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O decolar da 
infraestrutura 
brasileira

A infraestrutura é um 
dos setores responsá-
veis por colocar o Bra-
sil na rota do cresci-

mento econômico. Umas das missões 
mais difíceis do atual governo foi 
corrigir as falhas dos antigos mode-
los e destravar projetos de conces-
sões e privatizações de portos, aero-
portos, rodovias e ferrovias. 

Os investimentos resultam em 
melhoria na logística, redução de 
gastos e aumento da produtividade, 
assim como no destravamento da 
economia e na geração de empregos. 
Em dois anos e meio, o Ministério da 
Infraestrutura, comandado por Tar-
císio de Freitas, já realizou 74 leilões, 
com a garantia de cerca de R$ 80 bi-
lhões de investimentos em contra-
tos. Mas a meta é chegar a R$ 100 bi-
lhões de investimentos por meio de 
privatizações, concessões e parcerias 
público-privadas (PPPs) em 2021. 

Em entrevista à Revista VOTO, 
o ministro Tarcísio declarou que a 
carteira do Ministério da Infraes-
trutura prevê a contratação supe-
rior a R$ 200 bilhões até o final de 
2022. Com tantos investimentos, a 
infraestrutura brasileira mostra que 
está deixando de ser coadjuvante 
para assumir o papel de protagonis-
ta na economia do país. 

Outra entrevista que está imper-
dível é com Fernando Schüler, con-
siderado um dos maiores intelectu-
ais da atualidade. Além de filósofo 
e professor do Insper, Schüler tem 
um vasto currículo acadêmico, com 
Doutorado em Filosofia e Mestrado 
em Ciências Políticas pela Universi-

editorial | karim miskulin

karim miskulin

Diretora-executiva  
da VOTO

dade Federal do Rio Grande do Sul, e 
Pós-Doutorado pela Universidade da 
Columbia, em Nova Iorque. Foi se-
cretário da Justiça e do Desenvolvi-
mento Social do Rio Grande do Sul e 
diretor da Fundação Iberê Camargo. 

Sua visão crítica do cenário polí-
tico e seus vastos conhecimentos em 
história e filosofia o colocam entre 
os grandes analistas e pensadores do 
Brasil. Schüler, que já foi colunista 
da VOTO, hoje retorna às páginas da 
revista como entrevistado. Árduo de-
fensor das liberdades individuais, ele 
falou sobre democracia, atuação do 
Supremo Tribunal Federal, impeach-
ment, terceira via na política e protes-
tos em Cuba, entre outros assuntos 
que permeiam o noticiário nacional.

Aproveito para dar boas-vindas 
ao mais novo colunista da VOTO: o 
jornalista e consultor independente 
Marcelo Tognozzi. Ele é especialista 
em guerra de narrativas, marketing 
político e relações institucionais e go-
vernamentais. Além de escrever sema-
nalmente para o Poder360, Tognozzi, 
que mora em Brasília, agora estreia 
uma coluna em nossa revista, com his-
tórias saborosas e curiosas vivenciadas 
no cenário político da capital, cujos 
bastidores conhece bem. Seu primeiro 
texto, “O sequestro do jacaré”, revela 
as superstições e crendices de figuras 
da política nacional. 

E, como sempre, a Revista VOTO, 
que valoriza a liderança feminina, 
traz a história de uma mulher cuja 
trajetória é inspiradora – Patrícia 
Leone, uma das influenciadoras de 
viagens mais conhecidas do Brasil. 

Boa leitura!

Os investimentos 

resultam em 

melhoria na 

logística, redução 

de gastos e 

aumento da 

produtividade, 

assim como no 

destravamento 

da economia e 

na geração de 

empregos.

Leilões de infraestrutura prometem 
melhorar a competitividade de 

vários setores e injetar otimismo na 
economia.
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Martelo batido 
para o investimento
LEILÕES DE INFRAESTRUTURA PROMETEM MELHORAR A 
COMPETITIVIDADE DE VÁRIOS SETORES E INJETAR OTIMISMO NA ECONOMIA
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Ministro Tarcísio de Freitas no 
leilão de Terminais Portuários
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mente R$ 80 bilhões de investimento, em contra-
tos que devem ser assinados no quarto trimestre 
deste ano. Na agenda do ministério, a meta é 
chegar aos R$ 100 bilhões de investimento con-
tratados por meio de privatizações, concessões 
e parcerias público-privadas (PPPs) na área de 
infraestrutura. “Vamos fechar 2021 com R$ 100 
bilhões contratados. É muito? Bom, o orçamento 
do meu ministério é de R$ 6 bilhões, então é bas-
tante significativo. Com o que temos contratado 
nos próximos anos, esse país vai virar um canteiro 
de obras”, prevê o ministro Tarcísio de Freitas em 
entrevista exclusiva à Revista VOTO.

Além de terminais portuários, outras áreas, 
como estradas, aeroportos e ferrovias, também 
são alvo dos leilões. Os investimentos resultam 
numa evidente melhoria na logística, redução 
de custo e aumento da produtividade de setores 
decisivos para o desenvolvimento do Brasil. Eles 
também elevarão o nível de empregos no país – 
demanda urgente para a população e para o nosso 
crescimento econômico. 

A expectativa do ministro é que obras destra-
vadas depois de longos períodos de escassez de 
recursos gerem uma quantidade significativa de 
empregos em todos os níveis. “Já concedemos 74 
ativos desde 2019. São mais de R$ 73 bilhões em 
investimentos contratados, que vão gerar 1 mi-
lhão de empregos diretos, indiretos e efeito ren-
da ao longo dos contratos. Nossa carteira prevê a 
contratação de mais de R$ 200 bilhões, aproxima-
damente, até o final de 2022. Ou seja, tem muita 
coisa pela frente, muita obra vai acontecer, geran-
do demanda”, destaca Freitas.

Os leilões, segundo o economista Bruno 
Musa, já estão produzindo um efeito positivo na 
economia como um todo, uma vez que o volume 
de concessões está ocorrendo em velocidade iné-
dita. Impulsionada por fatores como a aceleração 
dos leilões, o avanço da vacinação e a expectativa 
de aprovação das reformas, a economia já dá si-
nais de que vai deslanchar em 2021. “Ainda neste 
ano devemos ver crescimento do PIB, maior valo-
rização do real frente ao dólar e recuo da inflação. 

Existe uma janela de oportunidade, e os leilões 
de infraestrutura contribuem para isso”, destaca 
Musa. O economista salienta ainda que, dentre as 
reformas estruturantes, a administrativa é a mais 
urgente – ao reduzir gastos com pessoal, o Estado 
ampliaria ainda mais sua capacidade de investi-
mento, o que vai ao encontro do que vem sendo 
conquistado com os leilões.

Um dos pilares para a sustentação do mode-
lo de transferência de ativos e serviços públicos 
aos agentes privados é a regulação, com a edição 
de marcos regulatórios consistentes e que ga-
rantam, por um lado, a segurança jurídica para o 
investidor, e por outro, a prestação do serviço de 
qualidade à população. Musa cita o exemplo dos 
Estados Unidos, cujos marcos legais nos setores 
concedidos à iniciativa privada são desenhados 
para impedir uso político dos ativos, o que garan-
te a segurança jurídica das operações. “O capital 
estrangeiro mira a estabilidade e a previsibilidade 
legais, daí a importância de uma regulação juridi-
camente embasada”, afirma Musa.

por patrícia lima

A tarde de sexta-feira, 13 de agosto, 
não teve nada de azar na Bolsa de 
Valores de São Paulo (B3). Pelo con-
trário. A sorte lançada pelo ministro 

da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, ao bater sim-
bolicamente o martelo na B3, marcou mais uma 
etapa da grande agenda de leilões de infraestrutura 
que o governo federal pretende levar a cabo nos 
próximos anos. Naquela sexta-feira 13, foi celebra-
do o leilão para concessão de três terminais portu-
ários – de Santana (AP), Fortaleza (CE) e Salvador 
(BA) –, o que vai representar um investimento pri-
vado de R$ 106 milhões. O montante deve ser des-
tinado a melhorias e modernização dos portos nos 
próximos anos. O leilão foi realizado por meio da 
Agência Nacional de Transportes Aquaviários (An-
taq) e a expectativa é que essas concessões gerem 
mais de 1,7 mil empregos nos três estados.

Com esse evento mais recente, o Ministério 
da Infraestrutura chega a 74 leilões realizados em 
dois anos e meio, com a garantia de aproximada-

Ponte do Guaíba em Porto Alegre (RS)
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Para o ministro da Infraestrutura, a eficiên-
cia dos marcos legais depende diretamente do 
fortalecimento das agências regulatórias, res-
ponsáveis pelo regramento dos setores e pela 
fiscalização do cumprimento dos contratos e 
da qualidade da prestação dos serviços. Freitas 
sustenta que a escolha de um corpo técnico ex-
periente e qualificado é o segredo para que esse 
processo resulte em concessões realmente bené-
ficas para a população e para a economia do país. 
“A maior concessão de ativos da nossa história 
só poderá ser bem-sucedida com agências insti-
tucionalmente fortes. Hoje temos, além de um 
ambiente pro-business, segurança jurídica e uma 
estruturação sofisticada, com um corpo de dire-
tores com credibilidade”, ressalta.

Confira, a seguir, a íntegra da entrevista con-
cedida pelo ministro da Infraestrutura, Tarcísio 
de Freitas, à Revista VOTO.

ENTREVISTA

Tarcísio 
Gomes 
de Freitas
Ministro da Infraestrutura

Revista VOTO – Segundo dados do Ministério 
da Infraestrutura (Minfra), somente em 
abril, os leilões atraíram um total de R$ 27,3 
bilhões de investimentos futuros das novas 
concessionárias. A pasta espera investimentos 
que oscilam entre R$ 100 bilhões e R$ 130 
bilhões somente em 2021, na concessão de 
mais de 100 ativos. Qual a importância de 
atrair estes investimentos privados para a 
infraestrutura brasileira?

Ministro Tarcísio de Freitas – Os investimen-
tos em infraestrutura têm ficado, historicamen-
te, muito aquém do desejado e das reais necessi-
dades do Brasil, um país gigantesco, com desafios 
logísticos complexos e com gargalos históricos. 
Como é sabido por toda a sociedade, o país en-
frenta um cenário de crise fiscal, o que limita a 
utilização de recursos do orçamento público. É 

necessário, portanto, trazer investimentos pri-
vados para nossa infraestrutura. Entramos no 
dia 1º de janeiro de 2019 dizendo exatamente o 
que íamos fazer. Transferência maciça de ativos 
para a iniciativa privada, conclusão de obras ina-
cabadas, resolução dos passivos herdados e for-
talecimento da regulação. Estamos cumprindo. 
Atualizando os números: foram 74 ativos conce-
didos e R$ 73 bilhões contratados em nosso pro-
grama. E, agora em outubro, começamos a tem-
porada dos grandes leilões. Serão R$ 15 bilhões 
com a Dutra, o maior leilão rodoviário de nossa 
história; R$ 1 bilhão com terminais no Porto de 
Santos, o maior leilão portuário de nossa histó-
ria; mais R$ 7 bilhões com a BR-381/262/Minas/
Espírito Santo, primeira privatização portuária 
com a Companhia Docas do Espírito Santo. 

Vamos fechar 2021 com R$ 100 bilhões contra-

Ministro Tarcísio de Freitas – Observe: esta-
mos falando de contratos de concessão que so-
mam mais de R$ 24 bilhões de Capex. Ou seja, 
os investimentos privados previstos apenas 
para essas três importantes rodovias significam 
emprego e muita obra. Estamos falando de uma 
projeção de quase 400 mil empregos, entre dire-
tos, indiretos e efeito renda. Aqui você já come-
ça tendo um benefício direto para a base da so-
ciedade, alcançando o conjunto da indústria da 
construção, os insumos, o comércio local. Num 
segundo momento, esse benefício chega para o 
caminhoneiro, para o transportador, que roda 
mais rápido, em melhores condições, com mais 
segurança. Você reduz perdas, torna o transpor-
te mais eficiente. Baixa o custo que ele vai ter 
com o frete e possibilita ganho de tempo, per-
mitindo mais viagens. Tem benefícios diretos 

tados. É muito? Bom, o orçamento do meu minis-
tério é de R$ 6 bilhões, então é bastante significa-
tivo. Com o que temos contratado nos próximos 
anos, esse país vai virar um canteiro de obras.

Revista VOTO – Entre os leilões previstos, estão 
muitas das nossas principais rodovias, como 
as BRs 230 – Transamazônica (Paraíba-Pará), 
116/101 – Via Dutra (Rio de Janeiro-São Paulo) 
e 381/262 (Minas Gerais-Espírito Santo). Essa 
previsão vai ao encontro da demanda de setores 
produtivos, especialmente o agronegócio, que 
enfrenta dificuldades para escoar sua produção 
em períodos de safra, pela má conservação das 
rodovias. Quais outros setores esses projetos 
devem beneficiar? Qual a previsão para que 
comecem a ser entregues?

Tarcísio em cerimônia de liberação da ponte sobre o Rio 
Parnaíba entre Santa Filomena (PI) e Alto Parnaíba (MA)

A maior concessão de 

ativos da nossa história, 

que estamos realizando, só 

poderá ser bem-sucedida 

com agências fortes 

institucionalmente. Hoje 

temos, além de um ambiente 

pro-business, segurança 

jurídica e uma estruturação 

sofisticada, um corpo de 

diretores com credibilidade, 

o que nem sempre foi 

possível no passado.
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Terminal ferroviário de Rio Verde (GO)

ao setor produtivo, que ganha competitividade, 
com uma logística e um sistema de transporte 
mais moderno. Traz ganhos para a economia do 
Brasil, ao gerar mais divisas, no caso de produ-
tos exportados. Por fim, esse benefício chega 
para o conjunto da sociedade. 

O leilão da BR-163 foi um sucesso e é um 
exemplo objetivo de como a infraestrutura pode 
impactar diretamente na vida do cidadão. Em 
2019, completamos a pavimentação da rodovia 
até os terminais fluviais de Miritituba, no Pará, 
uma obra de mais de 40 anos. Com o asfalto 

novo, o custo com frete nesse corredor caiu 26%. 
E o impacto disso para todo o país foi de 11%, 
porque esta saída começou a ficar mais compe-
titiva comparada a outras. É disso que estamos 
falando quando contratamos esse montante de 
investimento – redução do Custo Brasil na veia.

Revista VOTO – Ainda falando sobre as 
demandas dos setores produtivos, as ferrovias 
voltaram à pauta, agora como futuras 
concessões. No entanto, em comparação com 
as rodovias, ainda são poucas aquelas em vias 

de serem concedidas. Como o ministério vê a 
necessidade de aumentar a malha ferroviária e 
quais as oportunidades que surgem neste modal?

Ministro Tarcísio de Freitas – Primeiro é pre-
ciso registrar que o Governo Bolsonaro, em dois 
anos e meio, já é o que mais contratou investi-
mento ferroviário por meio de concessões. Foram 
R$ 28,82 bilhões e mais R$ 9,6 bilhões em outor-
gas que, em grande parte, estão também sendo 
aplicadas na malha ferroviária. Fizemos duas con-
cessões – Norte-Sul e FIOL – e renovamos os con-

tratos da Malha Paulista, Vitória-Minas e Carajás. 
O próximo passo agora é instituir o regime de au-
torizações ferroviárias para termos o instrumen-
to da ferrovia privada no Brasil. Precisamos desse 
novo Marco Legal das Ferrovias urgentemente, 
para destravar ainda mais investimentos, e temos 
condições de contratar mais de R$ 20 bilhões em 
investimentos autorizados. 

No Brasil, o segmento ferroviário responde 
hoje por 15% da distribuição logística nacional, 
enquanto o transporte rodoviário chega a 65%. 
Ou seja, para cada tonelada de carga transportada, 
apenas 150 quilos seguem por ferrovia. É possí-
vel elevarmos a participação do modo ferroviário 
para 40% do total da carga transportada, até 2035.

Revista VOTO – Também está no radar do 
ministério a concessão de portos, com o projeto de 
privatizar o do Espírito Santo, cuja administração 
seria a primeira do Brasil a passar para a iniciativa 
privada. Como isso pode melhorar o comércio 
internacional do país e também o transporte de 
cargas por cabotagem, nos nossos canais internos?

Ministro Tarcísio de Freitas – A movimentação 
de cargas do setor portuário brasileiro cresceu 
4,2% em 2020 e 9,4% durante os seis primeiros me-
ses de 2021. Ou seja, há um movimento claro de 
incremento da economia, fruto do avanço regu-
latório que vem abrindo o setor, e da coragem do 
presidente em dotar postos chaves com técnicos 
que sabem o que estão fazendo. Quando assumi-
mos o ministério, recebemos 8 companhias docas 
dando prejuízo. Liquidamos uma e hoje as outras 
7 estão dando lucro. Faz sentido o Porto de San-
tos, o maior da América Latina, dando prejuízo de 
meio bilhão por ano? Hoje ele está com R$ 800 
milhões em caixa. E com R$ 3 bilhões em obras 
sendo feitas com investimento privado. Ou seja, a 
chave virou, e ficou no passado aquela história de 
que nossos portos são ineficientes.

