.adv.br) 

e cinéfilo, foi presidente do 

Clube de Cinema de Porto 

Alegre por 18 anos 

e é editor do blog O Cinemarco  

(www.cinemarcoblog.net).

A

sétima arte | por marco antônio bezerra campos
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Política inglesa 
não é para amadores

Hugh Laurie 

interpreta o ministro 

Peter Laurence
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