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Especial sobre saúde mostra o 
importante papel de empresas 

nacionais e pessoas no combate à 
pandemia da Covid-19. 
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Gratidão por tantos 
anos de história

E sta edição da Revista 
VOTO é muito espe-
cial. Ela comemora 17 
anos de história, como 

veículo formador de opinião. Tenho 
orgulho de dizer que a VOTO tem 
cumprido seu papel, o de contribuir 
para a difusão de informação políti-
ca e de análise. A revista também 
provoca o espírito crítico e o debate 
de ideias entre os setores público e 
privado e mostra que a boa política é 
o único canal democrático possível 
para conquistar o bem-estar social. 

Ao longo desta caminhada, a 
VOTO sempre defendeu a democra-
cia e suas instituições. Sempre teve 
um espírito crítico, mas cívico. E 
esse compromisso é ainda mais ne-
cessário no atual momento, em que 
a pandemia do novo coronavírus 
se mostrou um grande desafio para 
toda a sociedade. 

A Revista VOTO sempre esteve 
ao lado do Brasil, em todos os gover-
nos, independentemente de partido, 
ou ideologia, defendendo os concei-
tos que são diretrizes fundamentais 
para um trabalho pautado na ética, 
como a verdade, as liberdades indi-
viduais e coletivas, a desburocratiza-
ção da máquina pública e o combate 
à corrupção. 

Com 17 anos de estrada, a revista 
é considerada um “ícone do jorna-
lismo político do Brasil”. O sucesso 
editorial que é colhido ao longo des-
se tempo é resultado de contribui-
ções assertivas de conceituados cola-
boradores. Muitos renomados como 
o atual presidente do Novo Banco 
de Desenvolvimento (NBD), Marcos 
Troyjo, e o deputado federal Marcel 
Van Hatten, um dos mais atuantes 
na Câmara Federal, já fizeram par-
te do time da VOTO. Outro nome 
de peso que colabora com a revista 

editorial | karim miskulin

karim miskulin

Diretora-executiva  
da VOTO

desde a edição zero é o advogado 
especialista em legislação eleitoral 
Antônio Augusto Mayer dos Santos, 
um expoente nessa área.  

As pautas levantadas pela revista 
são exercícios de reflexão e de sen-
so de cidadania. A VOTO coleciona 
150 edições e mais de 12 mil páginas 
impressas, onde foram registrados 
os principais momentos vividos pelo 
país. Além de gerar conteúdo instantâ-
neo nas plataformas digitais, a publi-
cação circula em todo o Brasil, princi-
palmente no Rio Grande do Sul, São 
Paulo, Rio de Janeiro e Brasília. 

Para o futuro, queremos que ela 
chegue a todos os brasileiros, levan-
do o que há de melhor em informa-
ção, imparcialidade e espírito críti-
co. Incentivando novas gerações a 
fazer parte da política e a construir 
um país mais justo e desenvolvido. 

Com o propósito de unir empre-
endedores e gestores públicos a favor 
de boas causas, criou-se o Brasil de 
Ideias, que se tornou um referencial 
pela excelência de seus palestrantes, 
diversidade dos temas e alto nível do 
público convidado. 

Esta edição destaca o trabalho e o 
compromisso de pessoas e empresas 
da área da saúde no combate à Co-
vid-19, como a Dasa e a RV Ímola, 
assim como o importante papel da 
Associação Nacional de Hospitais 
Privados (Anahp). Nossa capa traz o 
diretor-executivo da Associação, An-
tônio Britto, que foi governador do 
Rio Grande do Sul, ministro da Pre-
vidência Social e secretário de im-
prensa da Presidência no governo de 
Tancredo Neves. Hoje, Britto lidera 
a Anahp com o objetivo de ampliar 
sua representatividade política-ins-
titucional em Brasília.

Mais uma vez agradeço por me 
acompanharem até aqui. Obrigada!

Com 17 anos de 

estrada, a revista 

é considerada 

um “ícone do 

jornalismo 

político do 

Brasil”. O sucesso 

editorial que é 

colhido ao longo 

desse tempo 

é resultado de 

contribuições 

assertivas de 

conceituados 

colaboradores.
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EM nenhum momento da história 
contemporânea do Brasil ficou tão 
evidente a importância de um sis-
tema robusto de saúde, capaz de 

atender integralmente a população, desde a 
atenção básica até a alta complexidade. O Siste-
ma Único de Saúde (SUS), público e universal, 
cujas bases foram criadas na Constituição de 
1988, tem voltados para si os holofotes, especial-
mente em uma pandemia capaz de testar os limi-
tes de qualquer organização de assistência. O 
que pouco se diz, porém, é que mais uma engre-
nagem integra a complexa rede que permite que 
brasileiros sejam atendidos desde o seu nasci-
mento até a maturidade, dentro ou fora de um 
contexto de epidemia: a rede privada de saúde.

A complementariedade que sempre existiu 
entre os sistemas privado e público no país ficou 
evidente desde março de 2020, quando o novo co-
ronavírus aterrissou por aqui. A testagem, um dos 
pilares da estratégia de controle da dissemina-
ção da Covid-19, foi desempenhada em parceria 
com o setor privado a partir dos primeiros dias 
da crise. Segundo levantamento da Associação 

Brasileira de Medicina Diagnóstica (Abramed), 
os laboratórios associados à entidade realizaram, 
entre fevereiro e dezembro de 2020, 10,2 milhões 
de testes para detecção do Sars-Cov-2, número 
que representa cerca de 43% de todos os exames 
feitos no país. Desse montante, 4,5 milhões foram 
testes RT-PCR, o padrão ouro para detectar o ví-
rus ativo no indivíduo, possibilitando a adoção de 
medidas sanitárias e médicas.

Responsável por 27% de todos os testes de coro-
navírus realizados no Brasil, o grupo de diagnósti-
cos clínicos Dasa é um exemplo dessa participação 
intensa no manejo da crise no país e na América La-
tina. Com 900 unidades – a maior parte no Brasil, 
mas também na Argentina e no Uruguai –, a quinta 
maior empresa de medicina diagnóstica do mundo 
vem atuando em conjunto com o Ministério da Saú-
de brasileiro em frentes diversas, como as doações 
de testes e insumos até o atendimento dos pacientes 
na rede hospitalar particular ligada ao grupo. 

Em abril de 2020, a companhia disponibili-
zou profissionais e infraestrutura para o pro-
cessamento de até 30 mil testes RT-PCR por 
dia, executados com equipamentos e insumos do 

Engrenagem 
que salva vidas

SISTEMA PRIVADO DE SAÚDE DEMONSTRA VIGOR E

COMPROMISSO NO COMBATE À PANDEMIA DE COVID-19

|
especial saúde | patrocínio

por patrícia lima
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Ao longo de mais de um ano de pandemia, Dul-
ce ressalta que a pressão não caiu somente sobre a 
saúde pública. Pelo contrário. Os hospitais e labo-
ratórios privados também precisaram se esforçar 
para acomodar os pacientes, o que exigiu enorme 
capacidade de adaptação. O preço dos Equipamen-
tos de Proteção Individual (EPIs) subindo em es-
cala de centenas e a necessidade de retirar pessoas 
com perfil de risco da linha de frente foram desa-
fios de grande magnitude para a Dasa e, segundo 
Dulce, para todo o setor privado de saúde. “O custo 
não tem sido somente financeiro. É um sacrifício 
de todos, um esforço para manter a qualidade do 
atendimento e ajudar os pacientes e o país.”

A herança, contudo, não será somente de 
esforços no limite. Também restará um legado 
de melhoria na saúde do Brasil por completo, 
destacando o protagonismo do setor privado na 
incorporação de tecnologias e procedimentos. 
“Esse exercício que fizemos durante a crise vai 
ficar como herança para o país. Muita tecnolo-
gia e ferramentas de inteligência artificial foram 
incorporadas em velocidade recorde. 

Ministério da Saúde, no Centro de Diagnóstico 
Emergencial (CDE), em Alphaville, São Paulo. 
“O setor privado, como um todo, brilhou nessa 
pandemia, com ações que chegaram aos bilhões 
para colaborar com os agentes públicos e atender 
a população. Sem essa atuação, o Brasil não sairia 
da crise”, afirma a médica e empresária Dulce Pu-
gliese, uma das controladoras do Grupo Dasa, em 
entrevista exclusiva à Revista VOTO.

Para Dulce, a pandemia apenas evidenciou 
a contribuição dos agentes privados para a rea-
lidade do sistema de saúde brasileiro – eles as-
sumem o desafio de investir em tecnologia em 
prol do desenvolvimento da medicina de ponta 
no país. Ela relembra quando, ao lado do marido, 
ambos recém-formados em Medicina, adquiriu 
os primeiros hospitais na baixada fluminen-
se para acompanhar pacientes do antigo INPS, 
um equivalente ao SUS da época. “Dentro das 
limitações dos orçamentos governamentais, pro-
curamos sempre investir em tecnologia e bom 
atendimento. Acreditamos na medicina e sabe-
mos que, quanto mais qualidade tiver o atendi-
mento ao paciente, mais vamos ajudá-lo”, afirma.
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Com a Medicina  
no coração

O nome da médica pediatra Dulce Pugliese de 
Godoy Bueno ganhou ainda mais destaque  com 
a crise da Covid-19. Cofundadora da rede de as-
sistência médica Amil e, atualmente, controlado-
ra de 48% das ações da Dasa, Dulce despontou 
como a mulher mais rica do Brasil no ranking da 
Revista Forbes de fevereiro deste ano. Depois, 
com os movimentos do mercado financeiro e 
do valor das ações da companhia, ela perdeu a 
primeira posição, mas segue figurando no sele-
tíssimo grupo de bilionários brasileiros.

O que isso significa para ela? Nada, segundo 
suas próprias palavras. Ser ou não a mais rica 
é apenas uma anedota, não alterando sua per-
cepção da realidade e compreensão sobre a 
missão que vem desempenhando há 40 anos 
como médica. Recém-formada pela Faculdade 
de Medicina da antiga Universidade do Brasil, 
atual UFRJ, Dulce se dividia entre a pesquisa e 
os pacientes na rede pública de saúde da bai-

Sempre serei médica, essa é a 

minha missão. Na verdade, sabia 

que podia ser o que quisesse, 

porque minha família me ensinou 

isso. A missão das famílias, hoje, 

é ensinar às meninas que elas são 

capazes de ser o que quiserem.

dulce pugliese

Médica e empresária
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xada fluminense. O então marido, também médi-
co, tinha cinco empregos quando o casal decidiu, 
sem grandes planejamentos, comprar um hospital 
que estava à beira da falência. “Não tínhamos um 
tostão e não sabíamos administrar nada. Mas, todo 
jovem é invencível, né? Então, lá fomos nós admi-
nistrar um hospital”, conta.

A estratégia adotada pelo casal, muito mais por 
intuição do que por experiência, foi oferecer 
atendimento de excelência à população empo-
brecida do município de Duque de Caxias (RJ), 
onde se localizava o hospital, que atendia pelo 
extinto INPS. “Meu marido tinha sido muito 
pobre, então, ele sabia exatamente como as 
pessoas queriam ser tratadas. Além de cuidados 
médicos, tínhamos que oferecer carinho. Um 
dos maiores sucessos foi oferecer Coca-Cola às 
gestantes no pré-natal. Era um mimo que atraía 
muita gente. Em um ano, passamos de 40 para 
600 partos no hospital”, revela.

Em seis anos, o casal já administrava seis hospi-
tais. Dulce, no entanto, gostava de dizer que não 
era administradora. Era médica e pesquisadora. 
Com esse espírito e os contatos que tinha na 
universidade, inaugurou, como diretora-técnica, 
um hospital pediátrico com 500 leitos, 50 deles 
de UTI, voltado para casos de alta complexida-
de em Duque de Caxias. “Para mim, aquilo não 
era administração, era pura medicina.” Com o 
tempo, nasceu a Amil, empresa de previdência 
privada em que Dulce passou a atuar e, por meio 
da qual, apaixonou-se por administração. “É uma 
cachaça”, brinca. Para melhorar seu desempenho, 
cursou um PhD em Administração pela Universi-
dade do Texas e esteve à frente da empresa até a 
venda de 90% de seu capital a uma organização 
americana, em 2012. Hoje, divide o controle acio-
nário da Dasa com o enteado.

Como médica que sempre foi, ouviu o chamado 
do dever durante a pandemia e voltou à clínica. 
Atendeu mais de 300 pacientes de todos os can-
tos do país desde a chegada do coronavírus. Ainda 
sente a dor de ter perdido uma grande amiga para 
a doença, mas comemora a evolução da maioria 
dos pacientes. “Sempre serei médica, essa é a mi-
nha missão.” A certeza do que queria ser, aliás, veio 
15 anos depois que três tias tentaram convencer 
seus pais de que ela não poderia ser médica, por 
ser mulher. “Foi quando tive certeza de que queria 
ser médica. Na verdade, sabia que podia ser o que 
quisesse, porque minha família me ensinou isso. A 
missão das famílias, hoje, é ensinar às meninas que 
elas são capazes de ser o que quiserem”, completa. 

Chegamos a desenvolver um algoritmo em três 
meses, sequenciamos o genoma do vírus muito ra-
pidamente. Isso fica como legado do setor privado 
de saúde ao Brasil”, frisa Dulce Pugliese.

O próximo desafio do setor privado – para o 
qual, aliás, ela acredita que as empresas estão in-
teiramente preparadas – é contribuir com o SUS 
no processo de vacinação em massa da população. 
Segundo a médica, assim que houver mais dispo-
nibilidade de doses, hospitais e clínicas privados 
podem, imediatamente, começar a vacinar, confe-
rindo ainda mais agilidade à corrida pela vacina, 
que será a solução definitiva para a crise gerada 
pela Covid-19. E ela reforça: “Temos o sistema de 
vacinação mais perfeito do mundo e estamos pre-
parados para contribuir”.

ESFORÇO CONTINENTAL PARA 
FAZER A LOGÍSTICA DE PRODUTOS 
NA PANDEMIA 

Transportar medicamentos, EPIs, insumos 
para testes e, mais recentemente, vacinas em 
condições ideais, em um país como o Brasil, é 
um desafio de dimensões colossais, notadamente 
durante a pandemia. Essa engrenagem de propor-
ções gigantescas passa, muitas vezes, despercebi-
da pelo público que utiliza o sistema de saúde. 
Mas representa um elo indispensável na cadeia de 
atendimento à população, sem o qual o serviço de 
saúde não seria possível em qualquer nível.

O empresário Roberto Vilela, CEO da RV 
Ímola, uma das maiores empresas de logística de 
saúde do país, emociona-se ao pensar em todas 
as mudanças vividas pela equipe com o surgi-
mento da pandemia. Desde o foco em agilidade 
para entregar medicamentos especiais para o 
tratamento de doentes graves em hospitais, até 
o afastamento necessário dos motoristas e tra-
balhadores do grupo de risco – tudo foi uma en-
xurrada de aprendizados e desafios. “No início 
da crise, separamos tudo em dois depósitos, para 
o caso de surtos. Se uma das plantas sofresse 
com infecções, a outra poderia seguir operando. 
Se parássemos por um grande surto, seria trági-
co não somente para nós, mas para a sociedade, 
que dependia do nosso trabalho para ter acesso a 
medicamentos, EPIs e testes”, relata.

Vilela diz que o país inteiro, majoritariamen-
te os setores envolvidos com saúde, deve tirar 
muitas lições da longa crise provocada pela Co-
vid-19. Uma delas, segundo ele, é o erro de apos-
tar, exclusivamente, nas importações para suprir 
as necessidades internas de medicamentos, equi-
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Roberto Vilela, CEO da RV Ímola

pamentos e até vacinas. Outro dever de casa para 
o futuro é o investimento em ciência e tecno-
logia, que deve ser priorizado como salvaguarda 
nas próximas crises sanitárias. Vem desse apren-
dizado o otimismo do empresário, que acredita 
que o sistema de atendimento de saúde será for-
talecido na pós-pandemia, em todos os segmen-
tos. “Porém, acho que o que estamos aprendendo 
mesmo é que a vida é o mais importante de tudo. 
Vi cenas inesquecíveis, como pessoas trabalhan-
do turnos seguidos para fazer as entregas, saben-
do que vidas dependiam do nosso desempenho. 
Escrevemos juntos parte dessa história, e isso vai 
nos marcar para sempre”, salienta.

Mesmo depois de mais de um ano de pande-
mia, o trabalho segue intenso na RV Ímola. Agora, 
além de medicamentos e equipamentos, a equipe 
transporta o Ingrediente Farmacêutico Ativo 
(IFA) para a fabricação das vacinas aplicadas nos 
brasileiros, principalmente as que são produzidas 
pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz). A em-
presa também transporta vacinas prontas, que 
saem em pequenos lotes todas as semanas, o que 
dificulta o trabalho. Mesmo antes da chegada das 
vacinas da Pfizer, já havia estrutura pronta para 
a distribuição dos imunizantes que precisam per-

manecer refrigerados a temperaturas baixíssimas. 
“Esse último ano foi, de longe, o maior desafio 
da minha carreira, assim como tem sido para to-
dos que trabalham nos diversos serviços de saú-
de. Mas estamos animados, temos consciência da 
nossa contribuição. Não transportamos uma car-
ga qualquer. Carregamos a expectativa de vida e 
de cura de alguém”, finaliza.