Outra coisa: o mesmo instrumento de auto-
rizações que queremos levar para as ferrovias já 
existe no setor portuário e nós já assinamos 96 
contratos de adesão para terminais privados, com 
R$ 3,2 bilhões em investimento. Hoje, dois terços 
de toda a carga movimentada em portos brasilei-
ros já ocorrem em terminais privados. É um cami-
nho sem volta. Geralmente, quando ressaltamos 
os números positivos de nossa gestão, tem quem 
questione a necessidade de privatizar. Respon-
demos sempre que gerir ativos de infraestrutura 
que possuem investimentos de longa maturação 
e prazos longos de amortização demanda estabi-
lidade no longo prazo. Esse modelo privado traz 
mais governança e segurança jurídica, preservan-
do o interesse público. 

Terminal ferroviário de Rio Verde (GO)
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Sobre cabotagem, temos uma demanda repri-
mida e estamos crescendo a dois dígitos por ano, 
nos últimos anos. E temos potencial para crescer 
ainda mais, cerca de 30% ao ano. A ideia, com o 
programa BR do Mar, é justamente abrir o setor 
para oferecer ao mercado uma experiência multi-
modal que compense os altos custos do frete ro-
doviário de longa distância.

Revista VOTO – O ministério comenta com 
frequência a possibilidade de gerar empregos com 
as concessões, o que é extremamente bem-vindo 
em momento de alta no desemprego. Qual a 
projeção do governo para 2021 e 2022 com relação 
ao emprego? Pode-se esperar a geração de postos 
de trabalho qualificados, de alta exigência técnica?

Ministro Tarcísio de Freitas – Já concedemos 
74 ativos desde 2019. São mais de R$ 73 bilhões 
em investimentos contratados, que vão gerar 
1 milhão de empregos diretos, indiretos e efei-
to renda ao longo dos contratos. Nossa carteira 
prevê a contratação de mais de R$ 200 bilhões, 
aproximadamente, até o final de 2022. Ou seja, 
tem muita coisa pela frente, muita obra vai acon-
tecer, gerando demanda. Cada vez temos mais 
tecnologia envolvida em todas as etapas de obras 
e, principalmente, nas operações. Então, estamos 
falando de muitos empregos, incluindo aqueles 
altamente qualificados. Precisamos formar mais 
engenheiros, programadores, desenvolvedores e 
administradores, além de técnicos qualificados 
em todas as áreas.

Revista VOTO – O que essa possibilidade de R$ 
200 bilhões para obras de infraestrutura representa 
para a competitividade dos setores produtivos 
do Brasil e para a economia de forma mais geral, 
considerando a geração de riqueza e de empregos?

Ministro Tarcísio de Freitas – Se hoje já esta-
mos comemorando o que estamos conseguindo 
entregar em termos de infraestrutura no Brasil, 
imagina o que deve ocorrer em 2023, 2024, 2025... 
A gente vai deixar R$ 260 bilhões contratados até 
o final desse mandato, e o grosso desses investi-
mentos será feito nos próximos anos, o que vai ter 
uma repercussão econômica muito grande.

Revista VOTO – A concessão de tantas estradas, 
aeroportos, portos e ferrovias à iniciativa 
privada requer uma atenção especial aos marcos 
regulatórios, para garantir que a população 
seja atendida a contento, com um custo justo. 
Como o governo está preparando as bases 
desta regulação e como serão os mecanismos 

fiscalizatórios para garantir a prestação dos 
serviços e o cumprimento dos investimentos?

Ministro Tarcísio de Freitas – Avançamos 
muito na questão regulatória. Eliminamos mui-
ta burocracia e entraves aos investimentos pri-
vados, e ao mesmo tempo reforçamos o papel 
fiscalizador da ANAC, da ANTT e da ANTAQ. 
A maior concessão de ativos da nossa história, 

que estamos realizando, só poderá ser bem-su-
cedida com agências fortes institucionalmente. 
Hoje temos, além de um ambiente pro-business, 
segurança jurídica e uma estruturação sofistica-
da, um corpo de diretores com credibilidade, o 
que nem sempre foi possível no passado. Todas 
as nossas indicações para agências atenderam a 
critérios técnicos, o que é importante para a re-
putação da agência no diálogo com o TCU, com 

o Ministério Público e com o próprio mercado. 
Costumo dizer que uma concessão bem-sucedi-
da é a que tem um contrato bem-sucedido.

Revista VOTO – As estradas são, possivelmente, 
o exemplo mais tangível, para a população, 
do efeito da concessão à iniciativa privada na 
qualidade dos bens públicos. Por outro lado, as 
concessões de estradas apresentaram ao brasileiro 

Porto de Santos (SP)
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um mecanismo antipático, que é o pedágio. 
Haverá, no longo prazo, algum recuo na carga 
tributária de um modo geral, reflexo da redução 
dos investimentos estatais na infraestrutura?

Ministro Tarcísio de Freitas – Sem dúvida, esse 
seria um bom caminho. E é o que todos nós brasi-
leiros no fundo desejamos: um estado menos gas-
tador e mais eficiente. Aprendemos muito com 
os erros cometidos na modelagem de concessões 
passadas. Atualmente temos o maior e mais sofis-
ticado pipeline de projetos. O próprio mercado 
e os operadores de infraestrutura de transportes 
vêm respaldando as concessões atuais. Grandes 
players globais têm participado dos nossos leilões 
e já operam no Brasil nos diferentes modos de 
transporte, em especial nos aeroportos. Precisa-
mos cada vez mais entender que, ao lado de saúde 

e educação, infraestrutura também é fundamental 
para o nosso país, pois gera empregos, reduz cus-
tos para o setor produtivo, beneficia os cidadãos, 
gera riquezas para a nação. Infraestrutura deve 
ser sempre tratada como uma política de Estado 
e não de governos. O presidente Bolsonaro tem 
esse entendimento e, desde o primeiro dia, nos dá 
liberdade para trabalhar. Não existe obra deste ou 
daquele governo. Existe obra do contribuinte que 
serve para atender os cidadãos brasileiros. Nossa 
obrigação é entregar. E entregar com qualidade.

Sobre o pedágio, o que o usuário quer é uma ta-
rifa justa e de acordo com aquilo que o concessio-
nário entrega. Hoje as rodovias mais bem avaliadas 
estão em São Paulo, onde o preço médio do pedá-
gio é um dos mais altos. O que não podemos permi-
tir é a cobrança sem a contrapartida do serviço, da 
obra, do retorno à sociedade. As nossas estrutura-
ções foram modeladas para proteger os contratos, 
evitar descontos oportunistas e, de largada, reduzir 
o preço médio dos pedágios atuais. Ainda estamos 
introduzindo inovações, como desconto para usu-
ário frequente e as primeiras experiências com o 
Free Flow, que é a cobrança sem praça de pedágio.

Revista VOTO – O segundo semestre de 2021 
promete ser positivo. O senhor destacaria algum 
outro projeto?

Ministro Tarcísio de Freitas – Sim. Na verdade, 
depois do sucesso da Infra Week, nós já estamos bo-
lando um período de cinco semanas em que faremos 
o leilão de 11 ativos importantes. Será um mês intei-
ro de boas notícias de infraestrutura. Começamos 
no dia 29 de outubro, com a Dutra; fazemos mais 
sete terminais portuários em seguida; e depois ou-
tros dois na Alemoa, em Santos. Fechamos no final 
de novembro, com a BR-381/Minas com a BR-262/
Espírito Santo. Até o final do ano ainda teremos a 
relicitação do aeroporto de São Gonçalo do Ama-
rante, na Grande Natal, atendendo a um daqueles 
pilares que comentei lá no início: a resolução do 
passivo herdado de concessões fracassadas do passa-
do. Aí vem a privatização da Companhia Docas do 
Espírito Santo, Viracopos, Porto de Santos, a última 
rodada de aeroportos da Infraero, incluindo Congo-
nhas e Santos Dumont, e por aí vai. Vamos concluir 
esse mandato sendo o governo que mais leilões de 
portos, aeroportos, rodovias e ferrovias fez na histó-
ria. Aliás, em dois anos e meio, nós já podemos dizer 
isso. Agora é dobrar a meta.

Vamos fechar 2021 com 

R$ 100 bilhões contratados.
A história da reforma política é uma 

história de frustrações e casuísmos. 
Carecendo de tradição democrática 
mais profunda, o país que está na 

sua sétima constituição em menos de um século e 
meio de República necessita redefinir o seu forma-
to político-institucional. O atual não convence 
mais. Não espelha o país. Saturou. Faliu. Tornou-se 
danoso. Algumas de suas deturpações são inadmis-
síveis no terceiro milênio. Inová-lo é imperativo.

 De outra parte, não obstante o escoamento 
de legislaturas inteiras sem evoluções nos siste-
mas eleitoral, partidário e parlamentar, a Câmara 
dos Deputados e o Senado Federal produziram - 
e seguem produzindo - um volume apreciável de 
propostas dotadas de potencial reformador desde 
o final dos anos 90. Porém, as melhores não pros-
peram. Esbarram nos feudos e nas toxinas do cor-
porativismo. Em 2021 não está sendo diferente.

 Recorrente no tema, a indagação é: por que 
essas reformas tão almejadas não acontecem? Por 
inúmeros motivos. A resposta pode ser dividida em 
dois blocos. Num primeiro estão reunidos os vícios 
estruturais. O confinamento à Brasília é um fator 
altamente excludente. O modus operandi das casas 
legislativas inviabiliza o alargamento dos debates 
nas audiências públicas. Escorados nisso, congres-

Recorrente no tema, a 

indagação é: por que essas 

reformas tão almejadas 

não acontecem?

O fracasso da 
reforma política

sistas insistem em fazer do processo legislativo uma 
manifestação exclusiva do parlamento, ao invés de 
considerar a pauta como uma reinvindicação da 
sociedade. Diversos partidos escalam representan-
tes pouco ou nada familiarizados com as matérias. 
Quanto aos subsídios, estudos e pareceres externos 
de alto gabarito quase sempre são preteridos.

Indo adiante, num segundo bloco estão os dis-
parates de procedimento. Os parlamentares, além 
de não enfrentar os principais pontos de estrangu-
lamento, resistem às inovações. A má redação das 
proposições adultera a fisionomia de leis em vigor. 
Sugestões idênticas, não raro copiadas, tramitam si-
multaneamente na Câmara e no Senado. A apresen-
tação de dezenas de propostas num único projeto, 
se por um lado inviabiliza o trâmite, a outro serve 
de barganha para pautas polêmicas. Inúmeros sena-
dores e deputados não abdicam de suas divergências 
partidárias ao votar. Por conta de tudo isso, itens re-
levantes acabam descartados. Tais comportamentos 
amesquinham e transformam em palavrório e piada 
assuntos caríssimos à democracia e à política.

antônio augusto mayer dos santos

Advogado e especialista em Legislação Eleitoral 
(aamsadv@gmail.com)

artigo | antônio augusto dos santos
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mocracia, em Cuba, mas foi um acontecimento ex-
traordinário na história da ilha. Há razões de curto 
prazo, ligadas à queda de 11% do PIB em 2020 e o co-
lapso do sistema da “libreta” cubana, assim como a 
falência do sistema de saúde. Mas o ponto essencial 
é outro. Cuba é, há muito tempo, uma espécie de 
reino do absurdo. O regime só se sustenta à base de 
um sistema bastante sofisticado de repressão. Agora 
mesmo, nos protestos, assistimos ao seu funciona-
mento. Primeiro entram os “contramanifestantes”, 
depois as “brigadas de resposta rápida”. Depois a 
polícia. Centenas de pessoas são presas, os ativis-
tas são expulsos de suas casas, a internet funciona 
intermitentemente. É um sistema infernal. Estive 
lá há 3 anos, visitei escolas, centros de distribuição 
de alimentos, hospitais. Você percorre as ruas e os 
bairros de Havana e vê uma cidade que parece ter 
saído de um bombardeio. Ruínas por todos os la-
dos, precariedade, economia informal, pedidos de 
propina. O ponto é que não há espaço, hoje, na 
sociedade cubana, para nenhuma negociação em 
direção a um processo de abertura. O regime sabe 
que qualquer concessão levará a novas concessões. 
E, em caso de abertura, os atuais dirigentes serão 
julgados por seus crimes. O Archivo Cuba, que 
qualquer um pode acessar na internet, tem cata-
logados mais de 7,7 mil assassinatos e desapareci-
mentos políticos na ditadura cubana. O número 
é certamente muito maior. Isto tudo um dia será 
passado a limpo. Aliás, recomendo que todos es-
cutem a música “Patria y Vida”, feita por rappers 
cubanos, e que se tornou um hino dos protestos e da 
resistência em Cuba. Vale a pena conhecer.

Revista VOTO – Com o ocorrido em Cuba, políticos 
e influencers se dividiram na defesa do regime 
socialista. O Brasil corre o risco de ter um regime 
socialista, com a volta da esquerda ao poder?  

Fernando Schüler – De fato, no Brasil, há mui-
ta gente que apoia a ditadura cubana. Todos sa-
bem quem são estas pessoas. De minha parte, o 
que impressiona é a indiferença. É só entrar na 
internet e assistir a milhares de imagens de mu-
lheres negras apanhando nas ruas (com acontece 
há anos com as Damas de Blanco), prisões arbitrá-
rias, greves de fome e toda a sorte de arbitrarieda-
des. E muitos dão de ombros. Então, acho que é 
preciso ficar atento. Não é possível conceber que 
pessoas que apoiam ativamente uma ditadura se-
jam democratas. Dito isto, penso que nossa demo-
cracia é forte. Nossas instituições têm toda sor-
te de problemas, mas, de um modo geral, fomos 
capazes, desde os anos 80, de construir uma de-
mocracia resiliente ao autoritarismo. Assim, não 
acredito em retrocesso, mas é preciso ficar atento. 

Fernando Schüler
DEMOCRACIA, LIBERDADE, ATUAÇÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF), 

IMPEACHMENT E VOTO AUDITÁVEL SÃO ALGUNS DOS TEMAS DA ENTREVISTA DA 

REVISTA VOTO COM O FILÓSOFO E PROFESSOR DO INSPER, FERNANDO SCHÜLER.

da redação

revista VOTO – Em julho, o mundo acompanhou 
os protestos em Cuba. O povo foi às ruas clamar 
por liberdade, por comida e por vacinas. O 
que isso significa diante do contexto histórico 
político de Cuba? 

Fernando Schüler – Uma expressão da jornalis-
ta Yoani Sánchez define bem o que aconteceu: “As 
pessoas simplesmente perderam o medo”. É eviden-
te que estamos muito longe de uma transição à de-
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para evitar um processo 

de impeachment, aprovar 
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restam e produzir uma 

coalisão para disputar as 

eleições do ano que vem.
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Revista VOTO – Alguns países que tiveram 
candidatos de direita acabaram elegendo 
candidatos de esquerda nas últimas eleições – 
caso da Argentina. É possível que o mesmo ocorra 
no Brasil? Ou teremos uma terceira via? 

Fernando Schüler – Ainda estamos longe das 
eleições. É possível que surja uma terceira via. 
As pesquisas mostram um universo de 25% a 30% 
dos eleitores que não desejam votar em Lula ou 
Bolsonaro. Mantido o quadro atual, Lula tem 
boa chance de eleição. Bolsonaro cometeu mui-
tos erros, vive um desgaste evidente, mas tem al-
guns trunfos. A economia deve crescer acima dos 
5 pontos neste ano, o governo deve lançar o seu 
programa social (muito atrasado) e a superação 
da pandemia pode melhorar o clima no país. Se 
olharmos o quadro mais amplo da América Lati-
na, parece claro que há uma tendência à esquerda 
no horizonte. Um candidato de extrema esquerda 
venceu no Peru, a Constituinte chilena também 
tem uma tendência mais à esquerda; a Bolívia re-
centemente foi na mesma direção, isto para não 
falar da Argentina. Há um desgaste nas políticas 
de ajuste, há a sedução do populismo, há a guerra 
cultural, que voltou a apresentar uma certa hege-
monia da esquerda. Diria que a tendência, neste 
momento, é que aconteça o mesmo no Brasil, mas 
ainda estamos distantes das eleições. 

Revista VOTO – Como o senhor avalia a 
aproximação do presidente Jair Bolsonaro com o 
centrão? 

Fernando Schüler – Perfeitamente previsível. 
Escrevi exaustivamente mostrando como o siste-
ma político brasileiro tende ao consensualismo 
e à lógica de coalisão, e como Bolsonaro fatal-
mente faria seu ajuste com o sistema. Bolsonaro 
sempre foi um político mais tradicional do que a 
crônica política se dispôs a reconhecer. Ele cul-
tiva uma retórica radicalizada, mas é um político 
do sistema. Há, nessa aproximação, um cálculo 
pragmático. O governo precisa de uma base mais 
consistente para evitar um processo de impea-
chment, aprovar algumas reformas que ainda 
restam e produzir uma coalisão para disputar as 
eleições do ano que vem. Há também a avaliação 
de que o modelo de governo minoritário, sem 
base organizada no Congresso, que vigorou no 
primeiro ano, não funcionou. O país está polari-
zado, a oposição quer derrubar o presidente, nos 
tornamos uma espécie de “república do impea-
chment”, de modo que diria que o governo não 
tem opção. É uma questão de sobrevivência. 