CRISE REVELA DESAFIOS PARA  
REDE PRIVADA DE SAÚDE

Neste momento, os hospitais privados têm 
sido fundamentais, seja oferecendo leitos ao SUS, 
seja absorvendo parte dos pacientes, o que desafo-
ga os leitos públicos, ou investindo pesado em al-
ternativas de tratamento e pesquisas para vacinas. 
Há exemplos tocantes, por exemplo, de médicos 
experientes, de grandes centros de referência, au-
xiliando jovens profissionais no interior do país 
pelo sistema de telessaúde, dando suporte decisi-
vo em um momento urgente da crise sanitária. “A 
pandemia não gera fatos novos, mas escancara o 
que já existe de bom e de ruim. E aponta as ten-

especial saúde | patrocínio
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dências para o futuro da saúde no país e no mun-
do. A melhor forma de homenagearmos as vítimas 
é aproveitar as lições que a crise nos deixará”, des-
taca o diretor-executivo da Associação Nacional 
de Hospitais Privados (Anahp), Antônio Britto.

O financiamento do sistema privado de saú-
de, fundamentalmente dos hospitais, é um dos 
desafios robustos que o setor já precisa enfren-
tar, antes mesmo do fim da epidemia. Um levan-
tamento da Federação Brasileira de Hospitais 
(FBH), que representa mais de 4 mil estabele-
cimentos privados, revela que houve queda de 
40% no faturamento dos hospitais no último 
ano, sobretudo de pequeno e médio portes, que 
correspondem a 70% de toda a rede do país. A 
explicação principal, segundo a entidade, foi a 
suspensão dos procedimentos eletivos. 

Além da necessária interrupção de proce-
dimentos a fim de abrir vaga nas unidades de 
saúde para os pacientes graves, Britto aponta 
a desorganização das contas dos hospitais, de-
correntes da elevação astronômica dos custos. 
Máscaras de proteção, por exemplo, chegaram 
a ter reajuste de 400% no auge da pandemia. O 
monta-e-desmonta de UTIs, com investimentos 
em instalações e contratação de profissionais, é 
outra conta que vai chegar para desestabilizar as 
finanças das instituições. “O custo humano tam-
bém vai pesar, pois as equipes estão trabalhan-
do de forma heroica há muito tempo para tratar 
milhões de brasileiros. É um passivo de estresse, 
problemas psicológicos e estafa de profissionais 
adoecidos com o qual o setor vai ter que lidar”, 
alerta. Isso sem contar a demanda represada dos 
próprios pacientes, que sofrerão com as sequelas 
da Covid-19 ou com as consequências do adia-
mento de seus tratamentos de saúde.

A resposta, segundo o executivo, passa pelo 
ajuste no financiamento do Sistema Único de 
Saúde, que não sobrevive a longo prazo sem 
capacidade de investimento, e pela seguran-
ça jurídica e sustentabilidade econômica dos 
maiores parceiros do SUS, que são os hospitais 
privados. Além disso, o país precisa, com urgên-
cia, restabelecer seu programa de investimentos 
em inovação e tecnologia na área de saúde. Esse 
gargalo ficou bem exemplificado no caso das va-
cinas, cujo IFA precisa ser importado, ao passo 
que instituições brasileiras, como a Fiocruz e o 
Instituto Butantan, teriam capacidade para de-
senvolver uma vacina nacional a tempo de res-
ponder à demanda do país. “Um dos problemas 
mais graves do Brasil é a falta de investimento 
em ciência e tecnologia. Precisamos encontrar o 
caminho para a correção”, enfatiza. 

A pandemia não gera fatos 

novos, mas escancara o que 

já existe de bom e de ruim. E 

aponta as tendências para o 

futuro da saúde no país e no 

mundo. A melhor forma de 

homenagearmos as vítimas 

é aproveitar as lições que a 

crise nos deixará.

antônio britto

Diretor-executivo da Associação 
Nacional de Hospitais Privados (Anahp)

Fo
to

: A
na

hp
/D

iv
ul

ga
çã

o



|
| 

14
v o t o  1 5 1

O setor de saúde privado em dados

Fontes: Agência Nacional de Saúde Suplementar, Federação Brasileira de Hospitais, Associação 
Nacional de Hospitais Privados, Sindicato da Indústria de Produtos Farmacêuticos

Em dezembro de 2020, o total de beneficiários em planos pri-
vados de assistência médica com ou sem odontologia ultra-
passavam os 47,6 milhões.

Esse número representa um crescimento de 6% em compara-
ção com 2010.

Em dezembro de 2010, 22,3% da população brasileira tinham 
um plano de saúde contratado. Em dezembro de 2020, esse 
percentual subiu para 24,5%.

Em janeiro de 2021, 965 operadoras médico-hospitalares e 
odontológicas contavam com beneficiários no Brasil.

São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo e Distrito Federal 
possuem as taxas mais altas de população atendida por planos 
de saúde, com mais de 30%.

Os três estados da Região Sul, além de Mato Grosso do Sul e 
Minas Gerais, possuem entre 20% e 30% da população acom-
panhada por planos de saúde.

O Brasil tem mais de 6 mil hospitais, conveniados ou não ao 
SUS, e é o 8º maior mercado do mundo na área da Saúde.

A Associação Nacional dos Hospitais Privados conta com 118 
hospitais afiliados, que disponibilizam à população 27,1 mil 
leitos clínicos e 7,1 mil leitos de UTI, que receberam  
1,5 milhão de internações em 2020.

Os hospitais privados geraram, em 2020, 190 mil empregos. 

A indústria farmacêutica brasileira oferece suporte ao atendi-
mento de saúde no país. O Sindicato da Indústria de Produtos 
Farmacêuticos tem 470 empresas associadas ligadas às cadeias 
de produção de medicamentos.

especial saúde | patrocínio



A história do Supremo Tribunal Fe-
deral se entrelaça com a da Repú-
blica presidencialista. No curso 
desta trajetória comum, há uma 

ambiguidade entre os erros e acertos de ambas. 
Situado dentro do aparelho judiciário, não raro 
funcionando como quarta instância do edifício 
jurisdicional, o STF não reúne as características 
das Cortes Constitucionais. Tal circunstância não 
ocorre porque enquanto estas se posicionam fora 
dos poderes estatais tradicionais, o Supremo se 
insere dentro. Já a República e seu presidencialis-
mo majestático geraram sete constituições fede-
rais, seis dissoluções do Congresso Nacional, doze 
estados de sítio e outras agruras.

Desde que foi instalado, em 28 de fevereiro de 
1891, o STF teve 168 ministros, 47 presidentes e 
participação em inúmeros momentos da história 
do país. A partir da Constituição de 1988 passou 
a atuar ainda mais na medida em que as suas deci-
sões abrangem temas de alto impacto econômico, 
social e político. Contudo, nem sempre exerceu 
com maestria as suas atribuições. Assim como 
teve altivez para condenar no Mensalão, liberar 
pesquisas com células-tronco e revogar a Lei de 
Imprensa, emudeceu diante da ascensão do Go-
verno Provisório em 1930, tergiversou concessões 
de habeas corpus nos anos 60/70 e vem disseminan-
do insegurança jurídica. É assim, numa atmosfera 
por vezes bélica entre alguns de seus integrantes, 
que a Corte diariamente ocupa os noticiários.

A onipresença 

do tribunal no 

cotidiano, ruidosa e 

incessante, fomenta 

inquietações

O STF e o Brasil

Relativamente ao cenário atual, a excessiva 
proeminência do STF ensejou a criação de neo-
logismos. Um deles está na “supremocracia” para 
intitular o desmesurado protagonismo do tribu-
nal relativamente aos papeis do Executivo e do 
Legislativo. Outro, não menos pertinente, é o que 
denomina “ministrocracia” o descomunal poder 
que os ministros exercem através de decisões in-
dividuais em detrimento das colegiadas.

Isso tudo somado à transmissão dos julga-
mentos fez com que o Supremo se tornasse co-
nhecido da população. Porém, a amplitude de 
competências inchou o tribunal. Nomeações 
decepcionaram. Ministros detentores de currí-
culos acanhados, com escassa e inconvincente 
produção jurídica, titularizam cadeiras outrora 
ocupadas por juristas líderes da ciência jurídica. 
A onipresença do tribunal no cotidiano, ruidosa 
e incessante, fomenta inquietações. As sequelas 
advindas não poderiam ser outras, tampouco 
surpreendentes: os seus índices de credibilidade 
despencaram e o STF, lamentavelmente, tornou-
se um órgão visto com profunda desconfiança, 
sendo muito mais temido do que considerado.

antônio augusto mayer dos santos

Advogado e especialista em Legislação Eleitoral 
(aamsadv@gmail.com)
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T rês meses depois de inaugurar a se-
gunda unidade da fusão de restau-
rante, café, confeitaria e mercearia 
que planejou durante mais de um 

ano, Tiago Leite viu a avalanche da Covid-19 so-
terrar seus sonhos para 2020. Fundada em 2017, a 
Leiteria 639 é o projeto de vida do empresário, 
que nasceu no interior do Rio Grande do Sul e 
que, na adolescência, mudou-se para Porto Alegre 
para estudar e trabalhar em pequenos mercados. 

Quando a segunda Leiteria abriu as portas, a 
matriz já era um sucesso no boêmio e tradicional 
bairro da Cidade Baixa. Uma mistura de empório, 
cafeteria e gastronomia tornou o local famoso. 
Aos fins de semana, era preciso esperar quase uma 
hora para ocupar uma das charmosas mesinhas e 
desfrutar um prato substancioso ou uma fatia de 
torta acompanhada de café.

Em dezembro de 2019, quando a segunda 
unidade foi inaugurada, no bairro Auxiliadora, 
o prestígio se repetiu. A mão boa de Tiago Lei-

te para padaria e confeitaria e sua visão empre-
endedora para montar o mix do empório deram 
match imediato com o público do local, que fica 
em uma zona nobre da capital gaúcha. A chega-
da do novo coronavírus, porém, interrompeu o 
ciclo de crescimento. A rápida escalada da epi-
demia pegou em cheio os negócios do setor de 
restaurantes e bares, que precisaram fechar as 
portas. À frente, somente incertezas, previsões 
negativas e compromissos a honrar.

Foi na criatividade e nos mecanismos de apoio 
aos micro e pequenos empresários que Leite encon-
trou esperança. Enquanto, por um lado, tratava de 
reinventar o atendimento aos clientes – criando op-
ções como boxes de produtos personalizados para 
tele-entrega –, por outro, fazia uso das ferramentas 
lançadas pelo governo, como o Programa Nacional 
de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno 
Porte (Pronampe), que beneficiou mais de 20 mi-
lhões de negócios com mais de R$ 37 bilhões em-
prestados com garantia do Tesouro no ano passado. 

Os desafios 
das micro 
e pequenas 
empresas

PROGRAMAS DE SOCORRO 
E INCENTIVO SUSTENTAM O 
MOTOR DA ECONOMIA

por patrícia lima
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A Leiteria 639 também garantiu sobrevida com o 
Benefício Emergencial de Preservação do Emprego 
e da Renda (BEm), programa que permitiu a sus-
pensão e redução de contratos de trabalho e que, se-
gundo o governo, ajudou a preservar 11 milhões de 
empregos – entre eles, pelo menos 50% da força de 
trabalho que atuava nas duas unidades do negócio 
de Tiago Leite, em Porto Alegre.

O Pronampe e o BEm foram as principais ban-
deiras da Frente Parlamentar da Micro e Pequena 
Empresa, que vem atuando no Congresso desde o 
começo da pandemia para a aprovação de medi-
das de socorro e alívio aos pequenos empresários 
que sofreram com as restrições em decorrência da 
Covid-19. O esforço se justifica. De acordo com 
dados da Secretaria Especial de Produtividade, 
Emprego e Competitividade do Ministério da 
Economia, 99% dos negócios brasileiros são mi-
cro ou pequenas empresas (MPE). Esse segmento 
representa 30% do Produto Interno Bruto (PIB) e 
é responsável por 55% dos empregos gerados no 
país. Segundo levantamento do Serviço Brasileiro 
de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), 
as MPE foram as campeãs na criação de postos 
de trabalho em janeiro, com 195,6 mil vagas, sus-
tentando a posição por sete meses consecutivos. 
Esse montante equivale a 75% do total de empre-
gos formais registrados em janeiro – o que prova 
a importância das empresas menores no tecido 
econômico e social brasileiro.

Para o presidente da Frente Parlamentar, sena-
dor Jorginho Mello (PL-SC), o Pronampe e outras 
ações salvaram milhares de empresas do fecha-
mento durante a pandemia, o que garantiu a esta-
bilidade econômica do Brasil. Diante de uma nova 
rodada dos programas de benefício em função da 
segunda onda, o trabalho da Frente Parlamentar 
segue jogando luz sobre as principais necessidades 
do setor. “O maior desafio da MPE é mesmo o cré-
dito. Depois de atuarmos junto aos bancos para que 
facilitassem o acesso dos empresários aos recursos, 
buscamos agora o projeto de um novo Refis, para o 
parcelamento mais justo dos débitos das micro e pe-
quenas empresas. Um regime tributário diferente é 
importante nesse momento, para que esses negócios 
possam se reerguer formalmente. Assim, seguem ge-
rando empregos e riqueza”, afirma o senador. 

Com mais de 7,5 milhões de micro e pequenas 
empresas e chegando aos 13 milhões de microem-
preendedores individuais (MEI), a expectativa 
para o desempenho das MPE era positiva no iní-
cio de 2020, antes do novo coronavírus, segundo 
a Confederação Nacional das Micro e Pequenas 
Empresas e Empreendedores Individuais (Co-
nampe). A crise, porém, afetou especialmente 
empresas com esse perfil – nos setores de even-

O maior desafio da MPE é mesmo o 

crédito. Depois de atuarmos junto 

aos bancos para que facilitassem 

o acesso dos empresários aos 

recursos, buscamos agora o 

projeto de um novo Refis, para o 

parcelamento mais justo dos débitos 

das micro e pequenas empresas.

senador jorginho mello (pl-sc)

Presidente da Frente Parlamentar  
da Micro e Pequena Empresa
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tos, turismo, transportes e educação. “Em 2021, 
esperávamos a retomada, mas fomos surpreendi-
dos com uma nova onda de Covid-19, muito mais 
forte. A retomada foi trocada por novo período 
de paralisação e redução da atividade econômica. 
Nesse momento, as microempresas e os MEI pre-
cisam de auxílio rapidamente”, alerta o presiden-
te da Conampe, Ercílio Santinoni.

Para o senador Jorginho Mello, a Frente Parla-
mentar reconhece também a urgência das reformas, 
entre elas a tributária, com o propósito de melhorar 
o ambiente voltado aos pequenos empreendedores. 
“Hoje, sofremos com uma parafernália na legisla-
ção tributária que faz o empresário gastar tempo, 
energia e dinheiro. Simplificar já seria um ganho”, 
garante. Mello destaca também a necessidade de re-
visão de incentivos fiscais que não devolvem ao país, 
na mesma medida, os benefícios que recebem.

VACINA E VOLTA À NORMALIDADE 
SÃO AS MAIORES URGÊNCIAS

Entre as prioridades de trabalho da Frente 
Parlamentar da Micro e Pequena Empresa está o 
contato com países e fabricantes para antecipar 
a entrega de doses de vacina contra a Covid-19 já 
contratadas pelo Ministério da Saúde. A bandeira 
da vacinação em massa, porém, não fica restrita à 
Frente. Fundador, junto com um grupo de empre-
sários, do Movimento Vacina para Todos, o em-
presário Carlos Wizard defende a participação 
da iniciativa privada na aquisição e aplicação de 
doses nos trabalhadores, a fim de que a população 
atinja a imunidade coletiva o quanto antes, possi-
bilitando a retomada total da economia. “Isso vai 
beneficiar também os pequenos negócios, pois 
somente o controle da pandemia pode devolver a 
segurança e a normalidade.”

Um estudo do Sebrae estima que, até 18 de 
agosto, 9,5 milhões de pequenos negócios podem 
retomar o nível de atividade equivalente ao regis-
trado antes da pandemia. Isso representa cerca de 
54% do universo de microempreendedores indi-
viduais e micro e pequenas empresas brasileiros. 
São empreendimentos que atuam nos setores re-
lativamente menos atingidos pela crise e que te-
riam uma reação mais rápida, conforme avança a 
imunização da população, como comércio de ali-
mentos, oficinas, construção e comércio pet.

Por outro lado, de acordo com o mesmo levan-
tamento, outros setores da economia, pelas suas 
particularidades, retornariam mais lentamente ao 
estágio verificado antes da pandemia, a exemplo 
de bares e restaurantes, artesanato e moda, que 
só regressariam ao nível normal de atividade em 

outubro, quando 100% das pessoas com mais de 
25 anos estariam imunizadas. Já o setor de beleza 
só alcançaria o estágio de faturamento equivalen-
te à pré-pandemia em 27 de outubro. Os setores 
de Turismo e Economia Criativa devem demorar 
ainda mais, voltando ao patamar de faturamento 
anterior à pandemia apenas em 2022, mesmo que 
100% da população já tenha sido vacinada até de-
zembro de 2021. “No Sebrae, enxergamos a vacina 
como o único meio capaz de devolver a economia 
ao eixo da normalidade. Por isso, apoiamos todas 
as iniciativas que têm sido adotadas para ampliar 
a disponibilidade de vacinas para a população. 
Quanto mais rápido imunizarmos todos os brasi-
leiros, mais rápida será a retomada dos pequenos 
negócios”, sentencia o presidente do Sebrae Na-
cional, Carlos Melles.

É exatamente essa a expectativa de Tiago Lei-
te, que, há algumas semanas, reabriu a filial da 
Leiteria 639 no bairro Auxiliadora, em Porto Ale-
gre. Com a retomada das atividades, o empresário 
recontratou alguns dos trabalhadores que preci-
saram ser dispensados em 2020. A segunda onda 
da pandemia e a bandeira preta em todo o Rio 
Grande do Sul deixou a casa com as portas fecha-
das por algumas semanas, mas o retorno cauteloso 
já mostra resultados. “O fim dessa pandemia pro-
mete ser muito bom, de muito crescimento, pois 
há uma demanda represada por serviços como o 
nosso. Essa é a expectativa. Os pequenos empre-
sários precisam sobreviver até que chegue o tão 
esperado fim desse pesadelo”, completa Leite.
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oferecido é o ponto de partida para 
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Afinidade  
com quem quer 
poupar tempo  
e aproveitar 
cada minuto.

Empresário Carlos Wizard, um dos fundadores 
do Movimento Vacina para Todos
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Negacionista, 
o novo “ista” 
para Bolsonaro

D ificilmente há espaço para um de-
bate honesto na política nacional. 
Principalmente após a eleição do 
“Lulinha paz e amor”, em 2002, a 

esquerda descobriu que pouco importam os nú-
meros ou a realidade, o que ganha eleição é a emo-
ção. Assim, o trabalho da esquerda visa rotular 
seus oponentes com estereótipos negativos, difí-
ceis de desgrudar.

Depois de nos chamar de racistas, machistas, 
fascistas, nazistas, misóginos, homofóbicos, xe-
nofóbicos, terraplanistas, “taxistas”, “eletricistas” 
e tudo quanto é “ista”, agora chegou a vez do “ne-
gacionistas”. Sim, o novo frame refere-se àqueles 
que negam a existência da pandemia. 

Alguém, em sã consciência, diz não haver um 
novo vírus em circulação no mundo? Esses adjeti-
vos acionam gatilhos psicológicos que terminam 
por inviabilizar o debate. Veja, quem discutiria a 
pandemia com uma pessoa que acredita inexistir o 
vírus? Acabou o debate antes mesmo de começar.

Alguém, em sã 

consciência, diz não 

haver um novo vírus em 

circulação no mundo? 

Esses adjetivos acionam 

gatilhos psicológicos 

que terminam por 

inviabilizar o debate.
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çados. A vacina da USP de Ribeirão Preto já pediu 
na Anvisa autorização para as fases 1 e 2 em hu-
manos, em um total de 3 fases.

Mesmo após isso tudo, seria Bolsonaro o líder 
mundial antivacina? Claro que não. A expressão 
negacionista é apenas mais um instrumento de 
linguagem usado por aqueles que não têm argu-
mentos. Foi o que ocorreu quando o jornalista 
Rodrigo Constantino encurralou o governador 
de São Paulo, João Dória, durante entrevista para 
a Jovem Pan. A única saída para o governador foi 
acusar, de maneira baixa e vil, que Constantino 
era... negacionista! Pura estratégia de debate, lon-
ge da realidade dos fatos.

Se há uma certeza é que, passada a pandemia, 
a guerra política persistirá, apenas mudará a te-
mática. Negacionista não foi nem será o último 
“ista” criado pela esquerda em sua suja estratégia 
de guerra. Aproveito para profetizar aqui: os ne-
gacionistas de hoje serão os fascistas/nazistas du-
rante as eleições de 2022. Quer apostar?

eduardo bolsonaro

Deputado federal por São Paulo

Vamos aos fatos. Em junho de 2020, o gover-
no Bolsonaro já negociava para trazer ao Brasil a 
vacina de Oxford, e, na sequência, investiu quase 
R$ 2 bilhões para garantir seu desenvolvimento e 
compra. O presidente Bolsonaro sempre manteve 
o discurso de que toda e qualquer vacina poderia 
ser aplicada no Brasil, desde que aprovada pela 
Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) 
e de aplicação voluntária. Foi o que bastou para 
dizer que o presidente era negacionista, o antiva-
cina. Sem se importar com ataques, assim foi feito 
com a Coronavac, que, menos de 24 horas após ser 
aprovada pela Anvisa, chegava a todo Brasil pelas 
asas da Força Aérea Brasileira (FAB), um tapa na 
cara de quem dizia que o Ministério da Saúde não 
tinha um plano nacional de vacinação.

E o presidente seguiu fiel aos seus princípios 
e fechou contratos para adquirir e distribuir as 
da Pfizer, Moderna, Jansen, Fiocruz, Butantan, 
Covax Facility e Precisa. Serão mais de 500 mi-
lhões de doses até o fim do ano, o suficiente para 
imunizar todos os brasileiros. Até o fim de mar-
ço, o Brasil era o 5º no ranking mundial de vaci-
nação (fonte: Opera Mundi) e, além disso, o país 
desenvolve pesquisa tecnológica para produção 
própria, sendo que três projetos estão mais avan-



Balcão virado 
para o mundo
EMPRESAS DE VÁRIOS SETORES SE 
QUALIFICAM PARA DIVERSIFICAR A 
PAUTA DE EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS

comércio exterior | balcão virado para o mundo
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por patrícia lima

E xportar é preciso. O trocadilho já 
enxovalhado com o místico verso 
de Fernando Pessoa pode ganhar, 
nesse tema, contornos rejuvenesci-

dos, tendo em conta a importância do comércio 
exterior para o equilíbrio da economia brasileira. 
De acordo com dados da Secretaria Especial de 
Comércio Exterior e Assuntos Internacionais do 
Ministério da Economia, somente de janeiro a 
maio de 2021, o Brasil exportou o equivalente a 
US$ 109 bilhões, contra US$ 81,5 bilhões de im-
portação. Na prática, a diferença entre compras e 
vendas internacionais deixaram até agora US$ 
27,5 bilhões dentro das nossas fronteiras. É a ba-
lança comercial positiva, que impulsiona o tão 

desejado crescimento econômico. Segundo dados 
do Ministério da Economia, a média diária de ex-
portações cresceu 46,5% em maio deste ano, em 
comparação com o mesmo período de 2020. Pelas 
previsões do Ministério, o superávit de 2021 deve 
fechar em alta de 75% em relação ao desempenho 
de 2020, um recorde na série histórica.

Em tempos de incertezas globais provocadas 
pela pandemia, o fortalecimento das exportações 
brasileiras se torna ainda mais imperioso. Em seu 
verso original, Pessoa dizia que navegar é preci-
so no sentido de necessidade, mas também com 
o significado de exatidão. Como no trocadilho, é 
necessário para o Brasil exportar. Mas as vendas 
internacionais também requerem precisão estra-
tégica para que se diversifiquem e beneficiem 
mais setores e empresas.
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Commodities agrícolas e minerais estão 
entre os campeões das exportações nacionais. 
Dados do Ministério da Economia demonstram 
que, no ano passado, a soja representou sozinha 
15% de tudo o que o Brasil exportou, consoli-
dando o país como o segundo maior produtor 
do mundo. Em segundo lugar, vem o minério 
de ferro, responsável por 12% do total exporta-
do. Petróleo, celulose, milho, carne de frango e 
açúcar estão entre os 10 produtos mais impor-
tantes da pauta de exportações. 

Segundo o mesmo ranking, a China é o prin-
cipal destino das commodities e produtos brasi-
leiros, tendo comprado US$ 70 bilhões do Brasil 
em 2020. Depois do país asiático, destacam-se 
como parceiros comerciais União Europeia, Es-
tados Unidos e Argentina.

Mesmo com uma retração de quase 7% nas ex-
portações em 2020, a balança comercial brasileira 
apresentou um saldo de mais de US$ 50 bilhões – 
diferença positiva, já que exportamos mais do que 
compramos de fora. Em 2021, a tendência segue ani-
madora, com um crescimento de 25,6% em relação 

ao mesmo período do ano passado. Números mai-
úsculos como esses podem dar a ideia de navegação 
em águas tranquilas, para permanecermos no tema 
marítimo tão caro ao poeta português, mas a reali-
dade não é, como talvez dissesse Pessoa, tão precisa. 
É necessário exportar mais, no entanto, não somen-
te. Também é fundamental diversificar a pauta, au-
mentando a participação dos produtos industriali-
zados e manufaturados, turbinando assim a geração 
de empregos e o crescimento econômico.

DESAFIOS E PERSPECTIVAS  
PARA UM ANO DE RETOMADA

Estrela máxima da pauta de exportações bra-
sileiras, a soja não para de dar show. Em 2020, a 
Secretaria do Comércio Exterior (Secex), ligada 
ao Ministério da Economia, registrou uma alta 
de 12% em relação ao resultado do ano anterior, 
totalizando um volume de 82,9 milhões de tone-
ladas do grão vendido ao exterior. O resultado é 
digno de comemoração. O agronegócio, contu-
do, pode e deve exportar mais e com variedade. 
A observação é da superintendente de Relações 
Internacionais da Confederação Nacional da 
Agricultura (CNA), Lígia Dutra, que salienta a 
importância de ampliar o cardápio de produtos 
exportáveis reduzindo barreiras e concretizan-
do mais acordos comerciais com países e blo-
cos. Segundo ela, o aumento das exportações de 
produtos agrícolas com maior processamento 
pode impulsionar os resultados dos médios e 
pequenos produtores.

Outra commodity importante nesse mosai-
co é a mineração, cujos produtos representaram 
61% do superávit na balança comercial brasileira 
em 2020, segundo o Instituto Brasileiro de Mi-
neração (Ibram). Para o diretor-presidente da 
entidade, Flávio Penido, um dos maiores desa-
fios do segmento é o planejamento futuro para 
o aumento na capacidade. “Sendo o setor uma 
atividade de ciclo longo, algo em torno de 8 a 10 
anos para a entrada de novos projetos em ope-
ração, ressaltamos que um dos grandes gargalos 
é a fase de pesquisa mineral, a implementação 
de infraestrutura de logística, assim como o li-
cenciamento ambiental e a articulação com as 
comunidades onde se instalam os projetos”, des-
taca Penido. O financiamento para novos proje-
tos também é uma questão central para o bom 
desempenho do setor, já que depende majorita-
riamente da iniciativa privada. Segundo o diri-
gente, a mineração tem seguido padrões ambien-
tais, sociais e de governança para buscar acesso a 
fundos e taxas mais interessantes.

Se exportarmos 
mais 
manufaturados, 
certamente 
reaqueceremos 
inúmeras cadeias 
produtivas 
que empregam 
milhões de 
pessoas, fazendo 
nossa economia 
destravar.

gilberto petry

Presidente da 
Federação das 
Indústrias do Estado 
do Rio Grande do 
Sul (Fiergs)



Pandemia impõe 
adaptações e revela 
novos caminhos para a 
promoção do Brasil
A primeira consequência da disseminação da Co-
vid-19 pelo mundo foi a incerteza. Com muitos 
países fechando fronteiras para pessoas e produ-
tos, o comércio internacional precisou se reorga-
nizar para garantir o abastecimento de itens in-
dispensáveis, como alimentos e suplementos para 
saúde. Mas não foram apenas as cadeias logísticas 
que precisaram se adaptar à nova realidade. Até 
mesmo as estratégias de promoção das vendas 
para fora do país precisaram ser repensadas.

Foi o que fez, por exemplo, a Apex-Brasil na orga-
nização da quarta edição de seu principal evento, 
o Brasil Investment Forum (BIF), o maior fórum de 
atração de investimentos estrangeiros da América 
Latina, que ocorreu de 31 de maio a 1º de junho. Em 
dois dias, o Brasil apresentou projetos que devem 
atrair investimentos de US$ 50 bilhões nos próximos 
dois anos, gerando mais de 20 mil empregos. Trata-se 
de um montante considerado estratégico para o im-
pulsionamento da economia nacional. 

Organizado em parceria com o Banco Interameri-
cano de Desenvolvimento (BID) e com o Governo 
Federal, por meio dos Ministérios das Relações Ex-
teriores e da Economia, o BIF foi aberto pelo Presi-
dente da República, Jair Bolsonaro, e contou com a 
presença de diversos representantes do governo e 
do setor privado. Multinacionais de todo o mundo 
participaram dos painéis, de salas de apresentação 
de projetos e de reuniões de alto nível.  

Os números revelados refletem a grandiosidade do 
fórum, que contou com 6.309 participantes de 101 
países, com mais de 30 setores da economia repre-
sentados. Os mais de 6 mil inscritos no evento pude-
ram interagir entre si, por meio de uma plataforma 
virtual, que disponibilizou acesso à programação 
em tempo real, além de ferramentas e conteúdos 
exclusivos – como o serviço de matchmaking entre 
os participantes, via aplicativo. O ambiente digital 
garantiu a realização de 211 reuniões estratégicas, 
fundamentais para a previsão de novos investimen-
tos para o Brasil.  

Com conteúdo oferecido em diferentes idiomas, o 
evento foi considerado um marco na inovação, espe-
cialmente na experiência do usuário. A quarta edição 
do fórum foi a primeira realizada de forma online, 
em função das normas de segurança relacionadas à 
pandemia da Covid-19. Ainda que determinado pelas 
circunstâncias, o formato online do BIF possibilitou 
que oportunidades chegassem a ainda mais investi-
dores e empresários, ampliando a capacidade de atra-
ção de investimentos estrangeiros. No total, 3.643 
mensagens privadas e 424 mensagens públicas foram 
trocadas por meio da plataforma oficial do evento. A 
partir de desktops, foram 190.242 acessos às páginas 
do site do evento. Por aplicativo, foram 26.925 visitas.  

Ao longo do BIF, articuladores de todas as esferas do 
país se comprometeram com a agenda de reformas e 
com um ambiente propício para novos investimentos 
que, segundo o Presidente da Agência Brasileira de 
Promoção de Exportações e Investimentos (Apex-
-Brasil), Augusto Pestana, contribuirão para o cres-
cimento sustentável e equilibrado do país. “O BIF 
provoca um impacto muito positivo para o Brasil em 
termos de geração de renda e de atração de tecnolo-
gias em áreas tão importantes como, por exemplo, a 
área da saúde”, afirmou.

| 
25

v o t o  1 5 1



|
| 

26
v o t o  1 5 1

Ávido por exportar mais, o setor industrial 
brasileiro é um dos que mais encontra barrei-
ras para surfar na maré favorável do comércio 
exterior. Diante de um cenário complicado, 
em função da desorganização das cadeias pro-
vocada pela pandemia, a indústria brasileira 
vê nas exportações não meramente um cami-
nho para crescer. Exportar, agora, é uma ques-
tão de sobrevivência.

Para o presidente da Federação das Indústrias 
do Estado do Rio Grande do Sul (Fiergs), Gilber-
to Petry, são necessários mais esforços para que 
os produtos industriais tenham o mesmo desem-
penho positivo dos primários no comércio inter-
nacional. “Se exportarmos mais manufaturados, 
certamente reaqueceremos inúmeras cadeias 
produtivas que empregam milhões de pessoas, 
fazendo nossa economia destravar. Sabemos, po-
rém, que esse é um desafio gigante. Nosso déficit 
na balança comercial de manufaturados cresce 
anualmente e fechou o ano passado em mais de 
US$ 79 bilhões”, aponta Petry.

Para diminuir esse descompasso, o presi-
dente da Fiergs frisa a relevância de progra-
mas de auxílio ao exportador, capitaneados 
por entidades como a Apex-Brasil e os órgãos 
do Ministério da Economia à frente de ques-
tões de comércio internacional. Petry assinala 
ainda a urgência de reduzir o chamado “custo 
Brasil”, garantindo competitividade à indús-
tria nacional. “Um sistema tributário mais 
simples e menos oneroso é um ponto de par-
tida para voltarmos ao mercado internacional 
em posição de igualdade com nossos competi-
dores”, completa. 

NAVEGANDO EM SABORES  
E PROJETOS BRASILEIROS 

Com 25 anos de história, uma empresa do 
interior do Rio Grande do Sul se prepara para 
navegar em mares estrangeiros. Há anos, a dire-
ção da Bom Princípio Alimentos, localizada na 
cidade de Tupandi, desejava dar o passo em di-
reção às exportações, mas foi somente em 2020 
que o sonho começou a se concretizar. Antes 
da pandemia, a equipe comercial participou de 
cursos de capacitação promovidos pelo Progra-
ma de Qualificação para Exportação (PEIEX), 
da Apex-Brasil, no Rio Grande do Sul. Em pa-
ralelo, começou a busca por certificações inter-
nacionais e o registro de marcas no exterior. Até 
uma professora de inglês foi contratada para 
familiarizar as equipes com o idioma.