Revista VOTO – A discussão sobre o voto 
auditável é saudável ou prejudicial para a 
democracia e a transparência do sistema eleitoral 
brasileiro?  

Fernando Schüler – Este tema já foi aprovado 
pelo Congresso mais de uma vez. A presidente 
Dilma vetou e o Congresso derrubou o veto. O 
sistema de justiça simplesmente não implemen-
tou o que foi determinado pelo parlamento. Isto 
é um problema para nossa democracia, e este está 
longe de ser o único caso. Por outro lado, não vejo 
esta urgência no voto impresso, e acho equivoca-
do que o presidente, em alguns momentos, con-
dicione as eleições a esta aprovação. Há também 
um erro de postura da justiça eleitoral aí. O TSE 
não deve tomar uma posição em um debate que 
compete ao sistema político, e cuja decisão cabe 
ao Congresso. A discussão é legítima e deve ser 
feita com tranquilidade. Minha conclusão disso 
tudo é que falta maturidade à liderança brasileira. 

Revista VOTO – O Supremo Tribunal Federal 
(STF) tem sido acionado, com frequência, pelo 
Poder Legislativo para anular votações do 
Congresso. Qual a mensagem que o STF passa, ao 
interferir nas decisões do Legislativo?  

Fernando Schüler – Há muito tempo, o STF 
vem cumprindo um papel claramente político, e 
isto não é bom para a democracia. Por exemplo: 
o Congresso aprovou a implantação dos juízes de 
garantia. O que aconteceu? Uma decisão mono-
crática, de um ministro, paralisa indefinidamente 
uma decisão tomada por todo o Congresso. Aque-
la decisão tomada pelo STF em 2006, terminando 
com a cláusula de barreira, criou um problema 
estrutural para nosso sistema partidário que até 

hoje não superamos. Este inquérito das fake news 
é uma clara agressão ao princípio da liberdade de 
expressão. Para ficar em apenas um aspecto, vol-
tamos a ter censura prévia no Brasil, o que até há 
poucos anos era impensável. Isto está muito erra-
do. A polarização política faz com que as pesso-
as deixem passar. Os cidadãos tendem a apoiar a 
restrição às liberdades de quem eles divergem no 
campo político, e isto também mostra uma fragi-
lidade de nossa cultura política. 

Revista VOTO – Muitos pedidos de impeachment 
do presidente Jair Bolsonaro já foram 
protocolados na Câmara dos Deputados e até 
no STF. O Brasil consegue sobreviver a mais um 
impeachment? O que representa para a política e 
economia brasileira um novo impeachment?   

Fernando Schüler – Sempre tive uma posição 
um pouco distinta da maioria de nossa crônica 
política sobre este tema do impeachment, e isto 
desde o processo contra a ex-presidente Dilma. 
Tornou-se um lugar comum dizer que o impea-
chment é um processo político. Isto é uma meia 
verdade. É evidente que o processo é conduzido 
pelo sistema político, e a decisão é do Parlamen-
to. Mas ele supõe uma fundamentação jurídica 
bastante objetiva. Não vivemos no parlamentaris-

mo, e tudo que diz respeito à má gestão e erros 
de política pública não é suficiente para impedir 
um presidente. Quando leio os pedidos de im-
peachment, vejo, em geral, uma fundamentação 
altamente subjetiva do que seja um crime de res-
ponsabilidade. E isto não é bom. Cria-se um pre-
cedente perigoso para a democracia. Quem é de 
oposição, hoje, pode achar isso bacana, mas esta 
mesma lógica pode servir para derrubar um pre-
sidente de seu lado político, logo ali adiante. De 
forma que estimulamos um tipo de instabilidade 
política ruim para o país. Talvez, a sociedade es-
teja sinalizando que deseja uma mudança de re-
gime. O ex-presidente Temer tem tocado neste 
tema. Tem defendido a migração para um sistema 
semipresidencialista. No semipresidencialismo, 
pode-se derrubar um primeiro-ministro quando 
se avalia que o governo é inepto. No presidencia-
lismo, isto deve ser feito nas eleições. 

Fernando Schüler, Doutor em Filosofia, com 
pós-Doutorado na Universidade de Columbia. É 
professor do Insper, colunista da revista Veja e do 
Grupo Bandeirantes.  Foi secretário da Justiça e 
do Desenvolvimento Social do Rio Grande do Sul, 
diretor da Fundação Iberê Camargo e do Ibmec, no 
Rio de Janeiro.

Este inquérito das fake news é 

uma clara agressão ao princípio da 

liberdade de expressão. Para ficar 

em apenas um aspecto, voltamos a 

ter censura prévia no Brasil.
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Lei Paulo Gustavo, o novo 
COVIDÃO da cultura?

N
as últimas décadas, a esquerda apa-
relhou inúmeras áreas da socieda-
de. Uma das mais caras em seu pro-
jeto de poder é a cultural, utilizada 

como instrumento de dominação.
Assim, projetos de incentivo à cultura, como 

a Lei Rouanet, se transformaram em máquinas 
de financiamento ideológico e com reflexo elei-
toral. Desviando de seu propósito – fomentar o 
desenvolvimento de artistas sem estrutura –, sua 
finalidade foi usurpada para bancar produtos sem 
nenhum retorno para a sociedade.

Ao iniciar o ofício de Secretário da Cultura, 
Mario Frias recebeu mais de 15 mil projetos não 
auditados, um passivo de R$ 11 bilhões em di-
nheiro público (só na Lei Rouanet).

O Tribunal de Contas da União (TCU) já aler-
tara que, caso a Secretaria de Cultura (SECULT) 

A capacidade de auditoria da 

SECULT, na Lei Rouanet, é de 

cerca de 1.500 projetos/ano, 

número bastante respeitável. 

Mesmo assim, a esquerda 

reclama. Ficou mal-acostumada 

com os R$ 11 bilhões 

distribuídos sem controle.

do PT, o partido que aparelhou a Lei Rouanet para 
comprar parte da classe artística, querem que o go-
verno federal repasse bilhões para que os governos 
estaduais supostamente invistam no setor cultural, 
sem nenhum controle e em plena pandemia. Será o 
COVIDÃO da cultura, que poderá, inclusive, man-
char a imagem póstuma do ator.

Assim, estados certamente realizarão projetos 
como o “Criança Viada Show”, autorizado pelo 
governador Eduardo Leite (PSDB-RS), ou um dos 
47 projetos LGBTQXYZ+ apoiados pela governa-
dora Fátima Bezerra (PT-RN).

Antes de criticar quem tenta consertar nosso 
país, não acredite na imprensa militante e busque 
se informar com fontes fidedignas. A cultura é 
importante, mas roubar dinheiro do povo para 
bancá-la é inadmissível.

eduardo bolsonaro

Deputado federal por São Paulo
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Outro bom exemplo de legalidade na SECULT: 
a peça “Santo Inquérito”, que não cumpriu diligên-
cias e, como previsto em lei, acabou arquivada. A 
esquerda afirmou, então, que sofria censura (uma 
vez que a apresentação atacava o Regime Militar). 
Detalhe: a peça é de autoria do Instituto BR-116, 
patrocinado por UOL/Folha e PagSeguro.

Não havendo crime, restou à imprensa men-
tir que Mario e André andam armados e intimi-
dam servidores da SECULT, clara perseguição 
aos responsáveis por acabar com a farra de di-
nheiro público.

Com base nisso, a Procuradora Ana Carolina 
Roman abriu inquérito contra os secretários. O ob-
jetivo é claro: criar narrativas para justificar afas-
tamento de quem for entrave para que a esquerda 
volte a dominar a verba pública sem controle.

Cito também o PL 73/2021, apelidado de “Lei 
Paulo Gustavo”. Usando a memória do saudoso 
ator – comumente, a esquerda apela para o emocio-
nal por não ter argumentos racionais –, senadores 

artigo | eduardo bolsonaro

seguisse aumentando seu passivo, os responsáveis 
(Frias e André Porciuncula, Secretário Nacional 
de Incentivo e Fomento à Cultura) seriam pu-
nidos. O TCU também decidiu que só poderiam 
surgir novos projetos à medida em que os passa-
dos fossem auditados.

A capacidade de auditoria da SECULT, na Lei 
Rouanet, é de cerca de 1.500 projetos/ano, núme-
ro bastante respeitável. Mesmo assim, a esquerda 
reclama. Ficou mal-acostumada com os R$ 11 bi-
lhões distribuídos sem controle.

Todos os que entraram na Justiça contra a SE-
CULT perderam, justamente porque o órgão segue 
a lei e não se dobra às pressões de artistas e mídia, 
desejosos do retorno do dinheiro público fácil. Um 
exemplo: por 10 anos o Instituto Vladimir Herzog 
recebeu verba da Rouanet, mesmo exercendo pro-
duções jornalísticas, não necessariamente culturais.
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inovação | marco legal das startups

por patrícia lima 

F undada em 2014, no Rio de Janeiro, a 
Extreme Digital Solutions (EDS) co-
meçou pequena – início comum para 
a maioria das empresas. A proposta 

era oferecer soluções de inovação e tecnologia a 
clientes diversos, de acordo com suas necessidades. 
O crescimento que ia ocorrendo de forma orgânica, 
ao longo dos anos, abriu novas possibilidades para a 
EDS, que passou a enxergar as vantagens de incor-

porar outras empresas, desenvolvedoras de soluções 
direcionadas a determinados segmentos, ampliando 
o alcance de seus produtos e serviços. 

As oportunidades de aquisição e fusão, no 
entanto, esbarravam em entraves burocráticos 
que inviabilizavam os negócios. Essa realidade 
começou a mudar em junho deste ano, quando o 
Congresso aprovou e o presidente Jair Bolsonaro 
sancionou a Lei Complementar 182/21, que trata 
do Marco Legal das Startups e do Empreendedo-
rismo Inovador.

Em discussão desde 2019, a lei facilita a abertu-
ra e o funcionamento das empresas conhecidas por 
startups, que trabalham com diversas modalidades 
de soluções tecnológicas e de informação para múl-
tiplos setores. Segundo o texto aprovado, poderão 
ser classificadas como startups as empresas e as 
sociedades cooperativas atuantes na inovação apli-
cada a produtos, serviços ou modelos de negócios. 
Será preciso, ainda, ter receita bruta de até R$ 16 
milhões no ano anterior e até 10 anos de inscrição 
no CNPJ para este reconhecimento. O Marco Legal 
foi elaborado pelo Ministério da Economia, junta-
mente com o Ministério da Ciência, Tecnologia e 
Inovações, e em parceria com o setor produtivo.

De modo geral, a aprovação do Marco Legal pre-
tende estimular a criação de empresas voltadas ao 
mercado de inovação, facilitando inclusive a atração 
de investimentos para o modelo de negócio. Segun-
do o secretário especial adjunto da Secretaria Espe-
cial de Produtividade, Emprego e Competitividade 
do Ministério da Economia, Bruno Portela, o obje-
tivo desta lei é modernizar o ambiente de negócios 
no Brasil, incentivando o empreendedorismo ino-
vador como um caminho para aumentar a competi-
tividade da economia brasileira, gerando empregos 
de alta qualificação e melhorando os índices de pro-
dutividade do país. “O Marco Legal irá alavancar o 
ecossistema de startups no Brasil com a melhoria 
do ambiente de negócios, a criação de novas em-
presas inovadoras, o aumento da oferta de capital 
para investimentos, e maior segurança jurídica para 
empreendedores e investidores. Também facilitará 
a contratação de startups pela Administração Públi-
ca”, salienta Portela.

Um dos pontos mais esperados do Marco Legal 
foi a possibilidade de concretizar fusões e aquisi-
ções (chamadas de M&A no jargão corporativo) 
com mais facilidade e menos burocracia. Essa foi 
uma mudança animadora para a turma da EDS, que 
já está em processo de incorporação de empresas 
complementares. O processo, que começou antes 
mesmo da aprovação da lei, agora ficou mais fácil, 
com menos burocracia e mais segurança. “Sei que o 
Marco Legal é o primeiro passo na direção de mais 
segurança jurídica, para que não se perca tanto tem-
po para fazer aquisições e fusões. É a oportunidade 
de trazer novos projetos e produtos para dentro de 
casa, o que beneficia todos os envolvidos. Quando 
se trata de startups, essa redução de burocracia é 
fundamental”, destaca João Bosco, diretor de Ino-
vação e Novos Negócios da EDS e que assumiu, em 
fevereiro deste ano, como CEO da GR1D, uma das 
startups incorporadas ao Grupo Extreme.

Com mais de 600 pessoas atuando na empresa, a 
EDS opera hoje com outras três startups, incorpora-
das no processo de M&A que ficou facilitado com a 
aprovação da nova legislação. Uma delas, a Beyond 

Company, especializada em produtos digitais inte-
grados à infraestrutura da nuvem, encontrou na fu-
são uma possibilidade de ganhar escala e dar vazão 
aos produtos. Nesse caso, a EDS deixa de ser somen-
te uma integradora de produtos e serviços para se 
tornar fabricante, com a incorporação da Beyond. 

Em resumo, um negócio vantajoso para todos, 
que já começou a dar frutos mesmo antes do pro-
cesso burocrático da M&A ser concluído. “Teríamos 
mais dificuldade de nos consolidar no mercado sem 
essa parceria empresarial que a EDS nos proporcio-
na. Os nossos produtos chegam com mais facilidade 
e eficiência aos clientes. É um mecanismo vantajoso 
para todos nós, baseado na confiança e na sintonia”, 
comenta o fundador da Beyond, Levi Nóbrega.

Caminho 
certo para 
a inovação

APROVAÇÃO DO MARCO 

LEGAL DAS STARTUPS REDUZ 

BUROCRACIA, CONFERE 

SEGURANÇA JURÍDICA E ABRE 

NOVAS POSSIBILIDADES PARA OS 

EMPREENDEDORES DO SETOR
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É a oportunidade de trazer novos 

projetos e produtos para dentro 

de casa, o que beneficia todos os 

envolvidos. Quando se trata de 

startups, essa redução de burocracia  

é fundamental

joão bosco

CEO da GR1D, uma das startups do Grupo Extreme
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ACESSO FACILITADO AO SETOR 
PÚBLICO ANIMA EMPRESÁRIOS

A nova legislação também abre uma possibili-
dade atraente para as empresas com este perfil, que 
oferecem soluções compatíveis com as necessidades 
do setor público, mas que, até hoje, não conseguiam 
concretizar negócios com os governos devido aos 
impeditivos impostos pela Lei das Licitações. O 
Marco Legal disciplina o processo de compra e a 
contratação de soluções inovadoras pela adminis-
tração pública, facilitando para governos munici-
pais e estaduais, além do governo federal, a aquisi-
ção de produtos desenvolvidos pelas startups. 

Focada em soluções de gestão multinuvem, a 
O3S é uma das empresas que concretizou a fusão 
com a EDS e já desenvolve projetos para fornecer 
soluções a áreas do serviço público – negociações 
viabilizadas pelo novo regramento aprovado no 
Marco Legal. A possibilidade de fornecer produtos 
aos governos e poderes não é vantagem somente 
para as empresas – com a cultura da agilidade, as 
startups têm a capacidade de dar respostas mais 
rápidas e eficientes aos desafios apresentados pela 
máquina pública. “Nosso modelo de negócio é ágil, 
com respostas rápidas aos clientes, o que fica bem 
mais difícil quando se negocia com governos, por 
exemplo. Agora, com a integração à EDS, contamos 
com uma estrutura transversal para ter agilidade e 
vigor nos serviços. Temos um alicerce nos times co-
mercial, jurídico e administrativo. Assim, consegui-
mos ser ágeis sem nos preocupar com burocracia”, 
afirma o fundador da O3S, Jônatas Mattes.

Reter talentos em um setor que demanda 
cada vez mais a mão de obra especializada em 
engenharia, desenvolvimento de software e tec-
nologia da informação é um desafio que cresce 
em ritmo acelerado. A aprovação do Marco Le-
gal oferece caminhos também para esse gargalo, 
facilitando novas modalidades de remuneração e 
participação dos empreendedores nos negócios. 
Com um desejo cada vez maior de trabalhar com 
qualidade de vida e liberdade individual, os pro-
fissionais podem se beneficiar da facilitação dos 
processos de aquisição e fusão, ficando ao mesmo 
tempo ligados a um grande grupo, mas mantendo 
a independência permitida somente pelas novas 
modalidades de trabalho, desvinculadas dos me-
canismos convencionais de contratação. 

É o que se convencionou chamar de “acqui-hi-
ring”, conceito desenvolvido no Vale do Silício: ao 
invés de contratar o engenheiro, adquire-se o seu 
empreendimento ou produto, tornando-o parte 
da corporação. Dessa forma, o profissional não é 
um empregado, mas um agente ativo no negócio, 
que participa de forma dinâmica dos processos de 

Felipe Matos, que considera importantes os avan-
ços presentes no texto, mas assegura que o debate 
precisa continuar para garantir que o país seja de 
fato amigável com os empreendedores do setor. 

Como um dos pontos de maior destaque, Ma-
tos aponta o reconhecimento das startups como 
empresas específicas, com critérios claros para o 
enquadramento como agentes de desenvolvimen-
to econômico e social. “A existência do Marco Le-
gal pode ajudar na criação de legislações específi-
cas, nos estados e municípios, originando apoios 
e incentivos em nível local”, destaca. 

A possibilidade de firmar contratos com os 
poderes públicos é outra evolução do Marco 
Legal apontada por Matos. Como relembra, era 
muito difícil para uma startup vender soluções 
para os governos por não atender as exigências 
licitatórias. Além disso, os gestores públicos 
poderiam ser responsabilizados caso a solução 
não funcionasse dentro das expectativas – o que 
pode ocorrer quando se trata de um produto 
inovador. “O Marco criou etapas de teste de so-
luções, e entende que falhas nesses testes fazem 
parte do processo, sem responsabilizar o gestor 
caso o rito previsto tenha sido seguido. É um ca-
minho interessante para o desenvolvimento do 
setor”, garante.

Por outro lado, alguns pontos ficaram de fora 
da legislação, segundo o presidente da Abstartups. 
Um deles é a impossibilidade de as Sociedades 
Anônimas (S.A), mesmo simplificadas, optarem 
pelo SIMPLES, o que dificulta a vida das empre-
sas menores, em fases iniciais, justamente as que 
mais precisam de apoio para se estruturar. Outro 
ponto é a falta de incentivos mais significativos 
para o investidor-anjo, que hoje segue sendo tri-
butado no seu ganho de capital, da mesma forma 
que em qualquer outro tipo de investimento em 
bens tangíveis. “Uma startup representa mais ris-
cos para o investidor, que precisa trabalhar com 
a perspectiva de longo prazo e pouca liquidez. A 
maioria dos países já incentiva esse investidor de 
forma mais contundente, o que afasta esses recur-
sos do mercado brasileiro”, explica.

Felipe Matos salienta, ainda, que opções de 
compra de ações para os parceiros ou empregados 
(stop options) seriam bons instrumentos para que 
as startups pudessem atrair mais talentos, mas a 
Receita Federal ainda considera esses ganhos 
como de natureza remuneratória, o que gera obri-
gações fiscais para as empresas. “Tivemos avan-
ços, sim, mas ainda temos um longo caminho a 
percorrer até que o Brasil seja, de fato, um país 
acolhedor para as empresas do setor. O debate 
continua”, completa. 

trabalho e dos resultados. “Esse é um dos pontos 
que serão mais fortes nos próximos anos. É difícil 
achar alguém muito bom que queira ser funcio-
nário de empresa. Essa possibilidade de “acqui-hi-
ring” abre as portas para um ambiente de ideias e 
negócios, inserindo grandes talentos nos nossos 
projetos. Desta forma, acompanhamos o modelo 
de satisfação pessoal, que vem mudando radical-
mente”, comenta João Bosco. 

MARCO LEGAL REPRESENTA OS 
PRIMEIROS PASSOS PARA UM 
AMBIENTE INOVADOR

Aguardado com ansiedade e desde há muito 
debatido pelo setor, o Marco Legal das Startups 
é apenas o primeiro passo para a criação de um 
ambiente econômico favorável às empresas de 
inovação no Brasil. A opinião é do presidente da 
Associação Brasileira das Startups (Abstartups), 

Conheça alguns pontos do 
Marco Legal das Startups

• As startups estão aptas a receber investi-
mentos de pessoas físicas ou jurídicas, que 
poderão resultar, ou não, em participação no 
capital social da empresa, a depender da mo-
dalidade escolhida.

• O investidor que fizer o aporte de capital 
sem ingressar no capital social não será con-
siderado sócio. Essa medida afasta a respon-
sabilização do investidor, que não responde-
rá por qualquer dívida da startup, exceto em 
caso de conduta dolosa, ilícita ou de má-fé 
por parte dele.

• As startups poderão receber recursos de em-
presas que têm obrigações de investimento 
em pesquisa, desenvolvimento e inovação, 
possibilitando a injeção de capital naquelas 
que propõem soluções para esses setores.

• Essas empresas podem aportar as obrigações 
em Fundos Patrimoniais ou Fundos de Inves-
timento em Participações que invistam em 
startups. Também podem destinar recursos 
a programas, editais ou concursos voltados 
a financiamento e aceleração de startups ge-
renciados por instituições públicas.

• O Marco Legal cria o ambiente regulatório 
experimental, também conhecido como san-
dbox regulatório, um regime diferenciado por 
meio do qual a empresa pode lançar novos 
produtos e serviços experimentais com me-
nos burocracia e mais flexibilidade no modelo.

• No sandbox, órgãos ou agências com com-
petência de regulação setorial podem afastar 
normas para que empresas inovadoras expe-
rimentem modelos de negócios inovadores e 
testem técnicas e tecnologias, com acompa-
nhamento do regulador. Cabe aos órgãos e 
agências definir os critérios de seleção das 
empresas participantes, as normas que po-
derão ser suspensas e o período de duração.
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Lembremos que o Estado não é um indiví-
duo específico. Ele é formado por cidadãos que, 
naturalmente, pensam mais em seu próprio bem 
do que no bem dos outros. Uma economia só será 
desenvolvida quando os cidadãos forem individu-
almente produtivos, e não o contrário. 

Portanto, não há outro caminho a não ser 
buscar uma educação de base verdadeiramente 
profunda, para que essas pessoas cheguem à fase 
produtiva capazes de gerar seu próprio sustento, 
empreender (seja com sua própria empresa ou até 
mesmo em empresas dos outros) e, assim, criarmos 
um país com capacidade produtiva individual. As 
soluções criadas pelo homem nunca aconteceram 
por causa do Estado, mas, sim, apesar do Estado.

Essas soluções empreendedoras criadas indi-
vidualmente têm o objetivo de fazer seu inventor 
conhecido ou rico. Qual o problema nisso? Ne-
nhum. Afinal, essas inovações tendem a melhorar 
a vida da sociedade como um todo. 

Pensemos em algumas delas – a roda, o celular, 
a internet e tantas outras –, que fazem parte do 
nosso dia a dia e das quais, de forma automática, 

nem nos damos mais conta, mas que tornam nos-
sas vidas muito mais simples e produtivas. 

O que proponho é começarmos a estabelecer 
um debate para que aprofundemos mais nossos 
conhecimentos. As conversas levam a mais infor-
mações, estudos dissipam a ignorância. E isso nos 
possibilita raciocinar com mais clareza, questionar 
o que muitas vezes nos é imposto como verdade.

Fazer uma criança acenar aos pássaros nas árvo-
res apenas me permite ter momentos felizes com 
minha filha, mas fazer com que pessoas acenem 
positivamente para políticas que as fazem entregar 
suas vidas a governos endividados parece-me um 
tanto quanto cruel. Isso é e sempre foi assim. 

Como sair desse círculo vicioso? Dando mais 
poder à vida das pessoas, com diminuição do ta-
manho desse Estado inchado e ineficiente, que 
suga todas as receitas para si e praticamente não 
tem espaço para investir. 

Costumamos falar que o Brasil tem 500 anos. 
Mas acredito que, rumo a uma sociedade desen-
volvida, começamos a caminhar apenas no sécu-
lo XX. Somos, assim, uma sociedade muito nova. 

Liberdade perigosa  
ou escravidão segura?

M oro em um local que não parece ser 
parte da cidade de São Paulo. O 
fundo da minha casa é completa-
mente arborizado. Acordamos com 

tucanos e macacos nas árvores, e os quartos têm 
janelas que dão para essa vista. 

Minha filha tem apenas 8 meses de idade. 
Desde que tinha 4, depois de eu dar a mamadeira 
dela pela manhã, olho pela janela do seu quarto e 
mexo no seu braço como se estivéssemos dando 
bom dia aos pássaros nas árvores. 

Depois de 2 meses repetindo o mesmo gesto, 
pegando em seu bracinho e fazendo um “olá”, fui 
surpreendido. A pequena começou a gesticular 
sozinha. Ao olhar para a janela e me ouvir falando 
“bom dia, passarinho”, começou a acenar por si 
só. Minha filha, obviamente, não sabe o que são 
passarinhos, nem bom dia, nem o que significa o 
gesto de mexer a mãozinha.

O foco aqui não é falar dela, mas sim da faci-
lidade de fazer com que comportamentos se tor-
nem repetitivos e ocorram de forma automática, 
sem pensar. Claro que, no caso de uma bebê, não 
há maldade alguma nisso. Mas é grande a facilida-
de também para se manipular opiniões. 

Hoje em dia, os governos buscam justamente 
que a sociedade seja refém, econômica e socialmen-
te, de suas políticas de distribuição de renda. E mui-
tas pessoas, sem perceber, ficam “acenando aos pás-
saros da janela” de forma automática, tornando-se 
cada vez mais dependentes de políticas populistas.
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Uma criança normalmente é criada para o 
mundo, onde pode e deve se tornar independente 
dos seus pais e tentar voos mais altos em busca 
de sua independência financeira. Se fazemos isso 
com nossos filhos, por que vemos indivíduos que, 
já adultos, seguem acreditando em falácias popu-
listas que os tornam presos a essas armadilhas?

Quando damos ensinamentos, poder de argu-
mentação e, acima de tudo, educação às pessoas, 
dificilmente as vemos caminhar no sentido de 
entregar sua renda, seus valores e seus costumes a 
outras pessoas. No meu entender, é inerente a nós, 
seres humanos, que sejamos protagonistas de nos-
sas próprias vidas, assumamos nossas responsabi-
lidades e, com o resultado alcançado, optemos por 
ser donos de nosso próprio destino. Dificilmente 
vemos um empreendedor, do menor ao maior, com 
vontade de entregar sua vida a terceiros. 

Já num ambiente de pouca educação, fica mais 
fácil vender a ideia de que um salvador da pátria 
tornará melhores as vidas dos cidadãos. Fica mais 
fácil vender discursos de que eles não precisarão 
se esforçar ou assumir riscos, uma vez que alguém 
estará sempre ali para lhes fornecer saúde, comi-
da, educação, moradia, proteção, etc.

Assim como Thomas Jefferson – redator da 
Declaração de Independência dos Estados Uni-
dos, terceiro presidente daquela nação e um dos 
fundadores do Partido Democrata-Republicano 
(já extinto) –, eu também “prefiro a liberdade pe-
rigosa que a escravidão segura”.

Com a quantidade e o nível de informações e da-
dos alcançados graças à internet, vejo uma luz no 
fim do túnel. Imagino os brasileiros questionan-
do se querem ficar “dando bom dia aos pássaros” 
só porque alguém mandou, ou se preferem assu-
mir as rédeas de suas vidas. 

Não tenhamos medo. Os que se dizem salva-
dores de nossas vidas (Estados e governos) são, na 
verdade, a causa dos problemas econômicos do 
país, nos médio e longo prazos. 

bruno musa 

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

artigo | mateus bandeira
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B rasília não nos deixa sem assunto. 
Não a cidade propriamente dita, 
mas a série interminável de situa-
ções políticas que testemunhamos, 

incrédulos, quase todos os dias. 
Algumas pautas, inclusive, são recorrentes. Por 

exemplo: “as reformas” estão sempre em cartaz. Às 
vezes, recuam para o fundo da cena somente para, 
a seguir, reassumirem seu lugar nas luzes da ribalta, 
sempre com os nomes da ocasião. Hoje, respondem 
pelos nomes de “reforma tributária” e “do Imposto 
de Renda”. Nenhuma delas atenderá as expectati-
vas. E não atenderão por uma razão simples: a car-
ga tributária é decorrência do tamanho do Estado 
– hoje gigantesco, ineficiente e insaciável. 

Precisamos, para começo de conversa, definir 
onde e como o governo gastará o que arrecada. E 
o instrumento para isso tem nome: orçamento 
público. As prioridades e decisões estratégicas de 
um país são medidas em seu orçamento; o resto é 
discurso político. 

É o Orçamento da União – ou dos estados e 
municípios – que determina onde o governo irá 
colocar o dinheiro dos contribuintes e, por conse-
quência, estabelecer, na realidade, o que conside-
ra prioritário, o que terá andamento, as obras que 
serão realizadas e quais os projetos ou áreas que 
serão desenvolvidos. O orçamento é a essência do 
exercício do poder público. 

Entretanto, poucos assuntos tão importantes 
têm seu acompanhamento tão negligenciado, e o 
real alcance de sua dinâmica, tão pouco entendido. 

Ao Poder Executivo está reservado o papel de 
protagonista: apresenta propostas, mostra os nú-
meros, ouve a sociedade e elabora as leis orçamen-
tárias; ao Parlamento, o nobre papel de debater, 
emendar e aprovar o orçamento; ao Judiciário, ze-
lar pelo que preconiza o Art. 165 da Constituição 
Federal – e conter seus impulsos legisferantes. 

Não é assim que as coisas vêm acontecendo. 
Como em uma orquestra em que os instrumentos 
foram sorteados entre os músicos, o conjunto da 
obra é pior do que a soma das partes. 

A primeira constatação é de que 95% do Or-
çamento da União é de destinação compulsória. 
Obrigatoriedade estabelecida por dispositivos le-
gais (inclusive a Constituição Federal), decididos 
no passado pela mesma instância de poder que 
alega, com frequência, estar imobilizada por estas 
determinações. É o amanhã sendo conduzido pe-
los entendimentos de ontem. 

Uma breve análise do conteúdo das obriga-
ções orçamentárias do exercício 2021 mostra 
uma verdade assustadora. A quase totalidade 
das despesas compulsórias foi capturada por 
grupos de interesse: funcionalismo, máquina 
pública e beneficiários de isenções, subsídios e 
desonerações. Alguns números: R$ 337 bilhões 

Com o cuidado e a 

pressa de quem trata 

do futuro do Brasil, 

está mais do que na 

hora de colocar o 

Orçamento Público 

e suas circunstâncias 

sob as luzes da 

ribalta brasiliense.

dores pela intromissão em atribuições de outros 
poderes, também deliberou sobre a matéria. 

O novo montante destinado ao Fundo Parti-
dário, como exemplo derradeiro, mostra, com ve-
emência, que grandes decisões orçamentárias vêm 
sendo tomadas ao arrepio do debate público ou 
até do mais simples bom senso. 

As soluções? Urgentes. 
Em primeiro lugar, o entendimento pleno, 

por parte do Congresso – e de nossa sociedade –, 
da importância dos orçamentos públicos. Hoje, 
começamos o processo orçamentário refém das 
corporações, sem margem de manobra, sem graus 
de liberdade para votar aquilo que deveria ser a 
principal função de nossos parlamentares: decidir 
para onde vai o dinheiro dos impostos. 

Em segundo lugar, no plano federal, realizar-
mos uma reforma administrativa capaz de alterar 
a gestão do Estado, priorizando as atividades fins. 

Finalmente, podemos, e devemos, começar a 
utilizar técnicas de concepção, elaboração e ges-
tão orçamentária mais eficazes. Objetivamente, 
por que não utilizar o “Orçamento Base Zero”? 
Suas principais características conceituais são a 
desobrigação (sem mínimos constitucionais); a 
desvinculação (sem receitas vinculadas) e a desin-
dexação (sem correções automáticas por qualquer 
indicador). Começamos do zero – e vamos discu-
tir nossos gastos a partir do estabelecimento, a 
cada momento, de nossas prioridades. 

Com o cuidado e a pressa de quem trata do fu-
turo do Brasil, está mais do que na hora de colocar 
o Orçamento Público e suas circunstâncias sob as 
luzes da ribalta brasiliense. 

mateus bandeira

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

são destinados a 2 milhões de funcionários fe-
derais enquanto o INSS, nosso maior programa 
social, recebe R$ 704 bilhões para beneficiar 35 
milhões de brasileiros. O Bolsa Família, para 
mitigar a miséria de 12 milhões de lares, rece-
be R$ 35 bilhões. O gasto tributário (isenções, 
etc.) supera o extraordinário montante de R$ 
350 bilhões. 

A segunda constatação é de que os 5% de su-
postas dotações livres, não são tão livres – R$ 
33,5 bilhões, ou quase 50% deste valor, atendem a 
emendas parlamentares. 

Vedadas pela Constituição do regime de 64 por 
dificultarem a execução de sua política fiscal, as 
emendas parlamentares foram restabelecidas, sob 
certas condições, na Constituição de 88. Comuns 
nas legislações de outros países, como instrumento 
de barganha política e atendimento de demandas 
localizadas, as emendas parlamentares deveriam 
ser utilizadas com prudência e zelo. Hoje, no Bra-
sil, representam uma vultosa pulverização de re-
cursos – excessivas no montante e disfuncionais 
na aplicação. 