Agora, as negociações dos produtos para pada-
ria e confeitaria, como recheios e coberturas, estão 
avançando para entrar nos mercados de Bolívia, 
Uruguai, Paraguai e República Dominicana. O cre-
me de avelã zero açúcar da marca também deve che-
gar à Noruega, ainda no primeiro semestre. A ideia é 
azeitar a operação da empresa, que tem 210 funcio-
nários, para que as exportações representem cerca 
de 15% do faturamento em três anos. “Esse tem sido 
um projeto planejado. Por isso, temos a estrutura já 
preparada para atender grandes volumes. Quando 
as vendas externas engrenarem, teremos capacidade 
para entregar o melhor da nossa marca. Esse é o nos-
so projeto de futuro”, salienta o gerente comercial 
da Bom Princípio Alimentos, Diego Gaio. 

Quem já está há mais tempo exportando co-
nhece bem as vantagens e os desafios do comércio 
exterior. Fabricante de componentes para o setor 
automotivo, a TC Chicotes existe há 25 anos em 
São Paulo, e exporta os chicotes e conectores que 
produz nos últimos 12 anos. Os negócios eram 
mais promissores no começo das vendas para fora, 
entretanto, as instabilidades políticas e econômi-
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cas nos países compradores – como Equador, Vene-
zuela e Argentina – trouxeram prejuízo. A concor-
rência com os produtos chineses e a instabilidade 
cambial também desfavorecem a indústria, que 
tem hoje 3% do faturamento resultante das expor-
tações. Os negócios para o exterior seguem, mas a 
empresa teria capacidade produtiva e tecnológica 
para incrementar as vendas. “Nosso produto é de 
qualidade superior e muito bem aceito pelos clien-
tes estrangeiros, mas, muitas vezes, perdemos mer-
cado por questões cambiais ou logísticas. Sentimos 
falta de uma política de promoção de exportações 
voltada para as pequenas indústrias”, afirma Mary 
Trinci, gerente da fábrica.

Para Marisandra Flesch, uma das fundadoras 
e diretora criativa da marca de acessórios pet Ca-
chorreiros, exportar era um sonho distante. Fun-
dada em 2017, na cidade gaúcha de Novo Hambur-
go, a empresa dedicava seus esforços para reforçar 
o comércio pela internet, ao mesmo tempo em que 
aumentava a presença em pet shops e lojas franque-
adas. Mas um contato com a Apex-Brasil mudou 
os planos da Cachorreiros no ano passado. Depois 

do início da capacitação pelo PEIEX, o mercado 
chileno foi identificado como alvo potencial para 
os produtos. Em pouco tempo, os acessórios para 
cães já estavam em 12 lojas no país. Não demorou 
muito para a Cachorreiros romper as fronteiras da 
Espanha, Peru e México. Em menos de um ano de 
operações internacionais, as exportações já repre-
sentam 18% do faturamento – até o fim de 2021, 
devem corresponder a 25%. 

Chegar até os clientes é o maior desafio, de 
acordo com Marisandra. Segundo ela, o apoio da 
Apex-Brasil foi fundamental para que a empresa 
pudesse compreender os trâmites e a burocracia, 
além de aprimorar os mecanismos de busca ativa 
pelos fregueses ao redor do mundo. “Exportar é 
muito vantajoso, principalmente porque os paga-
mentos são antecipados e nos dão garantia para 
investir. Já estamos nos preparando para aumen-
tar a produção, estudando novos ateliês de cos-
tura parceiros, além de espaço para aumentar o 
estoque de insumos. Estamos preparados para 
crescer com as exportações”, finaliza. 

Bom Princípio Alimentos, localizada na cidade de Tupandi
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AS grandes empresas e as democracias 
têm semelhanças importantes. Em 
suas gêneses, ambas eram fechadas 
e autoritárias. No século 21, a 

transparência e o respeito aos direitos individuais 
são marcas de evolução histórica. 

No mundo corporativo, poderíamos citar as 
sociedades anônimas (S.A.) como o estágio mais 
avançado das empresas privadas – um aperfeiçoa-
mento das sociedades limitadas (Ltda.). Constitu-
ídas a partir de modelos sofisticados de gestão, as 
S.A. têm como alvo o melhor interesse da compa-
nhia e de seus acionistas. Em tese, o objetivo dos 
governos seria o mesmo. 

A humanidade tem evoluído lentamente, por 
meio de figuras geniais. Outra forma de avan-
çar é observar, copiar e adaptar o que deu certo.  
Assim como as sociedades anônimas permitiram 
que muitos indivíduos se unissem para constituir 
um bem comum, os governos que adotam os me-
lhores sistemas representativos são os que mais 
satisfazem as demandas dos cidadãos. 

Para essa analogia, vale relembrar como funcio-
nam as S.A. no Brasil, regidas pela lei 6.404/1976. 

A EVOLUÇÃO DAS EMPRESAS 

Em vez de um volume fixo de sócios, as S.A. têm 
um número ilimitado de proprietários. Esses são os 
acionistas; cada um possui uma fração da empresa. 

As S.A. podem ter um acionista controlador 
(com maioria das ações) ou apenas um acionista 
de referência (com grande quantidade de ações). 
Há, porém, uma forma mais desenvolvida de 
controle. As corporations têm muitos acionistas, 
sendo que nenhum controla sozinho a empresa. 
No Brasil, alguns exemplos são B3, Renner, Em-
braer, CVC e Vale. 

Algumas regras as aproximam muito do sis-
tema de representatividade das democracias. A 
cada ano, até o fim de abril, essas companhias de-
vem realizar suas Assembleias Gerais Ordinárias 
(AGOs), instância máxima de poder. As AGOs, 
entre outros objetivos, deliberam sobre os resul-
tados do ano anterior, a destinação de lucros e a 
remuneração dos administradores. 

Abaixo das AGOs, as principais instâncias de 
poder são o Conselho de Administração (CA) e a 
Diretoria, sendo o Conselho Fiscal um órgão de 
controle. Os integrantes do CA têm mandato e 
são eleitos pelos acionistas. O Conselho de Admi-
nistração é o elo entre os acionistas e a Diretoria. 

A Diretoria é quem gere a companhia no dia a 
dia, executando a estratégica definida pelo CA. O 
CEO, principal nome da Diretoria, é escolhido pe-
los conselheiros – esse, por seu turno, indica os de-
mais diretores, que precisam ser aprovados pelo CA. 

Existe, ainda, o Conselho Fiscal, que fiscaliza 
as contas e os atos dos administradores e reporta-se 
diretamente à assembleia de acionistas. Como for-
ma de ampliar a governança e o controle existem 
os Comitês de Auditoria (subordinados ao CA) e as 
Auditorias Internas (demandadas pelo CEO). 

Em resumo, um grupo de investidores se une em 
torno de uma companhia, cuja autoridade máxima é 
a Assembleia de Acionistas. Nela, são eleitos os con-
selheiros, que vão definir as estratégias da empresa. 

Os conselheiros, por sua vez, delegam a gestão 
da empresa aos diretores, que são supervisionados 
pelo Conselho Fiscal e pelo Comitê de Audito-
ria. Essa engenharia empresarial complexa está à 
frente das mais lucrativas companhias do mundo, 
pois se mostrou bem-sucedida. Observação, cópia 
e adaptação – eis como o mundo tem evoluído. 

E os governos com isso? 
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A EVOLUÇÃO DO BRASIL 

Nós, os eleitores, somos os acionistas desta 
megaempresa chamada Brasil, cujas receitas, em 
2021, são estimadas em R$ 4,3 trilhões – sempre 
bom lembrar que os governos não produzem nada, 
apenas retiram de quem produz, os pagadores de 
impostos. Nosso poder é eleger o CEO (Presiden-
te da República) e o Conselho de Administração 
(Congresso Nacional). Ou seja, decidimos quem 
vai mandar e quem vai elaborar as regras e fiscali-
zar a execução. Não é pouca coisa. 

Diferentemente de uma S.A., não elegemos os 
membros do Conselho Fiscal (TCU, CGU e ór-
gãos do Judiciário), pois esses têm caráter perma-
nente – o que é um problema, mas essa regra pode 
ser alterada por emenda à Constituição. 

Para serem efetivas, as empresas precisam de 
acionistas ativos e com capacidade de escolher 
os administradores certos. E trocá-los quando 
não desempenharem bem seu papel. Há governos 
onde essa troca extemporânea é prevista em lei. 

Para evitar o controle por um pequeno grupo, 
a Lei das S.A. protege os círculos minoritários. Na 
Vale, por exemplo, um grupo de minoritários evi-
tou que uma única chapa fosse a opção exclusiva na 
eleição dos novos conselheiros, preservando, desta 
forma, o interesse dos acionistas menos poderosos. 

Ano que vem, os eleitores serão chamados ou-
tra vez para decidir quem vai comandar o Brasil 
pelo quadriênio 2023-2026. Podemos ficar indife-
rentes ou partir, desde já, para melhores opções. 
Como o conjunto de eleitores é uma massa de 
interesses difusos, quanto maior a representativi-
dade e, muito importante, composta por pessoas 
honestas e com espírito público, melhor serão ge-
ridos nosso país e os tributos. 

Além disso, a escolha certa permitirá a indis-
pensável interlocução eleitor-gestor. Caso contrá-
rio, o Brasil vai continuar refém de grupos de in-
teresse particulares, como hoje. Privilegiados que 
se aproveitam da proximidade do poder, como os 
políticos e servidores, ou que atuam nos desvãos 
dos palácios em Brasília. Claro, também existem 
exemplos de corporations capturadas pela direto-
ria ou pelo CA, que extraem benefícios máximos 
para si em detrimento de seus acionistas. 

Nossa companhia, a Brasil S.A., foi aprisiona-
da por oligarquias, interesses particulares e cor-
porativos, que não representam a maioria. Somos 
uma empresa disfuncional, onde os conselheiros 
e a diretoria atuam predominantemente em causa 
própria. A Brasil Ltda. hoje beneficia prioritaria-
mente seus donos ilegítimos, que se apropriaram 
do Estado para usufruto pessoal. 

Sim, organizar as prioridades de 148 milhões 
de eleitores é extremamente complexo. O prazo 
para tal (as eleições de 2022) parece exíguo, mas 
não é. Já temos 36 anos de experiências eleito-
rais ininterruptas. A era da informação em tem-
po real fornece os instrumentos adequados. Se 
nos mobilizarmos a partir de agora, podemos 
melhorar a gestão do país e deixarmos para trás 
um Brasil limitado, a fim de avançar rumo a uma 
sociedade próspera e justa. 

MATEUS BANDEIRA

Conselheiro de administração e consultor de 
empresas. Foi CEO da Falconi, presidente do 
Banrisul e secretário de Planejamento do RS
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por patrícia lima

O que você mais fez para se distrair e 
passar o tempo durante esta pande-
mia? Com uma ampla probabilida-
de de acertar, podemos apostar que 

a sua resposta é a mesma de milhões de pessoas ao 
redor do mundo: assistiu a filmes e séries na TV 
por assinatura e nos canais de streaming. Enquan-
to o movimento das salas de cinema despencou 
no mundo todo, em função das restrições de cir-
culação e distanciamento social para conter a dis-
seminação do novo coronavírus, a procura por 
vídeos na internet e pela programação dos canais 
por assinatura disparou. O movimento provocou 
uma explosão, em escala global e com reflexos no 
Brasil, no mercado audiovisual voltado para o 
conteúdo sob demanda.

Para se ter uma ideia do tamanho do fenô-
meno, conforme um estudo da poderosa Motion 
Picture Association (MPA), a entidade americana 
que congrega os maiores estúdios de Hollywood, 
incluindo a Netflix, os streamings de vídeo chega-
ram a 1,1 bilhão em 2020, um acréscimo de 26% em 
relação ao ano anterior. Ainda segundo a MPA, o 
mercado de entretenimento móvel e em casa teve 
uma receita global de US$ 69 bilhões em 2020 – 
a cifra representa uma alta de 23% se comparada 
com a receita de 2019 para o setor. O levantamen-
to da associação mostra, ainda, que 55% dos adul-
tos entrevistados para a pesquisa afirmaram ter 
assistido a mais filmes por assinatura online du-
rante a pandemia. O consumo de TV paga também 
aumentou para 46% dos participantes do estudo.

Um dos mais populares serviços de streaming 
do mundo, a Netflix teve um 2020 dos sonhos, 
superando as próprias expectativas. Somente no 
último trimestre, a plataforma incorporou mais 
de 8,5 milhões de assinantes, fechando o ano 
com mais de 200 milhões de usuários e um fatu-
ramento de US$ 8 bilhões. Para 2021, a compa-
nhia projeta um crescimento menos acelerado, 
mas, ainda assim, positivo.

O Brasil segue a tendência mundial. Enquan-
to as salas de cinema amargam ora as restrições de 
funcionamento, ora o receio do público de estar em 
local fechado com outras pessoas antes de se com-
pletar a imunização em massa, os conteúdos consu-
midos em casa disparam. De acordo com dados do 
Observatório Brasileiro do Cinema e do Audiovisu-
al, órgão ligado à Agência Nacional do Cinema (An-
cine), o segmento sofre com uma queda acumulada 
de mais de 90% na arrecadação em 2021. Já a Netflix, 
por exemplo, fechou o primeiro trimestre deste 
ano com receita de US$ 1,7 bilhão – para se ter uma 
ideia, em todo o ano de 2019, a plataforma havia fa-
turado US$ 1,87 bilhão. De acordo com a consulto-
ria de mercado e tecnologia inglesa Comparitech, o 
Brasil é o terceiro mercado em faturamento da Ne-
tflix, atrás somente dos Estados Unidos e do Reino 
Unido, e o segundo em número de assinantes.

Exemplo caseiro que também ilustra o fenôme-
no é a Globoplay, cujo balanço de março registrou 
um incremento de 119% na audiência, levando-se 
em conta o resultado do mesmo mês de 2020. Da-
dos da emissora indicam que o consumo médio 
antes da pandemia era de 40 milhões de horas por 
mês. Em março de 2021, os usuários da Globoplay 
assistiram a 253 milhões de horas de conteúdo. 

Streaming amplia 
busca por conteúdo 
independente

setor registrou receita global de us$ 69 bilhões em 2020 
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Cada minuto que o brasileiro permaneceu em 
frente à tela contribuiu para o desempenho bem-
-sucedido. A pesquisa Inside Vídeo, feita pelo insti-
tuto Kantar Ibope Media, revela que cada brasileiro 
manteve a TV ligada por 37 minutos a mais do que 
em 2019, totalizando 7 horas e 9 minutos por dia. 
Segundo a sondagem, dos 50 dias com maior audi-
ência nos últimos cinco anos, 38 foram em 2020. 
Sobre os usuários de internet que consomem con-
teúdo audiovisual, o levantamento aponta que 58% 
afirmam ter assistido a mais vídeos online e TV por 
streaming pago durante o período de isolamento; 
quando o streaming e os vídeos são gratuitos, esse 
percentual salta para 68%. Ao considerar os últimos 
três anos, a porcentagem de crescimento dos vídeos 
online na rotina dos brasileiros somou 84%.

A pandemia de Covid-19, espera-se, vai chegar 
logo ao fim. Os hábitos de consumo de conteúdo 
adquiridos ou intensificados durante o período 
de quarentena, porém, prometem ser mais lon-
gevos, influenciando o mercado de audiovisual e 
streaming no país, abrindo novos horizontes para 
um setor que virou as costas para a crise.

CONSUMO DE CONTEÚDO 
INDEPENDENTE DISPARA  
E AMPLIA MERCADO

Fundada em 2016, em Porto Alegre (RS), a 
produtora Brasil Paralelo começou sua trajetória 
lançando documentários sobre história, política 
e atualidades no YouTube. Nos anos seguintes, 
diversificou suas atividades, atuando na formata-
ção de cursos, eventos e seminários e mudou sua 
sede para São Paulo (SP), mantendo um núcleo 
na capital gaúcha. Conseguiu ter um título exi-
bido nos cinemas de São Paulo e Porto Alegre. As 
assinaturas sempre foram a maior fonte de finan-
ciamento da empresa, mas, em 2019, os números 
indicavam a necessidade de ajustes no modelo do 
negócio. Em 2020, antes mesmo da chegada da 
pandemia, os sócios decidiram concentrar todos 
os esforços na produção de conteúdo para atrair 
mais adesões. Foi a jogada certeira para transfor-
mar a Brasil Paralelo em um serviço de streaming 
independente e promissor.
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“Em 2019, aprendemos muito sobre o modelo 
e testamos formatos. Em 2020, decidimos focar no 
que realmente sabemos fazer, que é o conteúdo, es-
pecialmente os documentários. A pandemia apenas 
contribuiu para lembrar as pessoas de que elas pre-
cisam buscar informação de qualidade”, comenta 
um dos sócios da Brasil Paralelo, Henrique Viana. 