Para além das questões estruturais das des-
pesas obrigatórias e da extravagância com que 
são utilizadas as verbas parlamentares, não fica-
ríamos órfãos de mais exemplos a demostrar o 
descaso, o oportunismo e a irresponsabilidade 
reinantes com nosso Orçamento. Recentemente, 
o STF, o guardião de nossa Constituição, sem pu-
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por nicole angel

C om consumidores cada vez mais exi-
gentes e ávidos por mudanças, em-
presas referência no Brasil continu-
am reformulando sua maneira de 

fazer negócios. Novas ações e planos tiveram que ser 
feitos, com foco cada vez maior em práticas susten-
táveis que estejam atreladas ao meio ambiente, à 
sociedade e, de forma direta, aos colaboradores das 
empresas. “Hoje não é possível pensar em um mode-
lo de negócio que não considere processos produti-
vos com menor impacto ambiental e práticas de 
economia circular”, afirma o diretor de Desenvolvi-
mento Sustentável da Braskem, Jorge Soto.

Assim como a Braskem – principal empresa 
brasileira do ramo petroquímico, produtora de 
resinas termoplásticas –, muitas companhias es-
tão buscando atender a essa demanda global e 
urgente nos negócios. O que se pretende é, de for-
ma progressiva, adotar iniciativas alinhadas à mu-
dança de perfil do consumidor, que se mostra bas-
tante atento à questão do meio ambiente, dando 
prioridade a artigos que utilizam menos recursos 
naturais em sua fabricação e, ainda, possibilitam 
o seu reaproveitamento e reciclagem.

O que o mundo dos negócios vem testemunhan-
do é um verdadeiro pacto ambiental, que não fica 
restrito aos escritórios e salas de reunião. Tendo se 
tornado, em muitos casos, o principal pilar de uma 
companhia, essa preocupação com a sustentabilida-
de acaba por influenciar todos os estágios da cadeia 
produtiva e, principalmente, de abastecimento. 

Para o Grupo Ferrero, líder global no merca-
do de doces embalados, esse compromisso com as 
pessoas e com o planeta é muito mais do que uma 
forma de negócio. “Essa característica é inerente 
ao DNA da empresa e está presente em toda a sua 
cadeia de valor, passando pela adoção de práticas 
agrícolas sustentáveis, programas com instituições 
para garantir que as pessoas de nossa cadeia de su-
primentos trabalhem em segurança e condições 
adequadas, além de apoio às comunidades locais 
e respeito ao meio ambiente”, destaca o porta-voz 
Fernando Careli, diretor de Assuntos Corporativos 
da Ferrero para a América do Sul.

Visando impulsionar mudanças positivas não 
só dentro da corporação, mas também no campo, 
o Grupo Ferrero conta com o programa Ferrero 
Farming Values, por meio do qual são construídos 
relacionamentos de longo prazo com os agricul-
tores, que recebem grande apoio de seu parceiro. 
“Isso se reflete na qualidade do produto final que 
entregamos, com ingredientes selecionados e ma-
nuseados com atenção especial para garantir o 
seu frescor, o que reforça a confiança dos nossos 
consumidores”, explica Careli. 

Novas ações de 
valor nos negócios

A SUSTENTABILIDADE É 

FATOR DETERMINANTE 

NO CONSUMO DE BENS 

E SERVIÇOS

Para nossos integrantes, 
estar à frente de uma 
empresa comprometida 
com o desenvolvimento 
sustentável, lado a 
lado com os valores 
da cadeia em que 
estamos inseridos, 
traz o sentimento 
de pertencimento e 
colaboração, e é reflexo 
dos investimentos 
realizados nos últimos 
anos pela Braskem, 
quando conseguimos 
aliar teoria e prática 
no desenvolvimento 
de itens e produtos 
renováveis e reciclados.

jorge soto

Diretor de Desenvolvimento 
Sustentável da Braskem
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ESTR ATÉGIA GLOBAL DE 
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

A Braskem também busca alternativas que 
garantam um futuro mais equilibrado. E aposta 
num modelo de atuação que inclua o entendi-
mento entre todas as partes envolvidas nos pro-
cessos produtivos e de consumo, e a compreen-
são das necessidades das pessoas e do planeta, 
hoje e no futuro. 

Por isso, criou a Estratégia Global de De-
senvolvimento Sustentável, que busca guiar, de 
forma transversal, os esforços da companhia. O 
sistema foi construído tendo como base a análise 
de desafios e tendências globais – como os Obje-
tivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da 
ONU para 2030 e o Acordo de Paris sobre Mudan-
ças Climáticas –, a Matriz de Materialidade e a 
Análise de Gestão de Riscos da própria Braskem. 

Essa estratégia conta com uma Política Glo-
bal de Desenvolvimento Sustentável, que orienta, 
de forma integrada, o planejamento dos diversos 
setores da empresa, ao estabelecer prioridades 
em temas relevantes e atribuir responsabilidades 
para áreas e lideranças. Sua aplicação está baseada 
em processos, recursos, produtos e soluções cada 
vez mais alinhados com estes novos desafios.

“Para nossos integrantes, estar à frente de uma 
empresa comprometida com o desenvolvimento 
sustentável, lado a lado com os valores da cadeia 
em que estamos inseridos, traz o sentimento de 
pertencimento e colaboração, e é reflexo dos 
investimentos realizados nos últimos anos pela 
Braskem, quando conseguimos aliar teoria e prá-
tica no desenvolvimento de itens e produtos re-
nováveis e reciclados”, ressalta Jorge Soto. 

Diante do aumento considerável na demanda 
por matérias-primas mais sustentáveis, a Braskem 
expandiu sua capacidade de produção de eteno 
renovável – matéria-prima produzida a partir do 
etanol de cana-de-açúcar e utilizada na produção 
de resinas renováveis que capturam, da atmosfera, 
gás carbônico, um dos causadores do efeito estufa.

Por outro lado, a empresa se preocupa em 
orientar os consumidores sobre o uso adequado 
e o consumo consciente do plástico. Para isso, fir-
mou acordos de cooperação que garantem a pro-
moção e a disseminação de conteúdos educativos 
que estimulem as novas gerações a adotar novos 
hábitos. “Um bom exemplo é a parceria que temos 
com o Instituto Akatu para o desenvolvimento e 
atualização constante do Edukatu, primeira rede 
online de aprendizagem sobre consumo cons-
ciente e sustentabilidade”, pontua Soto.

NOVOS DESAFIOS E METAS 

Há razões para enxergar o futuro com oti-
mismo. Grandes corporações vêm atingindo ob-
jetivos importantes nos últimos anos, a exemplo 
do Grupo Ferrero, que conseguiu atingir a meta 
do cacau e do óleo de palma 100% sustentáveis, e 
80% de toda a energia comprada pela companhia 
sendo de origem renovável. Mas os objetivos não 
param por aí.

“Até 2025, temos o compromisso de tornar 
as embalagens 100% reutilizáveis, recicláveis ou 
compostáveis. Também queremos reduzir em 50% 
as emissões nas operações e 43% em cada tonelada 
de produto produzido, em todos os escopos, até 
2030”, sustenta o diretor Fernando Careli, segun-
do o qual, a Ferrero também está empenhada em 
alcançar a rastreabilidade total tanto em sua ca-
deia de valor de avelãs quanto na de cacau. 

A Braskem também tem metas ambiciosas. 
“No esforço pela eliminação de resíduos plásti-
cos, ampliaremos nosso portfólio I’m  green™ 
para incluir, até 2025, 300 mil toneladas de resinas 
termoplásticas e produtos químicos com conteú-
do reciclado; e, até 2030, 1 milhão de toneladas 
desses produtos. Até 2030, evitaremos que cerca 

de 1,5 milhão de toneladas de resíduos plásticos 
sejam enviados para incineração, aterros ou de-
positados no meio ambiente”, conta o diretor de 
Desenvolvimento Sustentável, Jorge Soto.

No que diz respeito às mudanças climáticas, a 
empresa pretende reduzir em 15% as emissões dire-
tas de gases de efeito estufa, até 2030, e alcançar a 
neutralidade de carbono até 2050. Isso envolve re-
dução de emissões com foco em eficiência energéti-
ca e uso de energia renovável nas operações atuais, 
além da compensação de emissões com investimen-
tos em químicos e polímeros de origem renovável.

E tem mais: a Braskem está trabalhando para 
aumentar a porcentagem de projetos sustentáveis 
no seu portfólio de inovação e tecnologia, alcan-
çando 85%, até 2025, e 90% até 2030.

Diante dos desafios impostos por um planeta 
em constante evolução – numa rotação vertiginosa 
que envolve aspectos econômicos, sociais, sanitá-
rios, políticos, científicos, culturais, geográficos 
e humanitários, entre outros – e cuja trajetória 
mudou por conta de uma pandemia global, que 
transformou, inclusive, a forma de conduzir os ne-
gócios, a palavra de ordem é, sem dúvida, sustenta-
bilidade. E as empresas que a incorporam em suas 
práticas saem na frente em direção ao futuro. 

Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável (ODS)

Fábrica da Braskem
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AS Comissões Parlamentares de In-
quérito (CPIs) há muito fazem par-
te do nosso cotidiano, assim como 
do noticiário político-policial, e 

seus limites têm sido constantemente analisados 
pelo Poder Judiciário.

É fato, e é constitucional, o exercício do po-
der investigativo das CPIs, função excepcional 
do Poder Legislativo; contudo, é inconstitucio-
nal e ilegal o abuso desse exercício pelos dignos 
parlamentares.

O Supremo Tribunal Federal (STF) deveria 
ser poupado de, a todo instante, ter que intervir 
quando pretendem os parlamentares confundir, 
às vezes propositadamente, testemunha com in-
vestigado, e estes deveriam se dobrar ao entendi-

A CPI da Pandemia, seus 
poderes e o espetáculo
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“A função da CPI 

é investigar, mas 

o parlamento não 

possui poderes 

para processar ou 

para punir, muito 

menos para ameaçar 

ou condenar 

prematuramente 

e publicamente 

nenhum cidadão.

O Poder Judiciário não deveria ser chamado 
a prover o óbvio, o respeito e a não violação dos 
direitos fundamentais, vez que emanam da pró-
pria Constituição e das leis da República, mas 
chegou-se a tal ponto que nas últimas decisões em 
habeas corpus já consta da parte dispositiva que o 
depoente, além de poder permanecer em silêncio 
para não responder perguntas que possam incri-
miná-lo, também possui “o direito de ser inquirido 

com dignidade, urbanidade e respeito, ao qual, de resto, 
fazem jus todos os depoentes, não podendo sofrer quais-
quer constrangimentos físicos ou morais, em especial 
ameaças de prisão ou de processo, caso esteja atuando 
no exercício regular dos direitos acima explicitados” 
(STF. HC 2005009 DF).

Os membros das CPIs não só podem, como 
devem exercer, na sua plenitude, o poder inves-
tigativo, principalmente em temas tão sensíveis 
para a população como a eventual malversação 
de recursos públicos e o oportunismo enquanto 
se pretende salvar vidas em uma pandemia. Con-
tudo, ameaças de prisão, contundentes afirma-
ções de que os depoentes estão mentindo, e dis-
putas ideológicas como uma balança na escolha 
de depoentes como está ocorrendo agora, nunca 
se viu, nem em CPIs, nem em processos judiciais, 
nem em fase inquisitória. Se um juiz, um delega-
do, um membro do Ministério Público assim o 
fizessem, certamente lhes seria imputada a pecha 
do abuso de autoridade. 

A função da CPI é investigar, mas o parlamen-
to não possui poderes para processar ou para pu-
nir, muito menos para ameaçar ou condenar pre-
maturamente e publicamente nenhum cidadão. 

É necessário o bom senso, o respeito às regras, 
aos limites e às pessoas. O espetáculo não en-
grandece nem a CPI nem os parlamentares, mas 
sim os expõe e coloca em dúvida a própria credi-
bilidade da investigação e deste instituto tão im-
portante à disposição do parlamento brasileiro. 

alexandre kruel jobim

Advogado e mestre em Direito pela University of 
Texas School of Law

mento unânime da nossa Corte Constitucional 
no que tange ao direito ao silêncio para proteção 
da não autoincriminação. 

A pergunta inquietante é se o abuso, configu-
rado pelas chacotas e constrangimentos, às vezes 
exercido contra os depoentes, é necessário, é le-
gal, é correto e, caso indevido, se pode ser evitado 
ou reprimido.

Os parlamentares, no exercício pleno de seus 
poderes, investidos pela população e pela Carta 
da República, gozam da sua imunidade parla-
mentar, mas estaria abarcada nesta “imunidade” 
a possibilidade de abusar, de caluniar, de “conde-
nar” publicamente um depoente em prol da espe-
tacularização? Obviamente que não.
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O sequestro 
do jacaré

HÁ na tradição política brasileira a 
crença de que cocar de índio dá 
azar. Se a ave da qual foram retira-
das as penas não morreu, pior ain-

da. Numa terra como a nossa, onde as crendices e 
as superstições fazem parte da formação do ho-
mem comum, aquilo que dá sorte ou azar tem um 
imenso valor. Tancredo vestiu o cocar e morreu 
antes da posse. Lula e Dilma adoeceram. O doutor 
Ulysses Guimarães teve de encarar um tratamen-
to com lítio para recuperar o bom senso depois de 
encarar um cocar.
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pessoa talhada a liderar os demais. V. Exa. nasceu 
predestinado como homem de governo e atingirá, 
com toda a certeza, a Presidência da República”. 

Em outubro do ano seguinte, Getúlio liderou 
a Revolução de 1930, ficou 15 anos no poder, foi 
deposto pelas Forças Armadas e voltou pelo voto 
na eleição de 1950. Jânio Quadros se pegou com 
Sana-Khan e o ouvia para quase tudo. 

Mas nem sempre os videntes acertam. Mãe 
Dinah, vidente famosa na TV, arriscou previsões 
sobre Fernando Collor, garantindo que ele faria 
um excelente governo e seria um presidente de 
pulso firme. Neila Alckmin, que JK adorava, tam-
bém errou ao prever que Afif Domingos ganharia 
as eleições de 1989.

Sorte ou azar, há muito mais coisas entre o 
céu e a terra do que pode supor nossa vã filosofia, 
ensinou Shakespeare. Até o general Golbery do 
Couto e Silva, intelectual e racional, não resistiu 
a convidar um pai de santo para analisar os flui-
dos do seu gabinete no Palácio do Planalto. O ho-
mem não passou da sala de espera. Suando e com 
tremeliques, em poucos minutos fugiu dali como 
o diabo da cruz, dizendo que nunca estivera num 
lugar tão carregado. E Golbery nunca meteu um 
cocar na cabeça. Nos sete anos em que comandou a 
Casa Civil de Geisel e Figueiredo, era uma espécie 
de para-raios do governo. Nem o jacaré do senador 
Passarinho foi capaz de juntar tanto carrego.

MARCELO TOGNOZZI

Jornalista e consultor independente

Culpado ou não pelas desgraças que se abate-
ram sobre o prédio dos senadores, depois do sumi-
ço do jacaré a vida mudou e a sorte voltou a sor-
rir. Sarney virou vice de Tancredo Neves e acabou 
presidente da República. Itamar trilhou o mesmo 
caminho como vice de Fernando Collor. Num jan-
tar em 1990, na casa do jornalista Carlos Castello 
Branco, Sarney, presidente que encerrava o man-
dato, encontrou Itamar, o vice eleito que dali a 
poucos dias tomaria posse. Os dois se abraçaram e 
riram muito relembrando a história do jacaré.

Sarney sempre teve suas crenças. Cocar de ín-
dio, por exemplo, não usa de jeito nenhum. Certa 
vez, a segurança da Presidência foi acionada para 
fazer com que o cacique Raoni desistisse da ideia 
de coroar o presidente com um vistoso e colorido 
cocar. Ele se recusa até hoje a receber visitantes 
que estejam vestindo terno marrom. Pode ser o 
sujeito mais ilustre com o terno da melhor grife. 
Sarney dará um jeito de sair pela tangente.

Antônio Carlos Magalhães (ACM) também não 
gostava de gente com terno marrom. O jornalista 
Elio Gaspari registrou que o baiano levava pendu-
radas no pescoço duas correntes com 19 santinhos 
e amuletos. Tinha de tudo, desde imagem de Santa 
Helena (nome da sua mãe) e Santo Antônio, até 
um Agnus Dei com uma lasquinha da Santa Cruz. 

Numa ocasião, quando era governador da 
Bahia pela segunda vez, ACM compareceu a uma 
solenidade no Terreiro do Gantois, em Salvador, 
um dos mais importantes centros de candomblé 
do Brasil. Mãe Creusa, filha e herdeira espiritual 
de Mãe Menininha, se aproximou dele, rezou, de-
fumou, deu passes. O político firme, ereto, devo-
to. Quando Mãe Creusa terminou a benção, ACM 
falou baixinho: “agora eu posso tudo”.