Com aproximadamente 20 milhões de especta-
dores acumulados desde 2016, 10 milhões somente 
no período da pandemia, a produtora lançou 25 
documentários só no ano passado – entre eles, o 
Especial de Natal, cujos três episódios já acumu-
lam mais de 2 milhões de visualizações. O empre-
endimento, que começou pequeno, conta hoje 
com 100 funcionários, mais de 200 mil assinantes e 
um faturamento de R$ 29,9 milhões em 2020.

O segredo para o sucesso, segundo Viana, é o 
mesmo dos grandes players do streaming mun-
dial: produzir conteúdo relevante para atrair as-
sinantes. Grande parte dos materiais são disponi-
bilizados nos canais da BP gratuitamente. Porém, 
ao pagar um valor básico de R$ 10, o espectador 
tem direito a conteúdos adicionais. Se assinar o 
Plano Patriota, mais vantagens ainda são adi-
cionadas ao pacote de benefícios, como o acesso 
a cursos e palestras. O principal argumento, no 
entanto, é o engajamento. “Nos comunicamos 
com transparência com nosso público, que sabe 
que não recebemos nenhum centavo do governo. 
Buscamos, então, engajar o espectador para que 
apoie a produção dos conteúdos. O que fazemos 
gera valor para a sociedade, e o público abraça 
essa causa em conjunto conosco”, explica Viana.

Com produções enxutas e rígidos processos 
para redução de custos, a produtora potencializa 
os investimentos que recebe das pessoas físicas, 
que são a totalidade da base de assinantes. O obje-
tivo da empresa, Viana frisa, é entrar em 2022 com 
1 milhão de assinantes.

O DESAFIO DE QUALIFICAR  
A CADEIA DO AUDIOVISUAL

A nova configuração do mercado audiovisual 
mundial, potencializada pela necessidade de iso-
lamento para conter o avanço da pandemia, é uma 
oportunidade singular para a produção brasileira. 
“Hoje, os filmes nacionais podem ter um alcan-
ce que nunca tiveram, circulando em mais de 180 
países pela Netflix e por outras plataformas de 
streaming. É um momento único, que precisamos 
aproveitar”, reforça o produtor cinematográfico 
Ricardo Rihan, CEO da Lighthouse.

Essa revolução pode desencadear um novo 
paradigma no mercado audiovisual brasileiro, 
qualificando a produção e gerando os empregos 

do futuro, fomentando a economia criativa, que 
demanda tecnologia e especialização. Para isso, 
entretanto, Rihan destaca a importância de mo-
dernizar os mecanismos de financiamento e regu-
lação do audiovisual, para que o produto cultural 
brasileiro se beneficie do bom momento do setor 
no mundo. Com as plataformas de streaming de-
terminadas a ampliar sua base de assinantes, a de-
manda por conteúdo é intensa, o que diversifica 
as possibilidades das produtoras. “O consumo de 
audiovisual nunca foi tão grande e as plataformas 
estão abertas para investir nas produções origi-
nais de países como o Brasil”, complementa.

Nesse cenário, o papel do investimento público 
em cultura se evidencia, de acordo com Rihan. Em-
bora os recursos privados das plataformas estejam 
mais abundantes, é fundamental para o progresso 
da indústria do audiovisual que a regulação e que 
parte do financiamento ocorram por mecanis-
mos públicos de fomento. “Somente dessa forma, 
protegemos a propriedade intelectual das nossas 
obras, fazendo com que elas gerem receita e desen-
volvimento no longo prazo”, completa Rihan.
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Um país superendividado 
pode perder sua soberania

SE olharmos uma nota de US$ 20 vere-
mos a imagem do ex-presidente An-
drew Jackson, sétimo a coman-
dar os Estados Unidos. Ele 

tinha ideias radicalmente contra o alto 
endividamento do país, pois, segundo 
ele, o devedor se tornava um escravo 
dos seus credores. Com isso, foi um dos 
governantes que mais reduziu o nível de 
endividamento dos EUA, mesmo sendo do 
Partido Democrata.

Outro presidente, John Quincy Adams afir-
mava que há duas formas de escravizar alguém 
ou um país: por meio da espada ou se endivi-
dando. Em contrapartida, podemos achar 
muitos apoiadores da dívida que defendem o 
crescimento de um país por meio da MMT 
(Teoria Monetária Moderna, em inglês) e 
acham superpositivo uma nação impulsionar 
seu crescimento através de mais gastos pú-
blicos, enquanto outras frentes mostram, com  
dados e números, como isso pode ser prejudicial.

A origem da dívida pública está nos gover-
nantes que levam adiante suas políticas públicas 
que não conseguem mais ser financiadas com im-
postos atuais. Isso, portanto, não deixa de ser um 
“adiantamento de impostos”, que teremos que en-
frentar no futuro, de alguma maneira.
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A dívida em si pode não ser prejudicial, pois 
permite alavancar o avanço econômico, porém, 
assim como os fármacos, se ingerida em doses 
elevadas, passa a ser completamente danosa. Com 
dívidas extremamente altas, um país pode perder 
sua soberania e ter de se curvar perante credores, 
sendo eles investidores ou organismos multilate-
rais. A nação passa, assim, a se submeter às regras 
desses fiduciários, e não dos seus líderes, em mui-
tos casos democraticamente eleitos. 

A situação da crise sanitária derivada da Co-
vid-19 gerou uma crise econômica mundial, que 
está impactando os países de maneiras diversas. 
No Brasil, que vinha começando uma trajetória 
de diminuição do déficit e da relação dívida/Pro-
duto Interno Bruto (PIB), fomos pegos realmen-
te de frente e regredimos drasticamente nosso 
quadro fiscal. A dívida saltou de 75% para pouco 
mais de 90% do PIB, e o déficit de 2% para 10% 
do PIB. Em 2021, a projeção é de 3,5% do PIB, 
aproximadamente. Veremos.

Agora, precisamos sobremaneira de medidas 
de rigor fiscal e reformas, diminuindo não pouco, 
mas drasticamente o tamanho do Estado, que é 
extremamente ineficiente no Brasil. Nessa linha, 
é importante não apenas a quantidade como a 
qualidade dos gastos dos nossos políticos – aqui, 
alcançamos outro ponto complicador. 

Perdemos nossa soberania para um sistema 
que se tornou impraticável. Votamos em um sis-
tema e em políticos que, uma vez eleitos, sabemos 
que dificilmente se lembrarão dos eleitores e de 
suas reais necessidades. Os votantes sabem que 
serão decepcionados e, ainda assim, surpreen-
dem-se com a decepção, mas votam nos mesmos 
políticos novamente alguns anos depois.

No Brasil, vivemos na mão de partidos que  
escolhem o que querem aprovar (pouco importando 
a real prioridade do país e as urgências econômicas), 
estamos sujeitos à pura vontade de pessoas eleitas 
que se mantêm longe da população e que votam em 
projetos por trocas de favores, legislando em causa 
própria, pensando no seu próprio umbigo.

O presidente, quem quer que seja, é figura pou-
co representativa, pois não consegue aprovar ab-
solutamente nada sem ceder aos partidos, que só  
querem enfraquecer o governo, para depois aban-
donar o barco e pular para o próximo. Há exceções, 
como aconteceu nas últimas décadas, em que o 
presidente comandou todo o sistema e teve mais 
facilidade para governar a seu bel prazer.

Assim, chegamos à questão central – temos 
que questionar o presidente (seja ele quem for) 
ou o sistema que foi construído para dar erra-
do? Manter o povo fora do debate, com limitado  
conhecimento para tal, é uma estratégia para con-
viver com pouco questionamento e que perdura, 
não apenas no Brasil, mas em quase todos os paí-
ses mais pobres. Seus cidadãos, pela falta de con-
dições de argumentação, seguem acreditando em 
propagandas mentirosas.

O caminho para o Brasil poderia ser ótimo e 
não seria difícil trilhar a direção do desenvolvi-
mento, caso o país não fosse tomado por interes-
ses de poucos. Infelizmente, o Brasil cansa.

BRUNO MUSA

Economista e sócio da Acqua Investimentos. 
Criador do canal Minuto do Musa e da Empreende 
& Educa (E&E)

Perdemos nossa soberania para um sistema que se tornou 

impraticável. Votamos em um sistema e em políticos que, 

uma vez eleitos, sabemos que dificilmente se lembrarão dos 

eleitores e de suas reais necessidades.
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E ntre todas as reformas necessárias 
para destravar setores fundamentais 
ao desenvolvimento do Brasil, a 
mais urgente é a tributária. É o que 

pensa a maioria dos empresários participantes de 
um levantamento feito no país inteiro. A segunda 
mais importante seria a reforma política. 

Também foram citadas, em ordem de relevân-
cia, as reformas Administrativa e do Poder Judi-
ciário. Para 55,3% dos entrevistados, o trabalho 
do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur 
Lira (PP-AL), eleito em 1º de fevereiro deste ano, 
pode ser fundamental, pois ele reúne todas as 
condições para ser o fiador dessas mudanças.

O estudo, realizado pela in.Pacto Comuni-
cação Corporativa e Digital, agência parceira do 
Grupo VOTO, no primeiro trimestre do ano – por 
meio de telefone –, registrou respostas de 300 in-
tegrantes de pequenas, médias e grandes empre-
sas de todas as regiões brasileiras. 

Convidados a dizer se o trabalho do parla-
mentar pode ser favorável aos empresários, 35% 
afirmaram acreditar que tê-lo à frente da Casa Le-
gislativa será positivo para a classe empresarial. 
Pouco mais da metade dos participantes (54,67%), 
no entanto, preferiram não responder à questão. 

Os entrevistados também foram cautelosos no 
que diz respeito ao cenário geral. Dentre eles, 153 

Reforma tributária – 
A mais urgente
É O QUE MOSTRA UMA PESQUISA COM EMPRESÁRIOS DE TODO 

O PAÍS. PARA ELES, A ATUAÇÃO DO PRESIDENTE DA CÂMARA DOS 

DEPUTADOS, ARTHUR LIRA, PODE SER DECISIVA

Registro Resposta %

137 Reforma Tributária 45,67%

72 Reforma Política 24%

36 Reforma Administrativa 12%

24 Reforma do Poder Judiciário 8%

20 NS/NR 6,67%

11 Outras 3,67%

Total: 300 registros

da redação
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(51%) optaram por não se manifestar sobre suas 
perspectivas com relação à gestão de Arthur Lira 
à frente da Câmara. Demostraram visão otimista 
sobre o tema 88 (29,33%) participantes, e outros 
33 (11%) foram no sentido oposto, apresentando 
visão pessimista. Os demais (8,67%) afirmaram 
não alimentar nenhum tipo de expectativa. 

ALÉM DAS REFORMAS 

A possibilidade de um futuro melhor para o 
empresariado brasileiro não repousa apenas na 
esperança de aprovação das reformas apontadas. 
Estimulados a sugerir o que mais Lira poderia fa-
zer, como presidente da Câmara dos Deputados, a 
fim de facilitar a atuação desses empreendedores 
no país, eles indicaram também a redução de im-
postos; a ampliação do diálogo com entidades re-

presentativas do setor industrial e comercial, es-
pecialmente as estaduais e municipais; o combate 
à corrupção; o apoio às pautas relacionadas às 
micro e pequenas empresas; a ampliação de linhas 
de crédito (notadamente por conta da pandemia) 
e alterações nas leis trabalhistas. 

PRIVATIZAÇÕES

Entre os que foram ouvidos no levantamento, 
69,33% se mostraram favoráveis a privatizações de 
empresas públicas. Questionados sobre qual setor 
deveria ser prioritário, entre uma lista de opções, 
a maior parte dos entrevistados apontou que to-
dos os setores da administração pública devem 
passar por esse processo. Entre outras opções as-
sinaladas, estão o setor de petróleo, gás e combus-
tíveis; o elétrico; e o de telefonia e comunicações. 
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C om a chegada da pandemia, em 2020, 
o Supremo Tribunal Federal (STF) 
foi provocado a se manifestar sobre 
as competências constitucionais dos 

estados e municípios que, à época, tinham ditado 
normas contrapostas às emitidas pelo Poder Cen-
tral. Foi decidido que havia competência concorren-
te, e os demais entes federativos podiam, sim, nor-
matizar, nos seus limites, sobre a “gestão” necessária 
para o enfrentamento do novo coronavírus.

Todos acreditávamos que, em 2021, já tería-
mos superado tanto a causa da pandemia quanto 
as disputas nos tribunais sobre as ditas competên-
cias de gestão. Ledo engano. 

Quanto à pandemia, triste reconhecer que esta-
mos – todos nós, pessoas físicas, jurídicas e os po-
deres constituídos –, resvalando na razão de como 
realmente enfrentar esse mal súbito que abalou a 
população mundial. Não nos esqueçamos que es-
ses mandos e desmandos, e, muitas vezes, equívo-
cos, não rondam apenas as terras tupiniquins, mas 
a grande maioria das nações, desenvolvidas ou não.

No que toca às disputas no Judiciário, não é 
incomum encontrarmos decisões de gestão, por 

Lock e 
unlockdown. 
Ativismo ou 
necessidade?

parte de estados e municípios, eventualmente 
desproporcionais, às vezes intempestivas, outras 
equivocadas, fazendo com que esse mesmo Poder 
seja provocado a dirimir a controvérsia posta. Para 
citar apenas um caso, recentemente tivemos a de-
cisão do STF que julgou constitucional a proibição 
– por quem de direito – de missas e cultos quando 
assim decidido por um dos entes federados. O Su-
premo assim entendeu, utilizando uma premissa 
inversa, qual seja, que não é direito constitucional 
maior do que outros a liberdade religiosa em si.

E quando acontece o contrário? Quando a 
gestão de um determinado ente federado entende 
por reabrir o seu comércio e encerrar o período de 
lockdown, por critérios objetivos, e o Judiciário 
se sobrepõe a essa decisão administrativa e orde-
na fechar novamente, travestindo-se de gestor da 
pandemia e trazendo argumentos metajurídicos 
para justificar a necessidade de novo lockdown? 
Também citando apenas um caso que aconteceu 
no Distrito Federal. Após a “reabertura”, a Justiça 
Federal de primeiro grau “determinou” um novo 
fechamento, decisão que foi invalidada no plantão 
do Tribunal Regional Federal (TRF) da 1ª Região. 
Contudo, o relator designado no próprio TRF1, 
por sua vez, “determinou” fechar novamente. 

Foi preciso, então, alçar ao Superior Tribunal 
de Justiça (STJ) que, em sede de suspensão de li-
minar, pelo Presidente da Corte, revogou a última 
deliberação, fazendo valer resolução do Governo 
do Distrito Federal no sentido de que o ente fede-
rado “tomou decisão político-administrativa con-
ciliatória dos relevantes interesses em conflito, 
com suporte em estudos técnico-científicos, sem 
descurar dos cuidados com a saúde pública”. 

Complementando, deu fecho indicando, jus-
tamente, o parecer do STF em 2020, “por meio do 
qual ficou decidido que as medidas adotadas pelo 
governo federal para o enfrentamento da pande-
mia da Covid-19 não afastam a competência con-
corrente, nem a tomada de providências norma-
tivas e administrativas dos Estados, pelo Distrito 
Federal e pelos Municípios”. 

Em síntese, tanto os governos federal, estadu-
ais e municipais, quanto alguns juízes, têm que res-
peitar a segurança jurídica imposta pela Suprema 
Corte. Não podemos ficar à mercê de um abre e 
fecha a todo momento, exceto por razões justificá-
veis, necessárias, devidamente embasadas e, princi-
palmente, por quem tenha esse poder emanado do 
povo para assim decidir – os governantes. 

ALEXANDRE KRUEL JOBIM 

Advogado e mestre em Direito pela University  
of Texas School of Law
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por renata garcia

O debate sobre novas tecnologias, 
impactos ambientais e sociais e 
melhores práticas nas áreas de 
limpeza urbana e tratamento de 

resíduos marcou o Seminário Caminhos para o 
Desenvolvimento Sustentável da Indústria de 
Resíduos Sólidos no Brasil, realizado no mês de 
maio, em Brasília (DF).  

O papel da indústria de 
resíduos sólidos no novo 
Marco do Saneamento

O evento, promovido pelo Grupo VOTO e por 
entidades do setor, com apoio da Secretaria Espe-
cial de Assuntos Estratégicos da Presidência da Re-
pública, reuniu as principais lideranças nessa área 
e os ministros do Desenvolvimento Regional, Ro-
gério Marinho; do Meio Ambiente, Ricardo Salles; 
da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas; e o secretário 
especial de Assuntos Estratégicos da Presidência, 
Almirante Flávio Rocha, entre outras autoridades. 

MINISTROS E ESPECIALISTAS DEBATERAM O 

TEMA EM ENCONTRO PROMOVIDO PELO GRUPO 

VOTO E REPRESENTANTES DO SETOR 
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de econômico-financeira e a universalização dos 
serviços, com a palestra do ministro do Desenvol-
vimento Regional, Rogério Marinho. Ele falou 
sobre o novo Marco Legal do Saneamento Básico 
e os impactos sociais, em diferentes áreas, decor-
rentes dessa legislação. “Ao tratar o resíduo de 
forma adequada, você propicia qualidade de vida 
de forma geral, com ambientes salubres, melho-
rando a produtividade da população, diminuindo 
a demanda do Sistema Único de Saúde, enquanto 
gera oportunidades e ativa a economia”, pontuou.

Marinho ainda ressaltou que, entre investi-
mentos e outorgas, já somam-se R$ 69 bilhões em 
apenas cinco leilões, que foram realizados desde a 
metade do ano. “É uma demonstração muito cla-
ra de que foi reestabelecida a confiança do setor 
privado na previsibilidade e na segurança jurídica 
que o novo Marco permitiu.” 

O painel foi encerrado pelo secretário espe-
cial de Assuntos Estratégicos da Presidência da 
República, Almirante Flávio Rocha. Segundo 
ele, o presidente Jair Bolsonaro determinou a 
elaboração de uma agenda ampla para tratar o 
tema. “Deve ser uma agenda nacional estraté-
gica, que escute todos os setores do governo, 
entes governamentais, e que dissemine dire-

Nossa empresa acredita na 

união dos setores público e 

privado para fazer o Brasil 

avançar. Tenho certeza de 

que, depois de hoje, sairemos 

daqui com mais soluções 

sobre esse tema tão caro para 

o nosso país.

karim miskulin

CEO do Grupo VOTO

Em sua fala de abertura, a CEO do Grupo 
VOTO, Karim Miskulin, defendeu uma aliança 
entre todos para o desenvolvimento nacional. 
“Nossa empresa acredita na união dos setores 
público e privado para fazer o Brasil avançar. Te-
nho certeza de que, depois de hoje, sairemos da-
qui com mais soluções sobre esse tema tão caro 
para o nosso país”, afirmou. 

O primeiro painel debateu a sustentabilida-
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trizes para a sociedade”, explicou. O secretário 
também destacou o importante papel do Grupo 
VOTO para o Brasil: “É um grupo que tem pro-
movido iniciativas que visam ao progresso e ao 
desenvolvimento do nosso país.”

HISTÓRICO, SOLUÇÕES  
E PERSPECTIVAS

Durante o painel que levantou o histórico 
do setor de resíduos sólidos e as projeções para 
o futuro, o presidente da Associação Brasileira 
de Resíduos Sólidos e Limpeza Pública (ABLP), 
João Gianesi, apresentou o panorama do setor 

no Brasil. Em números, são mais de mil empresas  
especializadas no país, que geram 385 mil empre-
gos diretos e 1 milhão indiretos. 

Outra participação importante no seminário 
foi a do Banco Mundial, representado pelo con-
sultor Luis Akira Kaimoto, que abordou a impor-
tância dos aterros sanitários e as mudanças desen-
cadeadas pelo novo Marco Legal do Saneamento 
Básico. “Como consultor do Banco Mundial, não 
tenho receio de afirmar que as soluções que fo-
ram implementadas no Brasil para a gestão de 
resíduos sólidos, especificamente para os aterros 
sanitários, estão dentre as melhores do mundo.” 

O presidente da Associação Brasileira de Em-
presas de Tratamento de Resíduos e Efluentes 
(ABETRE), Luiz Gonzaga, apresentou a MTR, 
uma plataforma de controle de resíduos e efluen-
tes no Brasil. Segundo pontuou, o setor é um 
tema que a sociedade, muitas vezes, observa de 
forma marginal. Para ele, o seminário foi uma 
oportunidade de dar luz ao tema e aprofundá-lo. 
“A exemplo de água, luz, telefone, nós somos os 
geradores dos resíduos e precisamos nos respon-
sabilizar como tal. A boa relação será entre o usu-
ário e o setor privado”, afirmou Gonzaga.

Ao tratar o resíduo de forma 

adequada, você propicia 

qualidade de vida de forma 

geral, com ambientes 

salubres, melhorando a 

produtividade da população, 

diminuindo a demanda do 

Sistema Único de Saúde, 

enquanto gera oportunidades 

e ativa a economia.

rogério marinho 

Ministro do Desenvolvimento Regional



po
lí

ti
c

a
 |

 c
u

lt
u

ra
 |

 n
eg

ó
c

io
s

| 
43

v o t o  1 5 1

Para o diretor-presidente da Associação Bra-
sileira de Empresas de Limpeza Pública e Resí-
duos Especiais (ABRELPE), Carlos Silva Filho, a 
gestão de resíduos sólidos envolve uma série de 
atividades que são integradas, desde o setor de 
equipamentos, combustíveis (matriz energética), 
mobilidade urbana, questões de infraestrutura lo-
gística, além das ambientais. Silva ainda elogiou 
o debate promovido no seminário. “É o primei-
ro que traz uma abordagem direta na questão de 
modelo contratual e de modelos de serviços, de 
forma leve e compreensiva.”

O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Sal-
les, evidenciou os impactos positivos para o ecos-
sistema em sua fala de participação. “Investir em 

saneamento básico é investir em meio ambiente. 
Portanto, é muito importante darmos priorida-
de para a área de resíduos sólidos, no âmbito no 
novo Marco Legal do Saneamento Básico”, frisou.

REGIONALIZAÇÃO E CONCESSÕES

No painel Regionalização e Concessões, a 
presidente da Agência Nacional de Águas (Ana), 
Christianne Dias defendeu o desenvolvimento 
sustentável atrelado ao cuidado ambiental. “É 
possível fazer desenvolvimento sustentável cui-
dando do meio ambiente. Não são conceitos an-
tagônicos”, disse.

O presidente da Associação Brasileira da In-
fraestrutura e Indústrias de Base (ABDIB), Ve-
nilton Tadini, falou sobre as perspectivas para o 
setor. “São movimentados, hoje, cerca de R$ 25 
bilhões por ano. Caso tenhamos sucesso em ex-
pandir e modernizar a infraestrutura e qualificar 
a prestação de serviço, o número pode chegar a 
R$ 100 bilhões por ano”, projetou.

Outra contribuição importante no seminário 
foi a do prefeito de Balneário Camboriú, Fabrí-
cio Oliveira, que abordou os principais reflexos 
da modalidade tarifária. O município catarinen-
se é o primeiro da América Latina a apresentar o 
modelo de concessão e cobrança individualizada 
no setor de resíduos sólidos, desde 1999. “Através 
do trabalho com a concessionária, conseguimos 
fazer também um trabalho dentro da educação, 
onde incentivamos, premiamos os professores, os 
alunos, a associação de moradores. Fazemos uma 
competição saudável para que essa consciência 
educacional da sustentabilidade possa também se 
transferir na evolução dos números”, contou.

O painel de encerramento teve a participa-
ção do ministro da Infraestrutura, Tarcísio de 
Freitas. Ele enfatizou o desafio que foi aprovar 
o novo Marco Legal do Saneamento Básico, nas 
suas variadas dimensões, como tratamento, dis-
tribuição e coleta. “Que bom ter uma geração 
que se preocupa com o futuro para fazer uma 
transformação”, concluiu.

Para o diretor de Sustentabilidade do Sindica-
do das Empresas de Limpeza Urbano no Estado de 
São Paulo (SELUR), Carlos Rossin, o evento foi 
uma oportunidade de abordar, de forma prática, te-
mas técnicos e relevantes à sociedade, ao abranger 
assuntos como meio ambiente, saúde e economia. 
Segundo ele, promover mudanças é necessário. 
“Ao otimizar os processos no setor, teremos maior 
qualidade e eficiência do sistema. Se não fizermos 
mudanças, teremos sistemas arcaicos e caros, que a 
sociedade não quer, a longo prazo.”

Que bom ter uma geração que 

se preocupa com o futuro para 

fazer uma transformação.

tarcísio de freitas

Ministro da Infraestrutura
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A mulher à frente da 
maior associação de 
magistrados do Brasil

COM LONGA TRAJETÓRIA DE PIONEIRISMO NO JUDICIÁRIO, RENATA GIL 

PRESIDE A ASSOCIAÇÃO DOS MAGISTRADOS BRASILEIROS (AMB), QUE 

CONGREGA 14 MIL JUÍZES E DESEMBARGADORES
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A AUTORIDADE DA MULHER

No início da carreira, o machismo no Judici-
ário era mais escancarado e menos combatido. 
“A atividade judicante é o exercício da autori-
dade. E a autoridade sempre esteve vinculada à 
figura masculina, ao patriarcado – o que gerava 
certa dificuldade em se reconhecer a credibili-
dade das mulheres, de suas decisões e opiniões. 
Já percorremos uma parte do caminho, mas ain-
da temos muito a avançar”, reforça.

Hoje, há mais mulheres na primeira instân-
cia do Judiciário e elas são a maioria nos cursos 
de Direito, entretanto, no Supremo Tribunal 
Federal (STF), por exemplo, ocupam apenas 
duas das 11 cadeiras – menos de 20%. O impacto 
de uma mulher na presidência de uma entidade 
do porte da AMB – a maior associação de ma-
gistrados do mundo – é grande, mesmo quan-
do não se fala sobre liderança feminina. Ao ver 
uma mulher ocupando um espaço de poder, ou-
tras se sentem estimuladas a perseguir o mesmo 
objetivo.

Se nos últimos anos o jogo começou a virar, 
deve-se muito à atuação e articulação de Rena-
ta Gil entre os magistrados. Conquistas que ela 
faz questão de dividir com outros protagonistas 
e parceiros de jornada, magistrados ou não. “So-
zinha, certamente, não poderia ter chegado tão 
longe. E, nesse aspecto, destaco o companhei-
rismo de muitas mulheres, que entenderam a 
urgência que temos de trabalhar juntas em prol 
das transformações que gostaríamos de ver no 
mundo. Foi isso que me deu coragem para não 
esmorecer diante das dificuldades”, ressalta.

por diego queijo 

EM meio à crise provocada pela pan-
demia ao longo de 2020, a voz de 
uma juíza carioca passou a ser 
percebida definitivamente como 

uma das mais ativas e firmes no Judiciário. A 
presidente da Associação dos Magistrados Bra-
sileiros (AMB), Renata Gil, conduziu posicio-
namentos sobre assuntos de interesse nacional 
que repercutiram em todo o país, consolidando 
a imagem da magistrada como exemplo de lide-
rança feminina no Brasil. 

Da defesa das instituições democráticas, da 
constituição e do pleno exercício da cidadania, 
à luta contra a violência doméstica e o femini-
cídio, Renata Gil é hoje uma inspiração para jo-
vens mulheres que também almejam alcançar o 
alto escalão do Judiciário.

A AMB é a maior e mais tradicional entida-
de de juízes e desembargadores do país – com-
pleta 72 anos de existência em 2021. São 14 mil 
associados, que atuam nas esferas estadual, tra-
balhista, federal e militar, e que elegeram Re-
nata Gil, em 2019, como a primeira mulher a 
presidir a instituição. Um marco na história do 
Judiciário e a coroação de uma carreira prolífi-
ca, caracterizada por vários pioneirismos.

Além de primeira mulher presidente da 
AMB, Renata Gil também saiu na frente ao 
concorrer e presidir, por dois mandatos, a As-
sociação dos Magistrados do Rio de Janeiro 
(AMAERJ). Também foi a primeira juíza brasi-
leira a avaliar um país no Grupo de Ação Fi-
nanceira da América do Sul contra a Lavagem 
de Dinheiro e o Financiamento do Terrorismo 
e a primeira juíza estadual a participar da Es-
tratégia Nacional de Combate à Corrupção e 
Lavagem de Dinheiro (ENCCLA). Idealizou, 
ainda, no Rio de Janeiro, a Central de Assesso-
ramento Criminal (CAC) – iniciativa reconhe-
cida como modelo pelo Conselho Nacional de 
Justiça (CNJ). 

Filha de uma professora e um policial, her-
dou tanto o gosto pelos estudos quanto a von-
tade de trabalhar a favor da justiça. Renata Gil 
atuou durante 22 anos como juíza criminal no 
Rio de Janeiro. “Toda essa experiência me pre-
parou para o cargo que ocupo hoje”, explica.

Mas, para alcançar tais espaços de poder, 
além da atuação firme no cumprimento da lei, 
sem se intimidar com os riscos inerentes à pro-
fissão, a magistrada conta que uma barreira 
muitas vezes invisível e que precisou ser venci-
da ao longo do trajeto foi a do machismo. 
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SINAL VERMELHO

Entre a elevada produtividade do Sistema de 
Justiça e todo o debate em torno dos reflexos da 
pandemia, uma ação lançada pela AMB chamou 
a atenção da imprensa nacional e internacional: 
a campanha “Sinal Vermelho” contra a violên-
cia doméstica.

A mobilização nasceu da percepção de que, 
apesar da existência de leis para o combate à 
violência doméstica, como a Maria da Penha e a 
do Feminicídio, as mulheres continuam ameaça-
das, espancadas e mortas. Durante a pandemia, 
o quadro se agravou, visto que muitas mulheres 
passaram a conviver por mais tempo com seus 
agressores. O projeto construído pela AMB, em 
parceria com o Conselho Nacional de Justiça 
(CNJ), englobou inicialmente mais de 10 mil 
farmácias, e previu que mulheres que estivessem 
passando por situação de violência apresentas-
sem um “x” vermelho desenhado na palma da 
mão, ou em qualquer outra superfície, para pedir 
ajuda a atendentes, que, diante do alerta, deve-
riam acionar imediatamente a polícia. 

Em junho de 2021, o PL 741/2021, também su-
gerido pela AMB, foi aprovado pelo plenário da 
Câmara dos Deputados. A proposta criminaliza a 
violência psicológica contra a mulher e institui a 

campanha “Sinal Vermelho” em todo o território 
nacional. A ideia é parte do Pacote Basta!, apre-
sentado pela AMB ao Congresso Nacional. 

Outra vitória recente encabeçada pela pre-
sidente da AMB foi a criminalização da perse-
guição contra a mulher, também chamada de 
stalking, transformada em lei pelo presidente da 
República, Jair Bolsonaro.

NOVOS DESAFIOS

O ano de 2020 foi único na história, com uma 
crise sanitária em escala global, sem precedentes. 
Como em tantas outras crises país afora, o Judi-
ciário foi acionado no período e precisou dialo-
gar com o Legislativo e o Executivo para arbitrar 
conflitos da sociedade. Além de tratar das compe-
tências e prerrogativas de municípios, estados e 
União no enfrentamento à pandemia, a Justiça se 
debruça sobre a questão das vacinas e de medidas 
de isolamento social. 

Um dos segredos da atuação de Renata Gil 
nesse ínterim é a boa articulação política, uma 
vez que a presidente é reconhecida por transitar 
com desenvoltura entre os Poderes. “A presidên-
cia da AMB não me serve, eu é que sirvo a ela, 
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e, em última instância, ao país. Com certeza, essa 
facilidade de circulação na esfera pública me per-
mite a construção de uma visão de país bastante 
ampla. O resultado é que posso contribuir não só 
para sanar problemas que digam respeito à magis-
tratura, mas, também, na proposição de soluções 
para outras mazelas”, afirma.

Em março de 2021, um novo desafio: Renata 
Gil assumiu a coordenação da Frente Associativa 
da Magistratura e do Ministério Público (Frentas), 
que reúne mais de 40 mil juízes, promotores e pro-
curadores de todo o país. “As prerrogativas da ma-
gistratura e dos integrantes do Ministério Público 
são garantias da cidadania, que permitem a defesa 
dos direitos de toda a população. Retrocessos não 
serão aceitos”, enfatizou, ao tomar posse.

Como dica para mulheres que querem alcançar 
espaços de poder, ela defende o trabalho contínuo 
de luta contra obstáculos e restrições ao crescimen-
to pessoal e profissional. “As mulheres que atingem 
os espaços de poder devem utilizar suas condições 
para remover do caminho os obstáculos que elas 
mesmas tiveram de enfrentar apenas por serem mu-
lheres. Sem essas barreiras, mais mulheres chegarão 
a um patamar semelhante. E assim sucessivamente, 
até alcançarmos o ideal da plena equidade.”

A atividade judicante é o 
exercício da autoridade. 
E a autoridade sempre 
esteve vinculada à 
figura masculina, ao 
patriarcado – o que gerava 
certa dificuldade em se 
reconhecer a credibilidade 
das mulheres, de suas 
decisões e opiniões. Já 
percorremos uma parte do 
caminho, mas ainda temos 
muito a avançar.
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por talita viana

A integração entre economia e preser-
vação ambiental tem sido uma pau-
ta extremamente relevante, tanto 
no meio econômico, quanto no po-

lítico. Pensando em políticas públicas que unam 
esses dois setores, o Ministério do Meio Ambiente 
(MMA) criou o Adote um Parque, programa que 
oferece a pessoas físicas e jurídicas, inclusive es-
trangeiras, a oportunidade de contribuírem con-
cretamente para a proteção ambiental do Brasil.

Visando estimular a união entre o governo e 
as empresas privadas para construir um ambiente 
ainda mais colaborativo e sustentável no Brasil, o 
Grupo VOTO realizou, no primeiro trimestre de 
2021, uma live especial para falar do programa. O 
encontro foi mediado pela CEO do grupo, Karim 
Miskulin, e teve a participação do ministro do 
Meio Ambiente, Ricardo Salles, e do vice-presi-
dente do Carrefour Brasil, Stéphane Engelhard.