Getúlio Vargas tinha uma queda pelas previsões 
do médium paulista Sana-Khan. Num fim de tarde 
de 29 de agosto de 1929, Getúlio estava fumando 
seu charuto no salão do Hotel Glória, no Rio, em 
companhia de Flores da Cunha, Lindolfo Collor, 
Paulo Godoy e João Neves da Fontoura, quando 
o deputado paranaense Correia Defreitas che-
gou trazendo um jovem de uns 30 anos chamado  
Sana-Khan, apresentado como médium e vidente.

O jovem pediu para ler a mão de Getúlio Var-
gas e disse o seguinte, de acordo com o relato de 
João Neves da Fontoura: “Uma bela estrela como 
esta, na região chamada monte de Júpiter, já é 
bem rara. V. Exa. possui quatro estrelas! Uma na 
mão direita e três na esquerda. Caso raríssimo! (...) 
Cada estrela tem seis linhas e representa um pe-
ríodo de seis anos. (...) Júpiter na mitologia é o rei 
dos deuses, encarna liderança, governo, lei, supre-
ma magistratura. Uma estrela jupiteriana apenas 
já significaria estrutura de chefe, de condutor, de 

Lá nos idos dos anos 1980, os então senadores 
José Sarney, Itamar Franco, Alexandre Costa e Jar-
bas Passarinho moravam na mesma prumada do 
bloco G da SQS 309. Passarinho decidiu enfeitar o 
hall do elevador do seu apartamento com um jaca-
ré empalhado, presente de um eleitor do Pará. Pen-
durou o bicho na parede, bem ao lado da sua porta. 
Pouco tempo depois, dois senadores que viviam no 
mesmo prédio morreram. Outros adoeceram.

Sarney, que era vizinho de Itamar, o convo-
cou para uma conversa urgente. Veio também 
Alexandre Costa, maranhense como Sarney. Os 
três não tinham dúvidas de que o culpado pelos 
sinistros acontecimentos era o jacaré de Jarbas 
Passarinho. Elaboraram um plano de ação para 
sumir com o bicho. Costa ficou encarregado de 
atirar o bicho no Lago Paranoá. Dito e feito. Pas-
sarinho ficou irado, fuçou, investigou e levou 
uma década para descobrir os culpados pelo se-
questro do seu jacaré de estimação.

Numa terra como 

a nossa, onde as 

crendices e as 

superstições fazem 

parte da formação 

do homem comum, 

aquilo que dá sorte 

ou azar tem um 

imenso valor.



po
lí

ti
c

a
 |

 c
u

lt
u

ra
 |

 n
eg

ó
c

io
s

|
| 

44

| 
45

mulheres de poder | patty leone

por nicole angel

E
strear numa carreira aos 50 anos e 
se tornar uma das influenciadoras 
de viagens mais conhecidas do 
Brasil é apenas um pedaço da his-
tória de Patrícia Leone, mais co-

nhecida como Patty Leone.Com mais de 20 anos 
de experiência no turismo, ela é considerada 
uma autoridade neste tema. 

Apresentadora do Patty Leone Top Travels, 
exibido semanalmente em rede nacional pelo 
canal Travel Box Brasil, desde março de 2020, 
ela anda pelo mundo em busca de aventuras e 
novas experiências, e amplia o olhar feminino 
não apenas sobre o universo das viagens, mas 
também sobre a vida. “Não acreditem que vocês 
não conseguem, não podem, não é da sua idade. 

Não acreditem que vocês não são adequadas ou 
que já passou a fase de fazer algo. Nada disso é 
verdade. Todas as nossas verdades é a gente que 
carrega”, ressalta Patty. 

Os números confirmam o vigor com que ela 
encara esse novo momento de vida. Passa de 23 
mil o número de inscritos em seu canal no YouTu-
be, onde há mais de 150 vídeos disponíveis sobre 
diversos destinos no planeta. Este, aliás, é um dos 
canais preferidos dos agentes de viagem. 

Formada em Artes Plásticas e Educação Física 
(foi, inclusive, professora), Patty Leone já transi-
tava no universo do turismo antes de se arriscar 
na internet e na TV. Ela é casada há 25 anos com 
Aldo Leone Filho, presidente da Agaxtur, agência 
de viagens com mais de 60 anos de história. Com 
ele, tem dois filhos. 

O negócio da família foi a base para que Patty 
se tornasse, em cerca de duas décadas, um nome co-
nhecido e respeitado no turismo. Ela é considerada 
uma profissional talentosa e bem informada, que 
conhece profundamente o mundo das viagens e os 
roteiros turísticos, e busca ir além do convencional.

Ainda assim, estrear na área audiovisual era 
algo impensável até pouco tempo atrás. “Não fazia 
ideia do que era Instagram comercial. Eu era total-
mente low profile, com perfil fechado e apenas 200 
amigos. Mas aí eu pensei: ‘eu não sei exatamente o 
que é, mas no meio do caminho eu vou descobrir’. 
E foi o que aconteceu”, conta a apresentadora.

Ter vivência em áreas distintas, acredita Patty 
Leone, ajudou a consolidar sua nova carreira. “A 
habilidade de me comunicar vem de eu ser profes-
sora, de saber ensinar; já a de trabalhar com vídeo, 
de saber fazer um post diferente, por exemplo, 
vem das artes plásticas”, diz ela. 

Hoje, já são mais de 122 mil os seguidores no 
Instagram que acompanham suas aventuras pelo 
mundo. Mas, inquieta, ela buscou outras formas 
de se expressar. “Senti necessidade de aprofundar 
as informações, as postagens, as dicas. Montei um 
canal no YouTube, em 2018, porque queria divul-
gar conteúdos mais densos”, explica. Abastecer o 
mercado de turismo com boas informações é seu 
principal objetivo. 

Para proporcionar experiências diferentes e 
boas lembranças, uma viagem não precisa ser de 
luxo, mas, sim, ser “top”. Esse é o argumento da in-
fluenciadora. “O luxo assusta: ‘nossa, é uma viagem 
de luxo’. Aí quando você fala ‘uma viagem top’, é 
experiência. É um hotel legal, um restaurante dife-
rente, um destino inusitado. Tudo isso é top, e não 
necessariamente luxo, porque eu acho que o luxo 
estratifica. E quando você fala ‘vem comigo’, você 
traz esse público para desfrutar com você e mostra 
que é possível viajar e se divertir sem luxo.”

v o t o  1 5 2v o t o  1 5 2

Patty considera importantes a constância, a 
informação confiável, o conteúdo de qualidade 
e, principalmente, estar alinhado com aquilo que 
você acredita. 

No negócio de viagens, a empatia entre os 
agentes de turismo e os consumidores é funda-
mental. Por isso, a apresentadora procura fazer seu 
público “viajar” com ela, ainda que seja pelo celu-
lar. “Quando alguém chega para mim e diz que se 
sente viajando comigo, é um carimbo de que aquilo 
que eu estou fazendo, a linguagem que eu uso, está 
chegando nesta pessoa. Meu objetivo é colocar a 
viagem em universo palpável para quem quer ir, e 
ser reconhecida por isso”, destaca Patty. 

Antes de se tornar conhecida também no uni-
verso audiovisual, Patty Leone enfrentou muitos 
desafios pelo caminho. Não foi só a escolha de 
começar nova carreira no auge dos seus 50 anos 
de idade (há cerca de dois anos), mas também por 
ser uma mulher que decidiu fazer isso ignorando 
preconceitos de idade, quebrando alguns para-
digmas ainda existentes. 

A falta de apoio não foi só o que deixou a ex-
periência mais difícil, mas também o fato de ser 
mulher. “Independentemente da área que a gente 
vá, que a gente atue, de quão boa a gente seja, vai 
ter sempre alguém apontando o dedo. Seja pelo 
fato de ser mulher, de ser um pouco mais velha, de 
querer mudar de carreira. Aos 50 anos, já se espera 
uma mulher com a carreira consolidada e não uma 
que queira mudar completamente de rumo”, conta.

Patty Leone incentiva todas as mulheres a 
acreditarem, privilegiarem e seguirem seus so-
nhos sejam quais forem, porque é isso que, segun-
do ela, move as pessoas. “Se você acredita em algo, 
faça. É isso que leva a gente pra frente e nos torna 
mulheres melhores, mães melhores, empresárias 
melhores – colocar em prática aquilo em que a 
gente acredita.”

Nova 
carreira 
aos 50 
anos

PATRÍCIA LEONE É INFLUENCIADORA E PRODUTORA DE CONTEÚDO DE VIAGEM. 

SEUS SEGUIDORES NAS REDES SOCIAIS PASSAM DE 150 MIL

Eu não quero ser uma 

professora ensinando 

como é viajar. Eu 

quero que a pessoa 

venha comigo e entre 

naquele conteúdo. Fo
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Brasil de Ideias debate 
turismo nacional e 
reforma administrativa

brasil de ideias | eventos

Brasil de Ideias Rio com Nicola Miccione, secretário da Casa Civil do Rio de Janeiro; Cláudio Castro, governador do Rio de Janeiro; 
Gilson Machado Neto, ministro do Turismo; Carlos Brito, presidente da Embratur Brasil; e David Almeida, prefeito de Manaus

Gilson Machado Neto, ministro do Turismo, fala sobre as ações da pasta

por gabriela visconti 

O turismo nacional e a reforma admi-
nistrativa foram os temas principais 
do mais recente Brasil de Ideias, rea-
lizado em junho, pelo Grupo VOTO, 

no Rio de Janeiro (RJ). O encontro contou com a 
presença do ministro do Turismo, Gilson Machado 
Neto, do governador do Rio de Janeiro, Cláudio 
Castro, do secretário da Casa Civil do Rio de Janei-
ro, Nicola Miccione, do prefeito de Manaus, David 
Almeida, e do presidente da Embratur, Carlos Brito.

“Mais uma vez, aproximamos o setor público 

do privado para, de forma propositiva, contri-
buir em assuntos tão importantes para o cres-
cimento do nosso país, como o turismo e uma 
reforma administrativa efetiva”, disse a CEO do 
Grupo VOTO, Karim Miskulin.

Durante a apresentação, o ministro do Turis-
mo, Gilson Machado Neto, destacou as ações do 
governo federal para ajudar o setor a sobreviver à 
pandemia de Covid-19, como os recursos destina-
dos via Fundo Geral do Turismo (Fungetur). Para 
ele, o turismo e todos os seus segmentos serão 
fundamentais para a retomada da economia do 
Brasil no período pós-Covid-19.

“Dividimos as ações do Ministério do Turis-
mo em três eixos: manutenção dos postos de tra-
balho; defesa dos direitos dos consumidores; e ga-
rantia de crédito, com aporte de R$ 5 bilhões para 
apoiar empreendimentos turísticos, além da des-
tinação de R$ 3 bilhões para apoiar profissionais 
da cultura. Não tenho dúvida de que o turismo 
terá – ao lado do agronegócio – papel decisivo na 
recuperação econômica do nosso país”, afirmou o 
ministro Machado Neto.

O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Cas-
tro, reforçou o compromisso de sua gestão com os 
empreendedores. “Nosso governo trata com respei-
to aquele que torna esse estado grande: o empreen-
dedor. Nos empenhamos para fazer do nosso Rio de 
Janeiro um local de qualidade para todos, com de-
senvolvimento econômico e geração de empregos. 
Não tenho dúvidas de que quem vier investir aqui 
viverá os melhores anos. Ainda temos desafios, mas 
acredito que estamos no caminho certo”, disse. 

Castro ainda destacou que a concessão da 
Companhia Estadual de Águas e Esgotos do Rio 
de Janeiro (Cedae), por meio de leilão realizado 
em 30 de abril, representa um marco. “A inicia-
tiva foi um divisor de águas para o estado que 

Cláudio Castro, governador do Rio 
de Janeiro, com Karim Miskulin
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O Round Table, promovido pelo Gru-
po VOTO, no dia 30 de julho, contou 
com a presença do governador do Rio 
Grande do Sul, Eduardo Leite, e 30 líde-
res empresariais. Em sua fala, Leite fez 
uma exposição da situação econômica do 
Rio Grande Sul, em especial das conces-
sões e privatizações. Ele também falou 
sobre o modelo que adotou por conta da 
pandemia - sem política e com acompa-
nhamento junto da população. Durante 
o encontro, realizado em São Paulo, os 
empresários se colocaram à disposição 
para ajudar na criação de empregos e a 
gerar renda para o país. O Round Table 
é um dos projetos do Grupo VOTO des-
tinado à construção de relações saudáveis 
entre o público e o privado.

Round Table 
com Eduardo 
Leite

empregos no mundo. O Brasil está se organizan-
do para aproveitar todo o seu potencial e estar 
entre os principais destinos do mundo”, ressal-
tou Brito. Ele lembrou, ainda, o esforço do país 
no que diz respeito à vacinação contra a Covid-19 
– atualmente, já são quase 110 milhões de doses 
disponibilizadas aos estados. “As vacinas são es-
senciais para a superação da pandemia e para que 
o Brasil seja destaque na retomada”, finalizou.

BRASIL DE IDEIAS

O Grupo VOTO fomenta a união entre o se-
tor público e o privado para impulsionar a com-
petitividade das empresas e do Brasil.

Uma das formas de construir este elo é o Brasil 
de Ideias, ciclo de almoços mensais que acontece 
nas cidades do Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília 
e Porto Alegre. O evento tornou-se referencial 
pela excelência de seus oradores, pela diversidade 
dos temas e pelo alto nível do público convidado.

As pautas contemplam setores como políti-
ca, economia, comunicação, empreendedorismo, 
inovação e competitividade. Os debates aconte-
cem ao longo de um almoço, em ambiente elegan-
te e descontraído.

O público do Brasil de Ideias é composto por 
CEOs de algumas das mais importantes empresas 
do país, formadores de opinião e líderes políticos.

Aponte seu celular para o QR Code  
e assista ao vídeo do evento.

queremos construir. Iremos investir em tudo que 
contribui para recolocar o Rio de Janeiro nos tri-
lhos”, finalizou. Com o certame, 29 municípios 
atendidos pela Cedae, incluindo a capital, terão 
os serviços concedidos à iniciativa privada. 

O prefeito de Manaus, David Almeida, apre-
sentou a cidade como a capital da Amazônia para 
o turismo de negócios e eventos, além de destacar 
a importância da zona franca para a economia e a 
retomada dos empregos.

“Moro em uma cidade de 2 milhões e 300 mil 
habitantes, no estado que tem 97% da sua floresta 
preservada. Isso é fruto do projeto exitoso de pre-
servação ambiental: a Zona Franca de Manaus, 
projeto esse que combina mais de 500 empresas, 
e é o principal atrativo da cidade em relação ao 
nosso turismo, que é exatamente o turismo de ne-
gócios”, explicou Almeida.

O prefeito também falou sobre seus planos 
para o futuro da cidade. “Quando as pessoas vêm 
ao Brasil, a porta de entrada é o Rio de Janeiro. 
Quando as pessoas vão aos Estados Unidos, que-
remos que elas parem em Manaus, pois temos um 
potencial incrível para o turismo. Vamos explorar 
nossa biodiversidade e nossa floresta, pois é o que 
mais podemos oferecer ao Brasil e ao mundo. Ma-
naus é uma cidade de ‘primeiro mundo’, da porta 
das fábricas da Zona Franca para dentro, e eu es-
tou transformando-a em uma cidade do ‘primeiro 
mundo’ da porta para fora, justamente com atra-
ção de investimentos, turismo e eventos mundiais, 
como de pesca esportiva”, anunciou Almeida.

O presidente da Agência Brasileira de Promo-
ção Internacional do Turismo (Embratur), Carlos 
Brito, também destacou o que está no horizonte. 
“Temos potencial para estarmos entre os líderes 
mundiais no mercado do turismo, que, com as 
suas 52 atividades econômicas participantes da 
cadeia do setor, é responsável por um a cada 10 

Gilson Machado Neto, ministro do Turismo, com Andréa Muniz 
e Karim Miskulin no Brasil de Ideias realizado no Rio

Karene Vilela prestigia o Brasil de Ideias

Eduardo Leite com Karim 
Miskulin e líderes empresariais

Empresários participam de jantar com o 
governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite

Delcio Sandi prestigia Round Table do Grupo VOTO

Eduardo Leite e o vice-presidente do Grupo Carrefour, 
Stéphane Engelhard

Adriano Barros, Carlos Gerdau Johannpeter 
e Luiz Fernando Barbosa

Empresários participam de jantar com o governador 
do Rio Grande do Sul



po
lí

ti
c

a
 |

 c
u

lt
u

ra
 |

 n
eg

ó
c

io
s

|
| 

50

| 
51

v o t o  1 5 2v o t o  1 5 2

O ex-governador de São Paulo, Geraldo Alck-
min, participou de mais um jantar Round Table 
do Grupo VOTO, realizado no dia 13 de julho, 
em São Paulo. Alckmin afirmou que avalia o mo-
mento do cenário político e econômico do país 
como de esperança e retomada no pós-pandemia, 
com uma economia recuperando forte, setor agro 
crescendo em ritmo acelerado e com a tecnologia 
ajudando. Segundo ele, o setor de serviços será o 
maior responsável pelo emprego e renda.