Durante a live, o ministro Ricardo Salles ex-
plicou que o Adote um Parque foi criado em res-
posta a uma cobrança do setor privado e da socie-
dade, que gostariam de participar da preservação 

da Amazônia de maneira mais direta. Porém, se-
gundo ele, faltava um instrumento para tornar 
essa intenção mais eficaz. “Nós elaboramos o pro-
grama através das 132 Unidades de Conservação 
Federais (UCs), que são mantidas pelo governo 
por meio do Instituto Chico Mendes de Conser-
vação da Biodiversidade (ICMBio), na região da 
Amazônia. Juntas, elas compreendem 15% do ter-
ritório daquela região”, disse.

O programa foi lançado em fevereiro deste 
ano, e são esperadas propostas de investimento 
anual que totalize um potencial de R$ 3,2 bilhões. 
A expectativa é que a adoção seja de R$ 50 ou € 10 
(10 euros) por hectare, ao ano. As áreas das UCs 
variam entre 2.574 e 3.865.172 hectares, permitin-
do diferentes níveis de investimento. 

No novo modelo de adoção, o participante 
pode aplicar seu dinheiro em serviços como moni-
toramento, proteção, prevenção e combate aos in-
cêndios florestais, prevenção e combate ao desma-
tamento ilegal e recuperação de áreas degradadas.

Os recursos são enviados pelo doador direta-
mente às UCs, promovendo transparência total e 
a garantia de que os serviços e produtos doados 
chegarão ao território.
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Nós tomamos essa decisão 
de adotar um parque, pois 
entendemos que é uma boa 
iniciativa, uma ação concreta para 
a preservação das florestas.

stéphane engelhard

Vice-presidente do Carrefour Brasil

COMPROMISSO CARREFOUR BRASIL

O Grupo Carrefour Brasil foi a primeira rede 
de comércio varejista a adotar uma área da Ama-
zônia no programa Adote um Parque. Ele é res-
ponsável pela preservação de 75,87 mil hectares 
de floresta da Reserva Extrativista (RESEX), do 
Lago do Cuniã, em Rondônia. A participação no 
programa tem duração prevista de um ano, reno-
vável por mais quatro.

O ministro Salles ressaltou a importância da 
participação das empresas e destacou o compro-
misso do Carrefour Brasil com o programa. “O 
Carrefour adotou 75 mil hectares que sobrevi-
vem com orçamento médio anual de R$ 200 mil. 
Graças à parceria, essa mesma unidade terá a sua 
disposição R$ 4 milhões. É praticamente 20 vezes 
o valor do orçamento anual. Em um ano de par-
ceria com a empresa, estamos trazendo 20 anos de 
orçamento para a região adotada. Não há dúvida 
de que o programa trará um grau de melhoria das 
condições de preservação, conservação, restaura-
ção e monitoramento para essas áreas”, afirmou.

Para o vice-presidente do Carrefour Brasil, 
Stéphane Engelhard, a rede é comprometida com 
diversas ações em prol da conservação do meio 

ambiente, da manutenção das florestas e do papel 
social desempenhado ao longo dos anos no país. 
“Nós tomamos essa decisão de adotar um parque, 
pois entendemos que é uma boa iniciativa, uma 
ação concreta para a preservação das florestas.”

Engelhard frisou a necessidade de mais proje-
tos que ajudem não só o meio ambiente, mas tam-
bém a área social. “Como uma grande empresa, 
líder do mercado, nós podemos evitar o desperdí-
cio, revisando os processos e fazendo uma série de 
iniciativas para não perder comida, por exemplo. 
Nós doamos cerca de 4 mil toneladas de alimen-
tos para as populações mais carentes do país.” 

A CEO do Grupo VOTO, Karim Miskulin, en-
fatizou que o Carrefour Brasil é um exemplo de 
empresa que constrói várias estratégias em conjun-
to com o setor público. “A companhia tem respon-
sabilidade na união com o setor público para que a 
sociedade possa avançar em várias pautas do país, 
mas, principalmente, na ambiental”, concluiu.

Até o mês de maio, foram encaminhados oito 
protocolos de intenções para adoção de Unidades 
de Conservação no âmbito do programa Adote 
um Parque. Atualmente, o Brasil conta com 334 
unidades de conservação federais, que totalizam 
171.424.192 hectares.
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por tatiana sócrates e talita viana

“O passo mais corajoso que dei na vida 
é o que mais me orgulha.” É assim 
que Karim Miskulin descreve o 
surgimento da Revista VOTO, de 

quem é idealizadora e publisher. Por suas mãos, o 
veículo foi lançado em 2004, em um cenário de 
descrédito com o empreendedorismo na mídia. 
Criada com o objetivo de valorizar e propagar a 
boa política, os bons negócios e a boa comunica-

ção, a revista se consolidou como uma das mais 
importantes no cenário político do Brasil. 

Hoje, ao completar 17 anos, a publicação é 
destaque por suas análises precisas e imparciais. 
“Era de extrema importância haver um veículo 
que pudesse, além de propagar a boa política, for-
talecer o mérito de práticas liberais na economia, 
da preservação das liberdades individuais e cole-
tivas, da desburocratização da máquina pública e 
do combate à corrupção”, explica Miskulin.

Revista VOTO completa 
17 anos de sucesso editorial

VEÍCULO DE CREDIBILIDADE NACIONAL, A VOTO 

CONQUISTOU, AO LONGO DO TEMPO, A ADMIRAÇÃO E A 

CONFIANÇA DE LEITORES, COLABORADORES, POLÍTICOS, 

EMPRESÁRIOS E PARCEIROS EM TODO O BRASIL
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Ao longo desse tempo, a revista cobriu oito 
eleições nacionais, o mandato de quatro presi-
dentes eleitos e participou dos principais even-
tos políticos e econômicos do país, mantendo 
sempre a imparcialidade que é sua marca. São 
150 edições e mais de 12 mil páginas impressas 
com reportagens, entrevistas e artigos compro-
metidos com a boa notícia.

A revista registra e sintetiza esses últimos 
17 anos com matérias de alto nível e é conside-
rada um ícone do jornalismo político do Brasil. 
Seus colunistas são pessoas de grande expressão, 
carisma e bagagem intelectual. O sucesso edito-
rial colhido ao longo desse tempo é resultado 
de contribuições assertivas de conceituados co-
laboradores. “Nesses anos todos, vimos pessoas 
que começaram conosco e que hoje são expoen-
tes do jornalismo no Brasil e no mundo”, revela 
Karim Miskulin. 

GRUPO VOTO

Com o crescimento da revista, Karim sentiu 
necessidade de ampliar seu escopo de atuação. 
Surgia assim o Grupo VOTO. Liderado exclusiva-
mente por mulheres, o Grupo atua na construção 
de elos saudáveis entre os setores público e pri-
vado, a fim de ajudar a encontrar caminhos que 
construam um Brasil mais competitivo, desburo-
cratizado e que avance nas reformas sociais. Para 
Karim, é fundamental que o Grupo VOTO con-
siga fazer com que os governos vejam os empre-
sários como aliados. “Nosso papel é influenciar 
positivamente os rumos do país e unir os setores 
que sabem o que é preciso para avançar”, destaca.

Nos últimos dois anos, o Grupo VOTO, que 
começou em Porto Alegre (RS), vivenciou uma vi-
rada significativa, o que tornou possível instalar 
o centro de poder e de decisões em São Paulo – a 
capital dos negócios da América Latina. E, mes-
mo diante dos desafios impostos pela pandemia 
da Covid-19, o Grupo manteve seus trabalhos de 
forma dinâmica e, mais do que isso, conseguiu 
ampliar seu funcionamento. 

BRASIL DE IDEIAS

Com a finalidade de unir empreendedores e 
gestores públicos em favor de boas causas, o Gru-
po VOTO criou, em 2010, o Brasil de Ideias, fó-
rum de debates propositivos.

Para Karim, as rodadas de discussões são rele-
vantes porque abordam as principais pautas que 

impactam as decisões sobre o Brasil que produz, 
o fortalecimento das diretrizes econômicas e o 
combate à corrupção. “Era necessário ter um espa-
ço para debater ideias e fortalecer as relações com 
empresários e políticos, aprofundar os debates da 
revista e trazer resultados práticos”, conclui.

O Brasil de Ideias reúne a elite política do 
país com ícones do empresariado nacional em 
São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília e Porto Alegre, 
visando fomentar a saudável relação entre o setor 
público e o privado.

A Revista VOTO – publicação focada em 
análise política e econômica do país – também 
circula nesses estados. Para o futuro, a meta é al-
cançar todos os brasileiros, levando o que há de 
melhor em informação, imparcialidade e espíri-
to crítico. Incentivando novas gerações a querer 
fazer parte da política e construir um país mais 
justo e desenvolvido. 

in.Pacto

O Grupo VOTO deu outro passo importante e se as-
sociou à in.Pacto Comunicação Corporativa e Digital. 
Karim Miskulin e o jornalista Klécio Santos assumi-
ram, recentemente, a agência, cuja sede fica em Bra-
sília. Com 30 anos de experiência e 26 anos no aten-
dimento com foco em políticas públicas, a in.Pacto 
Comunicação está entre as 15 maiores agências do 
país e é especialista em soluções estratégicas para 
empresas, órgãos governamentais e terceiro setor.

As frentes de trabalho da in.Pacto são aplicadas ten-
do sempre em vista a enorme diversidade geográfi-
ca, social, econômica e cultural existente no Brasil, 
e os movimentos responsáveis pelas novas formas 
de comunicar e interagir. Além da sede em Brasília, 
a agência – que conta com uma equipe multiprofis-
sional formada por cerca de 150 pessoas – mantém 
escritórios em São Paulo (SP), Manaus (AM), São 
Luís (MA) e Porto Alegre (RS).
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Brasil de Ideias com 
o ex-presidente  
Michel Temer e 
empresários

1

Karim  Miskulin 
e equipe da 
Revista VOTO 
recebem Prêmio 
Colunistas RS 

2

O ex-presidente 
Fernando 
Henrique Cardoso 
no Brasil de Ideias

4

Germano Rigotto, Jair 
Soares, Pedro Simon e Yeda 
Crusius no lançamento do 
livro Recontando a  
História do RS

3

revista voto | 17 anos

2

1

Fotos: Emmanuel Denaui / Revista VOTO 
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Encontro com 
o presidente 
da Câmara, 
Arthur Lira

5

Michel Temer no 
lançamento do livro 
Recontando a História 
do Rio Grande do Sul

7

Brasil de Ideias com 
Klécio Santos, Marcos 
Troyjo, Germano 
Rigotto e Igor Moraes

6

Participação do  
ex-presidente Lula 
no Brasil de Ideias

8

5

9

3

4

8

7

6
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por tatiana sócrates

UM um almoço entre o presidente Jair 
Bolsonaro e cerca de 50 empresá-
rias, organizado pelo Grupo VOTO, 
no mês de abril, em São Paulo (SP), 

ressaltou o protagonismo feminino no mundo dos 
negócios, com a troca de ideias sobre o futuro do 
Brasil na pós-pandemia e maneiras de unir o setor 
público à iniciativa privada. O evento é parte do 
movimento Brasil de Ideias, que promove o encon-
tro de representantes do governo com grandes no-
mes do empreendedorismo nacional.

Participaram os ministros Paulo Guedes (Econo-
mia), Fábio Faria (Comunicações), Tarcísio de Frei-
tas (Infraestrutura), Ricardo Salles (Meio Ambien-
te), Flávia Arruda (Secretaria de Governo), General 
Augusto Heleno (Gabinete de Segurança Institucio-
nal), o ministro-chefe da Casa Civil, Luiz Eduardo 
Ramos, e o presidente da CAIXA, Pedro Guimarães.

Na abertura do encontro, a CEO do Grupo 
VOTO, Karim Miskulin, destacou a importância 
do diálogo entre dirigentes do poder público com 
o empresariado, para fazer o Brasil avançar. Ela 
lamentou todas as vidas perdidas durante a pan-
demia e frisou a relevância da participação femi-
nina no universo empresarial e na política, prin-
cipalmente para juntar forças e contribuir para o 
desenvolvimento do país.

“Acreditamos que, a partir de encontros 
como este, que inclui mulheres no centro do 
Poder, conseguimos avançar em pautas estrutu-
rantes, além de somar experiências, trocar ideias 
para tomadas conscientes de decisão. Não quere-
mos privilégios. Pelo contrário. Queremos igual-
dade, em todos os sentidos”, afirmou. 

Protagonismo 
feminino é 
destaque em 
encontro de 
empresárias 
com o presidente 
Jair Bolsonaro

EVENTO PROMOVIDO PELO GRUPO 

VOTO CONTOU COM LÍDERES DOS 

SETORES PÚBLICO E PRIVADO

Brasil de Ideias Mulheres recebe o presidente Jair Bolsonaro

brasil de ideias mulheres | eventos
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tidos como “invisíveis”, por atuarem no mercado 
informal e não terem, nem mesmo, conta em banco. 

Ao ser questionada sobre apoio para as empre-
sas, a ministra Flávia Arruda lembrou que a Me-
dida Provisória 936, que trata a flexibilização tra-
balhista, já está em vigor. Segundo ela, a chamada 
MP do Bem vai amparar muitas famílias. Flávia 
exaltou as empresárias presentes no almoço como 
mulheres que geram emprego e renda. “A MP vai 
ajudar na manutenção dos empregos, que é o que 
mais importa neste momento”, reforçou.

O ministro da Infraestrutura, Tarcísio de 
Freitas, falou sobre o leilão da Companhia Esta-
dual de Águas e Esgotos do Rio de Janeiro (Ce-
dae), que aconteceu na mesma data que o almo-
ço, na B3 (Bolsa de Valores oficial do país), em 
São Paulo, e deve criar 46 mil vagas de empre-
go. “Depois da pandemia, nós temos que gerar 
emprego. Temos que pensar nisso todos os dias, 
todos os momentos, e a infraestrutura é, sem dú-
vida, uma das alavancas”, reiterou.

O ciclo de eventos Brasil de Ideias acontece nas 
cidades de Porto Alegre, Rio de Janeiro, São Paulo e 
Brasília. O objetivo dos encontros é fomentar a sau-
dável relação entre o setor público e o privado, bem 
como aprofundar discussões que potencializem o 
desenvolvimento social e econômico do país. 

Grupo de empresárias em almoço com o presidente

Flávia Arruda, secretária de Governo da  
Presidência da República

Presidente Jair Bolsonaro e o ministro da Economia, 
Paulo Guedes

Para a médica e empresária Dulce Pugliesi, 
uma das fundadoras da Amil, além das reformas 
estruturantes e do custo Brasil, o que todos de-
sejam é mais atenção para o desenvolvimento e a 
inclusão. “Pedimos um olhar atento para as dife-
renças de oportunidades. E isso tudo é o que eu 
vejo aqui hoje, dentro desta sala”, disse, cercada 
por outras mulheres do mundo empresarial.

Ao longo do evento, Bolsonaro conversou com 
todas as participantes e ressaltou o papel da pre-
sença feminina no mercado de trabalho, sobretudo 
na política. O presidente e os ministros também 
responderam perguntas das convidadas sobre  
temas econômicos, políticos e da agenda nacional.

O presidente disse ainda que, diante da polí-
tica do isolamento, a destruição de empregos foi 
enorme, porém, devido às ações do governo, o 
Brasil conseguiu terminar 2020 com mais postos 
de trabalho, se comparado a 2019. No ano passa-
do, a ajuda do governo, por meio do auxílio emer-
gencial, chegou a quase R$ 300 bilhões.  

Paulo Guedes relembrou que a imunização 
contra a Covid-19 é prioridade para a gestão atual. 
“Vamos fazer a vacinação em massa, mas, ao mesmo 
tempo, deixar o povo trabalhar”, complementou. 
Ele revelou que, em breve, o governo lançará um 
programa para cerca de 40 milhões de brasileiros 
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EM todo o mundo, abril é o mês da uva 
Malbec. E, novamente, a Wines of 
Argentina, órgão responsável pelo 
posicionamento do vinho argenti-

no no mundo, celebrará, junto ao Ministério de 
Relações Exteriores e Culto da Nação e à Corpo-
ração Vitivinícola Argentina, o Malbec World 
Day. Comemorado pela primeira vez em 17 de 
abril de 2011, o Malbec World Day tornou-se um 
acontecimento histórico para promoção da bebi-
da argentina no mundo. 

Hoje, o evento já faz parte do calendário de 
festejos vínicos internacional. Para a celebração 
de 2021, a Wines of Argentina propôs um concei-
to inclusivo, que convidou todos, digitalmente, 
a participar da grande festa online. As hashtags 
#MalbecArgentino, #nosgusta #Malbecworldday 
foram as senhas para entrar no grande encontro 
cibernético de fotos durante todo o mês de abril. 