Alckmin também citou pontos necessários para 
o desenvolvimento sustentável do país, como refor-
ma tributária, desburocratização, investimento em 
educação de base e reformas política e administra-
tiva. Quando questionado sobre o que o motiva a 
voltar para a política, disse que “uma política bem 
feita é um ato de amor ao próximo”. 

Grupo VOTO promove Round 
Table com Geraldo Alckmin

Empresárias com Geraldo Alckmin

Round Table com líderes empresariais e Alckmin

Karim recebe a Dra. Paula Pagliuso em jantar do 
Grupo VOTO

Karim com o empresário Luiz Fernando Barbosa

Round Table com empresários e Geraldo Alckmin, em São Paulo

Laura Regenin, Karim Miskulin e Marina Suita

Klécio Santos, CEO da in.Pacto, com 
Geraldo Alckmin e Karim Miskulin

Saul Sabbá e Cláudia Martinez 
com Karim Miskulin

A anfitriã com Celina Okubo e Marly Parra 

Carla Arnould e Bonifácio Júnior em Round Table do 
Grupo VOTO

Márcio Moraes e Karim Miskulin com o casal Alckmin

Karim Miskulin recebe o ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, e sua esposa, Lu Alckmin
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No dia 4 de agosto, o Grupo VOTO promoveu 
também o Brasil de Ideias com foco na capital gaú-
cha. O evento contou com a presença do prefeito 
de Porto Alegre, Sebastião Melo, do presidente da 
Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, Ga-
briel Souza, de empresários e de políticos. Eles dis-
cutiram questões como a atual situação econômica 
da cidade, o que está sendo feito com relação ao 
momento pós-pandemia e quais são as prioridades 
para a capital gaúcha avançar ainda mais. 

Gabriel Souza falou sobre a importância de 
se manter a agenda baseada no tripé equilíbrio 
fiscal, modernização da máquina pública e redis-
cussão do tamanho do Estado. Este último, em 

Os caminhos para fazer 
Porto Alegre decolar

sua opinião, deve estar dentro de certos limites. 
E deu como exemplo o setor elétrico – um serviço 
essencial, mas que, ressaltou Souza, poderia ser 
oferecido pela iniciativa privada. 

O presidente da Assembleia Legislativa gaú-
cha também apontou a necessidade de reformas 
estruturantes. “Vivemos em uma sociedade dinâ-
mica, disruptiva. É preciso fazer suas reformas, 
que não são simples. Aliás, nenhuma é. É difícil, 
complicado, dolorido, mas necessário”, destacou 
Souza, lembrando ainda que o Rio Grande do Sul 
é a quarta economia nacional e o oitavo estado 
em competitividade. No entanto, suas principais 
estradas não são duplicadas, o que atrapalha o de-
senvolvimento econômico.

Sebastião Melo, prefeito de Porto Alegre (à esquerda), e Gabriel Souza, presidente da 
Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul (à direita) participam do Brasil de Ideias, em Porto Alegre

Carla Sarni, empresária e fundadora da Sorridents, discute 
empreendedorismo feminino no Brasil de Ideias Mulher

Comandante Nádia fala para grupo de 
empresárias no Brasil de Ideias Mulher

O Grupo VOTO promoveu, no dia 4 de agosto, o Brasil de Ideias Mulher, 
para discutir o empreendedorismo feminino. O evento, realizado no Bah 
Restaurante, na capital gaúcha, contou com a presença de Carla Sarni, uma 
das principais empresárias do país, dentista e dona da maior rede de clínicas 
odontológicas da América Latina, a Sorridents, que agrupa mais de 750 fran-
quias. Também participou do almoço a Comandante Nádia, vereadora e pri-
meira mulher a liderar um batalhão da Polícia Militar no Rio Grande do Sul.

Empreendedorismo feminino

Brasil de Ideias Mulher reúne empresárias e políticas no Bah Restaurante, em Porto Alegre
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Em seguida, o prefeito Sebastião Melo lem-
brou que o estado é o campeão no ranking de va-
cinação contra a Covid-19, com cerca de 80% da 
população vacinada com a primeira dose e 50% já 
com a segunda ou com a dose única.

Citando como exemplo o abrigamento dos 
mais vulneráveis no frio extremo, Melo afirmou 
que Porto Alegre é conhecida por ser extrema-
mente acolhedora, uma cidade que cuida de to-
dos. “Porém, não há justiça social se não houver 
desenvolvimento”, fez questão de frisar.

O prefeito também falou sobre a atenção que 
é dada à zeladoria da cidade e o desafio enfrenta-
do no transporte urbano. E aproveitou para agra-
decer ao Legislativo, que aprovou todos os pro-
jetos enviados pelo atual Executivo. “Temos hoje 
uma sólida base de governo”, comemorou.

O Brasil de Ideias em Porto Alegre teve pa-
trocínio do Carrefour, da General Motors, da RV 
Ímola e da Ferrero.

Yeda Crusius, ex-governadora do Rio Grande do Sul, participa de 
jantar do Brasil de Ideias no British Club, em Porto Alegre

Jorge Gerdau, presidente do Movimento Brasil Competitivo, deputado Osmar Terra, e 
Gilberto Petry, presidente da Fiergs, prestigiam jantar do Brasil de Ideias no British Club

Stéphane Engelhard, Gabriel Souza, 
Karim Miskulin e Sebastião Melo 

Brasil de Ideias na capital gaúcha com o prefeito de Porto Alegre, empresários e políticos

Empresárias e políticas com o prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, e o vice-presidente do Grupo Carrefour, Stéphane Engelhard 
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J erez talvez seja o vinho menos 
apreciado e mais amado que eu co-
nheço. Atrai alguns haters de plan-
tão, por simples e puro desconheci-

mento, mas quando se trata de aficionados por 
vinho, o Jerez reúne uma multidão de “lovers” em 
todo o mundo. 

É um vinho versátil, cheio de estilos e excelen-
te para harmonizar com uma infinidade de igua-
rias. Chegou até aqui sem fazer a mínima ideia do 
que eu estou falando? Se prepare para entrar em 
um mundo sem volta: o mundo dos loucos por Je-
rez. #loucosporjerez

O Jerez, Xerez ou até mesmo Sherry, como 
ele é conhecido em países de língua inglesa, é um 
vinho fortificado – um vinho branco no qual é 
adicionada aguardente (mosto de uva destilado). 
Sim! É igual ao vinho do Porto, caso esteja pen-
sando isso, mas Jerez só pode ser produzido em 
uma pequena região da Andaluzia, no sudoeste 
da Espanha. O triângulo das três cidades que são 
autorizadas a produzi-lo é formado por Jerez de 
la Frontera (daí o nome), Sanlúcar de Barrameda 
e El Puerto de Santa María.

Para a produção do vinho Jerez podem ser 
utilizadas três uvas: Palomino, Moscatel e Pedro 
Ximénez. Palomino é uma variedade de alto ren-
dimento, que produz vinhos de baixa acidez e é 
excelente para expressar um toque mineral. Mos-
catel e Pedro Ximénez são, normalmente, usadas 
para os estilos doce. 

#loucosporjerez

Uma característica única da produção do vi-
nho Jerez é seu sistema de amadurecimento e en-
velhecimento, conhecido como solera. Esse vinho 
não tem safra, como a maioria dos outros; em vez 
disso, os tonéis mais antigos são frequentemente 
completados com os vinhos de tonéis mais jovens 
para manter um estilo consistente. A cada ano, 
uma proporção dos mais antigos será removida do 
barril e substituída pelo vinho do próximo lote 
mais novo, e assim por diante. Isso garante uma 
consistência única para o vinho e para o estilo da 
vinícola que produz. 

Além do envelhecimento em soleras, o grande 
diferencial dos vinhos de Jerez é o processo de ma-
turação. Ele pode ser de forma biológica (o vinho 
permanece sob um “véu de leveduras” conhecido 
como “flor”, que cresce espontaneamente na su-
perfície da bebida e desempenha importante in-
fluência sobre as características aromáticas) ou de 
forma oxidativa (o vinho amadurece em contato 
com o oxigênio, em barricas). Ambos os métodos 
são cruciais para determinar o estilo final do vinho. 

A palavra para Jerez é versatilidade. Isso fica 
claro diante dos diferentes estilos que ele pode 
apresentar. Entre Manzanilla, Fino, Amontillado, 
Oloroso, Palo cortado, Cream e Pedro Ximénez, 
o vinho feito em Jerez pode ser seco ou doce, e 
produzido de forma oxidativa ou não oxidativa. 
Cada estilo é carta na manga para uma excelente 
harmonização com qualquer prato que você esti-
ver pensando em preparar. 
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Os estilos secos e feitos de forma não-
-oxidativa, como os Fino e Manzanilla, são 
ideais com amêndoas salgadas, azeitonas, 
anchovas, presunto curado, paella e frutos 
do mar. Os estilos secos, mas que passaram 
por maturação biológica e oxidativa ao 
mesmo tempo, como Amontillado e Palo 
cortado, são os melhores amigos de queijos 
duros e até mesmo de atum cozido e pei-

xes encorpados. O Oloroso (estilo seco 
e feito por processo oxidativo) pede 

um cheddar maduro ou um parme-
são. Já os estilos doces, como Pedro 
Ximénez, dão um belo casamento 
com sobremesas de chocolate. 

Nas últimas décadas, Jerez 
se viu nas trevas do esqueci-
mento. Muitos argumenta-
ram que era um vinho para a 
terceira idade e que apenas os 
idosos da Inglaterra continua-
riam consumindo o já esqueci-
do “Sherry”. No entanto, ele se 
mostra mais trend do que nun-
ca. Nos últimos anos, uma nova 
geração de bebedores de vinho 
abraçou este produto fortifica-
do idiossincrático do sul da Es-
panha. E ressurgiu seu consumo, 
em diferentes formas. Jerez ago-
ra é cool, além de ser uma ótima 
opção para a coquetelaria, que só 
cresce mundo afora. 

A geração dos millennials se 
encantou com a descoberta da mi-

ríade de estilos, sabores e nuances 
dos vinhos, especialmente se esses são 

feitos em pequenos lotes, por pequenas bodegas.
No Brasil, essa tendência ainda é silenciosa, 

mas, pouco a pouco, mais e mais apaixonados por 
vinhos se veem loucos por Jerez. Não é à toa que 
um grupo de experts do mercado resolveu criar 
um website com todas as informações sobre a 
bebida e dicas de onde comprá-la no Brasil. Li-
derados por Bernardo Pinto, diretor técnico e 
comercial da importadora Zahil, os “loucos por 
Jerez” são responsáveis por organizar a Semana 
Internacional do Jerez, que acontece todo ano, 
simultaneamente, no mundo inteiro.

Caso ainda não os tenha convencido a expe-
rimentar Jerez, vou apelar à clássica citação de 
Alexander Fleming – famoso biólogo, médico e 
farmacologista britânico – que dizia “Se a peni-
cilina pode curar os enfermos, o vinho feito em 
Jerez pode ressuscitar os mortos”. Prontos para 
serem loucos por Jerez comigo? 

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)
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Vinho indicado  
pela Portus Cale
www.portuscale.com.br/xeco-fino.html

Nosso XECO Fino é feito da casta 
Palomino Fino, que produz um vinho 

seco e refrescante, extremamente 
versátil. As criadoras da marca 
sugerem que o consumidor 
faça experimentos. Segundo 
elas, “a ideia foi ‘tirar o Jerez 
do armário’ e incorporar sua 
personalidade a coquetéis 

frescos e drinks modernos a partir 
desse famoso vinho”. Como todos 
os Jerez, é produzido por meio de 
um processo especial de mistura 
fracionada, exclusivo dos vinhos 

desse tipo. Ele envelhece por 
quatro anos na região da Andaluzia, 
em barricas de carvalho americano. 
Isso proporciona uma qualidade 
excepcionalmente seca e saborosa, 
que funciona de maneira brilhante 
com todos os tipos de alimentos. 
Deve ser bebido extremamente 
frio, seja diretamente em um 
copo de vinho ou misturado com 
uma tônica ou limonada de boa 
qualidade. Faça experimentos! Essa 
pequena beleza fortificada exige 
sua atenção e vai agradar suas 
ideias mais loucas de coquetéis.
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por patrícia lima

O vento que soprava no alto da torre 
trazia na aragem um cheiro de bos-
que que, por vezes, se confundia 
com a explosão de aromas que bor-

bulhava nas taças. O pequeno grupo que estava 
ali, porém, não se incomodava com a interferên-
cia da brisa forte na degustação e tampouco com 
a sensação de frio que ela provocava. Aquele ven-
to era uma espécie de garantia extra de que a ame-
aça invisível que nos atormenta há quase um ano 
e meio, se acaso pintasse por ali, seria logo disper-
sada. Aliás, foi justamente em tempos de corona-
vírus, em que o mundo fechou as portas para o 
turismo e as viagens, que o brasileiro descobriu 
tesouros como a torre em que sopra o vento. En-
quanto o setor vitivinícola global amarga prejuí-
zos, o vinho nacional comemora uma virada de 
mesa espetacular: além de ver aumentar o consu-
mo, também ofereceu uma modalidade segura e 
possível de turismo em plena pandemia. 

A cena que abre este texto se repete pratica-
mente toda a semana na torre que, antes de mar-
ço de 2020, abrigava apenas a grande caixa d’água 
que abastece a Vinícola Miolo, uma das maiores 
e mais importantes do Brasil, localizada no cora-
ção do Vale dos Vinhedos, em Bento Gonçalves, 
no Rio Grande do Sul. Depois de muitos altos e 
baixos provocados pela chegada do coronavírus 
ao Estado, a estrutura receptiva da vinícola, que 
chegou a fechar totalmente por três meses intei-
ros, viu seu público crescer de forma vertiginosa.

O superintendente do Grupo Miolo e enólo-
go chefe da vinícola, Adriano Miolo, conta que o 
enoturismo sempre foi uma vocação do Vale dos 
Vinhedos, mas começou sendo feito de forma im-
provisada. “Recebíamos as pessoas aqui sem muito 
planejamento. A minha mãe fazia a comida para 
os visitantes”, relembra. Com o tempo as estrutu-
ras receptivas foram se profissionalizando, mas a 
pandemia acelerou planos de modernização que 
já estavam em andamento. Segundo Miolo, o pe-
ríodo de fechamento serviu para formatar os três 
roteiros especiais que estavam sendo idealizados, 
dedicados aos espumantes, aos vinhos de denomi-
nação de origem e aos de terroir, além de agilizar 
a implementação de práticas como a reserva obri-
gatória para qualquer atividade na vinícola. Tanta 
novidade se explica pelo crescimento na procura 
e pela mudança no perfil do turista que busca o 
enoturismo. “Além de recuperar tudo o que per-
demos de público nos meses de fechamento, tive-
mos um aumento de mais de 50% nos visitantes 
em relação aos números anteriores à pandemia. E 
isso que não recebemos mais ninguém sem reser-
va e os grupos são pequenos”, revela.

Enoturismo no Brasil: 
descoberta em tempos 
de pandemia
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No mundo, o setor vitivinícola vem sangrando 
em consequência da pandemia. A pesquisa Global 
Report of Covid-19 Impact on Wine Tourism, en-
comendada pelo portal Winetourism.com, um dos 
mais prestigiados quando o assunto é enoturismo, 
revela um cenário sombrio. A maioria das empre-
sas que responderam ao questionário, aplicado nas 
principais regiões vinícolas do mundo, só espera 
uma retomada do enoturismo nos níveis pré-pan-
demia em 2022. Entre as empresas pesquisadas, 53% 
relatam terem perdido 50% ou mais de seu fatura-
mento durante a pandemia; 83% delas tiveram seu 
fluxo de visitantes reduzido em mais da metade.

Repleto de números desanimadores, o levan-
tamento traz um dado discreto que exemplifica a 
virada do setor no Brasil – apenas 6% das vinícolas 
relatou um incremento no faturamento desde o iní-
cio da crise da Covid-19. O fechamento das frontei-
ras e a impossibilidade de receber visitantes estran-
geiros, que provocou estragos em grande escala em 
regiões tradicionais como Europa, Estados Unidos, 
Argentina e Chile, foi justamente um dos impulsio-
nadores do enoturismo brasileiro. A consultora e 
ex-presidente da Associação Internacional do Eno-
turismo, Ivane Fávero, aponta algumas razões para 
o bom momento, entre elas, o cancelamento das 
viagens internacionais. Com tempo livre e recursos 
para investir, muitos amantes do vinho decidiram 
dar uma “chance” aos destinos vinícolas nacionais, 
que passaram a ser cada vez mais demandados à 
medida em que as restrições de viagens domésticas 
diminuíam. “Nunca vi tanta evolução no setor em 
tão pouco tempo. O que motivou isso tudo, indire-
tamente, foi a pandemia”, destaca.