O que poucos devem saber é que a uva Malbec 
é originária da França. Foi na região de Cahors, 
localizada no Sudoeste francês, que tivemos os 

O Dia 
Mundial do 
Malbec é 
todos os dias

primeiros relatos de Malbec – que, aliás, já teve 
inúmeros nomes ao longo de sua história. Há 
quem diga que existem centenas de denomina-
ções para essa casta danadinha, mas os sinônimos 
mais famosos e conhecidos são Auxerrois, Côt, 
Noir e Pressac. A palavra Malbec começou a apa-
recer só a partir da década de 1780, graças ao viti-
cultor russo-húngaro Monsieur Malbeck.

Foi apenas no fim do século 19 que, com pra-
gas (filoxera, por exemplo) e intempéries climáti-
cas que assolaram a Europa e dizimaram os vinhe-
dos da região, a Malbec atravessou o Atlântico e 
foi plantada pela primeira vez no “Novo Mundo” 
do vinho, mais especificamente na Argentina. 
Nessa mesma época, a casta Malbec começou a 
cair em desuso na região de Bordeuax, onde até 
então era amplamente plantada. 

No novo território, a Malbec se adaptou su-
periormente e começou a render ótimos vinhos. 
Já no século 20, o vinho Malbec produzido na Ar-
gentina ganhava notoriedade mundo afora. Tinha 
cor violeta intensa, taninos firmes e estruturados, 
álcool potente e bem integrado. Com aromas e 
sabores característicos de amora, cereja, cassis, 
chocolate e tabaco, o Malbec virou um hit de ex-
portação da Argentina.

Hoje, não conseguimos pensar no país vizinho 
sem lembrar de Tango, Maradona e, obviamente, 
Malbec. Essa uva virou uma das assinaturas ar-
gentinas para o mundo inteiro e nós, brasileiros, 
amamos consumi-la. Em 2020, de acordo com a 
Ideal Consulting, de todo o volume de vinho Ar-
gentino importado para o Brasil, 47% eram da uva 
Malbec e 22% eram um blend que, muito prova-
velmente, deveria ter Malbec na mistura. Ou seja, 
quase 70% dos vinhos Argentinos consumidos no 
Brasil têm Malbec.
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Outra curiosidade que não poderia deixar de 
contar para vocês é que existem muitos estilos de 
Malbec dentro de um único país. A Argentina já 
evoluiu muito em relação à viticultura e vinifi-
cação. Portanto, temos exemplares desde os mais 
elegantes, oriundos da região da Patagônia, até 
estilos mais potentes, bem extraídos, de lugares 
mais quentes dentro de Mendoza. 

Tenho certeza de que você que está lendo meu 
artigo já tem o seu Malbec favorito, e a minha 
missão não é fazer você abandoná-lo. Pelo contrá-
rio, todos temos um Malbec para chamarmos de 
nosso. Escolhi dois Malbecs para chamar de meus 
e apresentar a vocês. Adoraria saber a sua escolha 
também. Para quem for adepto do Instagram, é 
só me taggear em uma foto bebendo o seu favori-
to (@kvilela). Ficarei feliz em saber qual Malbec 
você quer chamar de seu.

Me despeço de vocês lembrando que, apesar 
dos esforços incansáveis da Wines Of Argenti-
na para celebrar o Dia do Malbec em abril ao 
redor do mundo, a verdade é que, no Brasil, 
todo dia é dia de Malbec para os amantes de 
vinhos argentinos. Afinal, nada melhor do 
que um belo churrasco brasileiro (os argen-
tinos que não nos escutem) harmonizando 
com um Malbec. 

Salud! 

Alandes Malbec 2017 

Eu me apaixonei pelo Malbec do Karim 
quando visitei o Uco Valley. O Karim é 
desses enólogos da nova geração, com 
um jeitinho francês de fazer vinho. Sua 
autenticidade, criatividade e pureza são 
traduzidos no Malbec que ele faz. Não 
tem como não se apaixonar. 

Sobre o produto
• Castas: 100% Malbec
• Região: Valle de Uco
• Enólogo: Karim Mussi Saffie
• Álcool: 14,3 %
• Acidez total: 5.78 g/l
• Ph: 3.5
• Açúcar residual: 2.14 g/l
• Estágio: 70% do vinho é amadurecido 

por um período de 10 meses em 
barricas de carvalho francês

O vinho
Alandes representa absoluta liberdade, 
um Laissez Faire com uma filosofia de 
produção de vinhos que não se restrin-
ge a questões de ordem geográfica ou 
intelectual e que está espalhado em 

um extenso território sem fronteiras. 
Sob os olhos arregalados do condor, 
nós atravessamos os Andes para nos 
nutrirmos das diversas culturas e suas 
histórias. Portanto, descobrindo vinhos 
genuínos que transcendem a lógica dos 
padrões humanos e limites.

Notas de prova
Muitas frutas secas de bagas 

com um toque de cacau. En-
corpado, mas ágil, com nuan-
ces de casca de limão fresco.

Humberto Canale  
Gran Reserva 2018 

Os vinhos da Patagônia tradu-
zem o que tem de mais elegante 
na Argentina. Com origem no 
Vale do Rio Negro, a Bodega 
da família Barzi é, sem dúvida, a 
mais antiga da Patagônia argen-
tina. O Humberto Canale foi um 
engenheiro visionário que trans-
formou e revelou o espetacular 
terroir patagônico ao mundo. 
Humberto Canale Gran Reserva 
é sinônimo de elegância e tradi-
ção em uma única taça. 

karene vilela

Enófila por paixão, Karene Vilela (@
kvilela) é publicitária formada pela Escola 
Superior de Propaganda e Marketing 
(ESPM). Imersa nos vinhos pela 
Associação Brasileira de Sommeliers (ABS) 
e Sommelier formada pela Court Master 
Sommelier (@court_of_ms_europe). É 
detentora do título DipWSET (Nível 4 
da escola Wine & Spirit Education Trust 
@wsetglobal), certificada pela Wine 
Scholar Guild (FWS/IWS/SWS) e CEO 
da Portus Cale (@portuscalevinhos). Além 
disso, é sócia idealizadora do projeto Got 
Wine? (@gotwinesp). Atualmente, é uma 
das poucas brasileiras a ser aceita como 
estudante do Instituto Master of Wine  
(@masterofwine)



por ju nakad sterenberg 

Uma verdadeira 
imersão na Amazônia

EXISTEM MUITAS OPÇÕES DE LUXO, SEM PERDER 

A BRASILIDADE E A ORIGINALIDADE DO LUGAR

E scolhi o hotel de selva Juma 
Amazon Lodge para embrenhar-
-me na natureza. O estabeleci-
mento ganhou em 2020 o prê-

mio ABETA Brasil Natural, na categoria 
Sustentabilidade, concedido pela Associação 
Brasileira das Empresas de Ecoturismo e Turis-
mo de Aventura. Inteiramente inserido na flo-
resta, funcionando 100% por meio de energia 
solar (sim, tem banho quente!), o hotel oferece 
uma experiência única em bangalôs construí-
dos na copa das árvores, sobre palafitas a 15 
metros acima do solo. Essa construção se justi-
fica porque, na época das cheias, o rio sobe a 
uma altura que poderia atingir as acomodações 
caso estivessem mais perto da superfície.Fo

to
: D

iv
ul

ga
çã

o

lifestyle | imersão na amazônia
|

| 
58

v o t o  1 5 1



Parece que estamos em uma casinha em 
cima da árvore, já que todo o hotel se comunica 
por passarelas suspensas. Há muita madeira e 
brasilidade na decoração, com objetos de tribos 
indígenas locais. Tudo projetado para se inte-
grar ao ecossistema.

De Manaus, são três horas de viagem, distân-
cia que possibilita ao visitante se desconectar do 
mundo material e digital. Acredite: o trajeto passa 
voando! No caminho presenciamos o “encontro das 
águas”, onde os rios Negro e Solimões não se mis-
turam devido à temperatura de cada um. Nascendo 
na região pré-andina da Colômbia, o Rio Negro tem 
água mais quente do que o Rio Solimões (água bar-
renta), que nasce no Peru e recebe água de degelo 
das Cordilheiras dos Andes (mais fria). A partir do 
encontro dos dois rios, surge o Rio Amazonas, que 
deságua no Oceano Atlântico.

No trajeto, já temos nosso primeiro contato 
íntimo com a Amazônia ao navegar pelos rios com 
suas comunidades ribeirinhas, avistando iguanas, 
jacarés e aves pouco comuns. E como tem botos 
nadando livremente! De emocionar!

A proposta do hotel é que o viajante se sin-
ta realmente integrado com a floresta, fazendo 
parte dela sem agredir ou modificar o ambiente. 
Mas não pense que você vai ficar apenas ven-
do os macaquinhos pulando de galho em galho, 
não! São diversos passeios, com guias especia-
lizados, proporcionando uma verdadeira aula 
presencial de Biologia.
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Tem trilha na floresta seguida de churrasco na 
selva, visita a uma árvore Sumaúma gigante e cen-
tenária, pesca de piranhas, focagem noturna de 
jacarés, sunset e mergulho na praia (de rio!). 

Interessante é a piscina do hotel. Ela fica 
em um deck flutuante e envolta por uma rede 
de aço que impede a entrada de peixes ou bicho 
maior. A água é do próprio rio e escura. Um tan-
to quanto diferente, mas mandatório um mergu-
lhinho em uma piscina de rio, né? Afinal, esta-
mos na Amazônia.

O encantamento maior fica por conta do An-
tônio (um filhote de anta) e das macaquinhas Pre-
tinha e Anita, que vivem livremente na floresta e 
desfilam pelas passarelas do Juma. Impossível não 
se apaixonar, já que são tão amáveis.

Todo brasileiro deveria ter essa vivência de 
“floresta na veia”! Essa vastidão da Floresta Ama-
zônica É NOSSA! Que sorte termos uma diver-
sidade tão rica pertinho da gente! Uma viagem 
onde seus sentidos ganham vida e você experi-
menta sensações que jamais conseguiria vivenciar 
em outro destino.

Beijos amazônicos,
Ju
@natripdaju
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500 
Curiosidades 
do STF
por gabriela visconti

Com o objetivo de desmistificar o Supremo Tribu-
nal Federal (STF) e torná-lo acessível a qualquer 
pessoa, o advogado e colunista da Revista VOTO, 
Antônio Augusto Mayer dos Santos, publicou o 
livro 500 curiosidades do STF. O lançamento foi 
marcado pelos 130 anos do STF republicano. O 
autor selecionou diversos acontecimentos e até 
quem havia sido presidente de clube de futebol 
antes de ser ministro.

Santos afirma que sentia falta de algo mais didáti-
co acerca do STF, que mostrasse como o Supremo 
se tornou conhecido e de que maneira funciona. 
“Hoje, todo mundo sabe que existe um Supremo, 
em Brasília. As pessoas sabem por que todos os 
dias o STF está na rádio, na TV, no jornal, nas redes 
sociais. Sabem quem são os 11 do Supremo, mas 
não sabem quem são os 11 da seleção do Tite.”

O livro traz ainda detalhes como as vestimen-
tas exigidas nas dependências do STF, a primeira 
transmissão ao vivo da TV Justiça e o maior tempo 
que um ministro permaneceu na Casa. 

“Quis mostrar os acertos, os erros, as composi-
ções, os debates em plenário nesses 130 anos de 
Supremo. Fazer com que as pessoas soubessem 
detalhes da história dessa instituição, perfis dos 
seus ministros. No livro é perceptível que o Su-
premo sempre agiu politicamente, assim como 
também teve coragem de admitir pesquisas com 
células-tronco, de revogar a Lei de Imprensa, de 
estabelecer habeas corpus em determinadas situa-
ções”, reconhece Antônio dos Santos.

O livro está à venda no site da Editora Thoth 
(www.editorathoth.com.br).

Sonhos 
de Pedra
da redação

Uma das maiores obras da engenharia marítima, só rivalizando 
com a abertura do Canal do Panamá, ganha um livro à altura. Ao 
longo de 240 páginas, o jornalista Klécio Santos retrata a epopeia 
que foi a construção dos molhes em Rio Grande (RS), que co-
meçou a ganhar impulso em 1883, com a chegada do engenheiro  
Honório Bicalho, e só foi concluída cerca de três décadas depois.

Em 1º de março de 1915, o navio-escola Benjamin Constant cruzava  
rumo ao novo porto de Rio Grande. Era o fim de uma longa jornada 
que culminou num sonho em forma de dois braços de pedra, em 
um dos locais mais inóspitos do Brasil. Da região de Capão do Leão 
e Monte Bonito, em Pelotas, saíram as pedras da construção, um 
inferno a céu aberto, que merece um capítulo à parte.

O gigantismo da obra é medido pelos personagens envolvidos, 
como o ex-senador Ramiro Barcellos que, após dois mandatos, as-
sumiu como coordenador das obras de construção da Barra do Rio 
Grande – anos depois, ganhou fama ao escrever o poemeto cam-
pestre sobre o anti-herói Antônio Chimango (na verdade, Borges 
de Medeiros), sob o pseudônimo de Amaro Juvenal. 

Figuras de proa da engenharia mundial desembarcaram em Rio 
Grande, como John Hawkshaw – amigo de Charles Darwin e hoje 
nome de um pub em Londres –, o primeiro a considerar a cons-
trução dos molhes, ou “quebra-mares”, uma alternativa para solu-
cionar o tráfego marítimo em Rio Grande. Boa parte do dinheiro 
investido veio de Percival Farquhar, magnata cujos tentáculos se 
estendiam de Norte a Sul. A partir de então, a operação ganhou 
uma grife: o norte-americano Elmer Lawrence Corthell, celebrida-
de mundial da engenharia hidráulica.

Sonhos de Pedra (Stone Dreams) levou três anos de pesquisas e é 
rico em iconografia, com mapas, cartões-postais e documentos ra-
ros, além de relatos de viajantes. A edição – da Cabrion, selo criado 
por Santos e pelo designer Valder Valeirão em homenagem à antiga 
Folha Ilustrada, que mesclava literatura e sátira social no século 19 
– é bilíngue, com tradução de Adriano Migliavacca. O patrocínio é 
da Celulose Riograndense (CMPC), com apoio dos Práticos da Barra 
do Rio Grande.

O livro está à venda no site da Livraria Vanguarda  
(www.livrariavanguarda.com.br).
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THE ATTACHÉ, uma série israelense 
em exibição na Acorn TV, do Ama-
zon Prime Video, e na Apple TV+ é 
muito interessante e extremamen-

te atual. Um músico israelense é obrigado a ir 
morar em Paris porque a esposa ganha um cargo 
de adida na Embaixada de Israel na França. 
Ocorre que eles chegam ao país exatamente no 
dia dos atentados terroristas no Estádio de Fran-
ce e na Casa de Shows Bataclan.

Tomado por um terrorista, ele é preso em uma 
batida policial, quando sua aparência de imigran-
te do Oriente Médio e o fato de não falar francês 
servem quase como confissão de culpa de algo 
que ele nem sabia ter acontecido.

O incidente da prisão de Avshalom inicia uma 
série de conflitos entre o músico e sua esposa, de-
vido ao desejo dele de voltar para Israel. 

São impressionantes a angústia e o desespero 
do personagem de ser visto como um “estrangeiro 
indesejado”, de não se fazer entender pelos poli-
ciais ou pela própria mulher. Cria para o protago-
nista uma situação de impotência dramática.

A série tem 10 episódios e foi escrita, diri-
gida e protagonizada pelo cineasta israelense 
Eli Ben-David, que baseou a história do músico 
Avshalom em fatos ocorridos com ele mesmo.

As francesas Heloise Godet e Florence Bloch 
também estão no elenco.

Gostei muito do seriado. 
O roteiro explora muito bem os preconceitos 

contra imigrantes, estrangeiros e, especialmente, 
pessoas do Oriente Médio que, associados à para-

O adido

O contexto político 

gerado pelo medo do 

terrorismo é muito 

bem desenvolvido 

pelo cineasta.

noia sobre terrorismo, criam situações de pânico 
mesmo em um local civilizado como Paris.

O contexto político gerado pelo medo do ter-
rorismo é muito bem desenvolvido pelo cineasta.

Já ouvi depoimentos de vários imigrantes 
que moram na França. Essa sensação de estran-
geiro, no sentido de alguém que nunca será um 
francês, é um dos mais tristes elementos dos 
nossos tempos.

A xenofobia, o preconceito e a dificuldade de 
conviver com a diversidade e a inclusão são uni-
versais. As pessoas mentalmente sãs têm a obriga-
ção de lutar permanentemente contra isso.

MARCO ANTÔNIO BEZERRA CAMPOS

Advogado e cinéfilo. Foi presidente do Clube de 
Cinema de Porto Alegre por 18 anos e é editor do 
Blog O Cinemarco (www.cinemarcoblog.net).
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Inteligência em 
comunicação para 
empresas, órgãos 
governamentais e 
terceiro setor.

 » Relacionamento com a Mídia, 
Influenciadores, Formadores de 
Opinião e Produção de Conteúdo

 » Comunicação Corporativa

 » Comunicação Digital

 » Inteligência de Dados

 » Design e Audiovisual

 » Tecnologia em Comunicação

 » Análise e Monitoramento de 
Mídia e Presença Digital

 » Relações Públicas e Eventos

Equipe
multiprofissional
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maiores do país