Além da impossibilidade de viajar para o exte-
rior, a segurança que o enoturismo oferece, com 
roteiros como a degustação de espumantes na tor-
re da Vinícola Miolo, tornou-se um ativo valioso, 
na avaliação de Ivane. “Visitar vinícolas é seguro, 
pois ficam distantes das grandes cidades e natural-
mente recebem poucas pessoas. O controle sanitá-
rio nos ambientes em que se produz vinho já era 
rigoroso antes da Covid, o que gera uma segurança 
ainda maior. Muitas das atrações turísticas já eram 
realizadas ao ar livre, como as vindimas e visitas 
aos parreirais. Isso tudo fez com que o enoturismo 
fosse o primeiro a ser retomado no país”, salienta.

Impossibilitado de concretizar as viagens inter-
nacionais já planejadas, os novos enoturistas che-
garam com maior grau de exigência. Em 25 anos, 
a rota turística do Vale dos Vinhedos, a principal 
do país, vem aos poucos melhorando sua oferta de 
atrações. Mas precisou agir rápido para agradar o 
visitante que está acostumado com experiências no 
exterior. Depois do período inicial de fechamento, 
rotas vinícolas em todo o país reabriram oferecen-

do roteiros variados, mesclando a qualidade dos vi-
nhos, o ar livre dos espaços e a exuberância da natu-
reza. “A pandemia deu tempo às empresas para que 
se organizassem e oferecessem inovação e o melhor 
atendimento para turistas dispostos a pagar mais 
por exclusividade e segurança”, pontua Ivane.

O desafio, agora, é manter fiéis os visitantes 
conquistados durante o pesadelo da Covid-19. A 
abertura das fronteiras também significará uma 
evasão de turistas, cenário para o qual as regiões 
vinícolas brasileiras precisam estar preparadas. De 
acordo com Ivane Fávero, 2021 ainda será de forte 
alta no turismo interno devido a variados fatores 
além do fechamento das fronteiras internacionais 
– os principais são o tempo para completar a vaci-
nação da população e desvalorização do real frente 
ao dólar, que torna o turismo internacional caro 
demais. Em 2022, porém, esse cenário deve ter algu-
ma reversão. Investir na qualificação dos destinos 
turísticos em torno das vinícolas, oferecendo uma 
ampla oferta de atrações aos visitantes, é a resposta 
para perpetuar os efeitos positivos do crescimento 
durante a pandemia. “Aposto em um saldo muito 
positivo quando a pandemia acabar, pois esse pe-
ríodo terá servido para criar um novo consumidor 
de vinho e um novo enoturista brasileiro. O futuro 
é muito promissor”, completa Ivane. 

BOM PAR A VISITAR,  
BOM PAR A BEBER

Fronteiras internacionais fechadas e possibi-
lidade de viagens seguras em tempos de corona-
vírus não foram o único estímulo ao enoturis-
mo no Brasil. O próprio vinho brasileiro foi o 
grande protagonista da pandemia, registrando 
crescimento recorde no consumo interno desde 
o primeiro semestre de 2020. Segundo dados da 
União Brasileira de Vitivinicultura (Uvibra), de 
janeiro a junho deste ano, a venda de vinhos fi-
nos brasileiros praticamente alcançou o volume 
registrado em todo 2019. Quando comparado 
aos seis primeiros meses de 2020, o crescimento 
foi de 41,15%, passando de 10,8 para 15,2 milhões 
de litros. Os espumantes também estão em alta, 
com destaque para os brut – foram 3,7 milhões 
de litros, uma alta de 52%. O presidente da Uvi-
bra, Deunir Argenta, crava que nunca se vendeu 
tanto vinho e espumante para o mercado inter-
no – com destaque para o produto nacional, que 
encontrou um caminho para chegar ao consu-
midor brasileiro pela necessidade de isolamento 
social aliada ao alto custo dos vinhos importados 
devido à alta do dólar. “Estamos colhendo o que 
plantamos há muitas safras, com muito investi-
mento, que proporcionou uma grande transfor-
mação nos últimos 10 anos. O vinho brasileiro 
conquistou pela qualidade”, destaca.

Depois que o consumidor brasileiro descobriu 
a qualidade do vinho nacional, foi natural que 
quisesse conhecer mais de perto onde ele é feito. 
Assim se concretiza a simbiose entre o enoturis-
mo e o maior consumo de vinho no mercado in-
terno. “O enoturismo sempre teve um papel fun-
damental para criar a cultura de consumo e para 
derrubar o preconceito que ainda é grande com o 
produto brasileiro. Quem não acredita que o nos-
so vinho é bom, vai se surpreender ao conhecer 
a cultura vitivinícola por meio do enoturismo”, 
comenta o presidente da Associação Brasileira de 
Enologia (ABE), André Gasperin.

É a ABE, aliás, uma das maiores promotoras 
do vinho brasileiro e do enoturismo, tendo criado, 
há quase três décadas, a Avaliação Nacional de Vi-
nhos, evento que ocorre todos os anos em Bento 
Gonçalves e é considerada a maior degustação de 
vinhos do mundo. Até 2019, mais de mil degusta-
dores se reuniam nos pavilhões da Fenavinho para 
avaliar amostras da safra do ano, que ainda seriam 
apresentadas ao mercado. Em 2020, a degustação 
foi virtual. Os mais de 700 kits de degustação, 
contendo 16 das amostras mais representativas da 
safra, esgotaram em duas horas e foram enviados 
para todos os cantos do país pela ABE.

Para Gasperin, a consolidação do vinho brasi-
leiro e do enoturismo nas diversas regiões viníco-
las do país vai ajudar o setor a enfrentar gargalos 
que ainda desafiam o desempenho dos produtores, 

Nunca vi tanta evolução no 

setor em tão pouco tempo. 

O que motivou isso tudo, 

indiretamente, foi a pandemia.

Adriano Miolo

Superintendente e enólogo do Grupo Miolo
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como o fornecimento de matéria-prima e a alta 
tributação imposta à bebida nacional. “O vinho é 
um produto agrícola que entrega altíssimo valor 
agregado, envolvendo mão de obra especializada 
e exigindo uma cadeia qualificada. Não é apenas 
mais uma commodity agrícola. Por isso o cresci-
mento no consumo interno e essa explosão do 
enoturismo são positivos para a economia do 
país, não apenas para um setor isolado”, salienta o 
presidente da ABE.

Com pesquisa enológica avançada e tecnolo-
gia de ponta, o setor estava pronto para entregar 
produtos de altíssima qualidade ao consumidor 
mais exigente. Iniciados há alguns anos, os pro-
cessos de certificação e consolidação das Deno-
minações de Origem e Indicações de Procedência, 
selos mais importantes para atestar a qualidade e 
a personalidade dos vinhos, sinalizam o caminho 
do refinamento do produto nacional. Estrutura-
das desde o começo dos anos 1990 pela Embrapa 
Uva e Vinho, as indicações geográficas contri-
buem para a organização dos produtores, para a 
seleção rigorosa de matéria prima, para a adoção 
de tecnologias e para a promoção do enoturismo.

Atualmente, existem sete Indicações de Proce-
dência no país – Campanha Gaúcha, Altos Montes, 
Farroupilha, Monte Belo, Pinto Bandeira, Vales da 
Uva Goethe e Vinhos de Altitude de Santa Cata-
rina; e uma Denominação de Origem – Vale dos 
Vinhedos. Outras estão em processo de estudo e 
estruturação. “O Brasil está criando, aos poucos, a 
cultura de que certificação é sinônimo de qualida-
de. A DO já valorizou as terras do Vale dos Vinhe-
dos, que hoje tem o hectare mais caro da América 
do Sul para viticultura. O enoturismo também 
vem em busca da qualidade que a DO representa”, 
comenta o enólogo Adriano Miolo, que produz 
dois de seus grandes ícones, o Merlot Terroir e o 
Lote 43 sob o selo DO Vale dos Vinhedos.

EXPERIÊNCIAS VARIADAS E SEGUR AS 
CONQUISTAM PÚBLICOS DIVERSOS

Ainda em 2020, durante um fim de semana de 
sol, a empresária Morgana Miolo, fundadora do 
Miolo Wine Garden, teve que fechar a entrada 
do jardim da vinícola, onde funciona um recep-
tivo que serve vinhos e petiscos preparados na 

hora. Era tanta gente que não parava de chegar 
que, mesmo com tudo funcionando ao ar livre, 
ela temeu pela segurança dos clientes e da equi-
pe. Mesmo em um jardim enorme, com capacida-
de para duas mil pessoas, ficou difícil garantir o 
distanciamento entre os grupos que estavam ali 
em busca de uma taça de vinho e alguns momen-
tos de contato com a natureza e com os amigos. 
“Tem duas frases que eu ainda ouço muito e que 
marcam esse período. Uma é que o grupo, naquele 
momento, deveria estar na Europa ou em algum 
outro destino pelo mundo e que, pelas restrições, 
estava se aventurando no Brasil. Outra é que nun-
ca haviam dado uma chance ao vinho brasileiro e 
que, agora que provaram, estão surpresos e que-
rem conhecer mais”, relata Morgana.

Foi preciso adaptar o Wine Garden aos novos 
tempos. Depois de três meses de portas fechadas 
e com a explosão de visitantes, um ingresso de 
R$ 40,00 passou a ser cobrado, além da obrigato-
riedade de fazer a reserva para acessar o espaço. 
Segundo Morgana, as mudanças não afugenta-
ram os turistas, pelo contrário. Mais dispostos a 
provar vinhos e a gastar em experiências enogas-

tronômicas, os visitantes receberam com entu-
siasmo novos produtos ofertados, como a caixa 
de Piquenique Lote 43 – a caixa de madeira em 
que se transporta o icônico vinho Lote 43 chega 
recheada com vinhos e comidinhas, para serem 
degustados ao ar livre. “A pandemia acelerou pro-
cessos e estamos animados, por que o enoturismo 
no Brasil provou que é mais uma alternativa de 
viagem para quem quer conhecer bons vinhos e 
viver experiências incríveis”, destaca Morgana.

As vinícolas menores também estão aproveitan-
do o momento para mostrar ao público seus encan-
tos e seus produtos. Família de imigrantes que vive 
na região de Faria Lemos, em Bento Gonçalves, há 
cerca de 130 anos, os Cristófoli passaram a comer-
cializar os vinhos que elaboravam para consumo 
próprio há pouco mais de 30 anos. O enoturismo 
começou de forma improvisada, com a família rece-
bendo visitantes nos parreirais e oferecendo aquele 
delicioso almoço à italiana na varanda de casa. Em 
2020, antes da pandemia, já havia um programa de 
receptivo, mas a procura pelas visitas assim que as 
primeiras restrições de circulação foram levanta-
das no Rio Grande do Sul surpreendeu. A enóloga 
Bruna Cristófoli liderou a corrida pela adaptação 
da empresa. Hoje, roteiros seguros e cheios de pro-
tocolos, como a pisa das uvas na vindima, o pique-
nique nos parreirais ou o almoço harmonizado ao 
ar livre são atrações disputadas e sempre tem fila 
de espera para reservas. “Temos alguns atrativos já 
esgotados em 2021, tamanha tem sido a procura. 
Priorizamos a segurança dos nossos convidados, 
por que com isso garantimos a segurança dos nos-
sos pais, tios, tias. São eles que trabalham aqui, so-
mos uma vinícola familiar. Eles são velhinhos, en-
tão, a palavra de ordem é segurança. E é isso que as 
pessoas querem”, salienta Bruna.

Uma das cidades que viu explodir a demanda 
turística foi Garibaldi, distante alguns quilôme-
tros do Vale dos Vinhedos. A recente restauração 
do Centro Histórico, por onde se faz um passeio 
de tim-tim – caminhãozinho do tempo da Segunda 
Guerra adaptado para o turismo –, é um dos atra-
tivos que torna a viagem agradável e rica. Com a 
sede no centro da cidade, a Vinícola Garibaldi, uma 
das mais antigas do país, também inovou para ofe-
recer modalidades diferenciadas aos turistas, para 
além da tradicional visita guiada e degustação. Em 
pequenos grupos, enólogos residentes conduzem 
experiências como a harmonização entre vinhos 
e chocolates. Devido às restrições provocadas pela 
pandemia, a vinícola viu seu público cair em 60% 
em 2020. Em compensação, o ticket médio de con-
sumo no local aumentou 140% - o que revela o su-
cesso das experiências exclusivas, direcionadas ao 
público apaixonado por vinho.
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por ju nakad 

AO pensar em acampa-
mento, provavel-
mente, vêm à sua 
cabeça banho com 
água fria e dormir 

sem conforto, não é? Esqueça! O 
Hotel Parador, na Serra Gaúcha, 
inaugurou em 2021 uma nova aco-
modação que vai despertar o dese-
jo de aventurar-se: o CASULO. O 
conceito é o GLAMPING – acam-
par com glamour. O hotel é da 
rede Casa Hotéis e está localizado 
em Cambará do Sul, uma das cida-
des com a temperatura mais baixa 
da região. Talvez, por isso, a me-
lhor época para visitar não seja o 
alto inverno. 

A inspiração vem dos lodges 
africanos, com barracas isoladas e 
que proporcionam conexão total 
com a natureza. É o primeiro hotel 
com barracas de luxo no Brasil.

Casulo – São sete casulos e 
todos com nomes de abelhas na-
tivas. O projeto é do engenheiro 
Ricardo Peccin. A construção de 
forma arredondada é de madeira 
de reflorestamento e seu interior 
é forrado com lona. A decoração 
é contemporânea, com objetos de 
artesanato local. Destaque para os 
pufes de crochê e a luminária de lã 
de ovelha, ambos da arquiteta gaú-
cha Inês Schertel. Todos os casu-
los possuem 24 metros quadrados, 
deck com hidromassagem e lareira 
ecológica com vista para os Cam-
pos de Cima da Serra. Uma poesia!

O ar-condicionado garante a 
temperatura interna preferida. E, 
nos dias frios, o lençol térmico 
embala um sono tranquilo. Todas 
as noites, sobre o abre-leito há 
chocolatinhos e água da casa, com 
bilhete carinhoso e cartão com 
as condições climáticas do dia se-
guinte. Água, refrigerantes e sucos 
do minibar estão inclusos nos cus-
tos, assim como duas cápsulas de 
cafés Nespresso por dia.

Os amenities são da L´Occitane, 
assim como o pequeno Spa dispo-
nível para massagens para o casal, 
que exige agendamento prévio.

HOTEL PAR ADOR
O hotel possui 28 acomodações divididas en-

tre sete casulos, nove barracas luxo, seis barracas 
suítes, quatro bangalôs, uma suíte e um chalé fa-
mília, que comporta 6 pessoas. 

O Rio Camarinhas corta a propriedade e 
embala os hóspedes com a trilha sonora de suas 
águas. Poltronas de madeira vermelha estão à dis-
posição para apreciar o visual bucólico do campo 
à beira do rio. Toda tarde, é servido o chá do dia, 
com waffle quentinho, preparado na hora.

Ao pôr do sol, uma fogueira é acesa no deck 
de madeira, proporcionando um clima romântico 
sombreado pelos últimos raios de sol. 

Uma sala de jogos, com mesa de carteado e si-
nuca, garante a diversão para os que preferem jogar.

AS EXPERIÊNCIAS
O cardápio de atividades (pagas à parte) aten-

de desde os hóspedes mais tranquilos até os mais 
aventureiros:

• Passeio de bicicleta e quadriciclo
• Cavalgada ao pôr do sol
• Voo de balão

• Caça aos cogumelos gigantes
• Churrasco campeiro (aos sábados)
• Trekkings
• Cesta de piquenique
• Ida aos cânions e cachoeiras da região

A GASTRONOMIA
O restaurante Alma tem decoração aconche-

gante, e o atendimento da equipe é bem gentil. A 
cozinha é toda no forno a lenha, e vemos o pre-
paro ali na nossa frente. Às quartas e sábados, a 
estrela é o churrasco campeiro. A costela de boi, 
o cordeiro, a picanha e a linguiça de porco com 
pinhão ficam assando por mais de oito horas no 
chão, em grandes espetos em volta de uma foguei-
ra, e são finalizados e servidos com acompanha-
mentos no restaurante. Tudo com muita fartura e 
harmonizado com vinho e chimarrão. 

Se está em busca de conexão, imersão na natu-
reza e ainda se hospedar de uma forma diferente, 
vai curtir essa aventura. Você nunca pensou que 
acampar poderia ser um luxo, né?

Confira a viagem completa no Instagram @natripdaju

GLAMPING NO BRASIL

Vamos 
acampar num 
“casulo”?
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G ostei muito de  Em um bairro de 
Nova Iorque  (In the Heights), o bas-
tante aguardado filme de Jon M. 
Chu, a partir do musical da Broa-

dway criado pelo ultracompetente Lin- Manuel 
Miranda (Hamilton).

In the Heights é uma adaptação cinematográ-
fica primorosa sobre as histórias do bairro latino 
de Washington Heights, em Nova Iorque. Costa-
-riquenhos, panamenhos, mexicanos, cubanos e 
latinos de todas as origens trazem seus sonhos de 
vida para a Big Apple. Muitos, claro, não conse-
guem realizá-los.

Usnavy, o dono de uma pequena bodega de es-
quina (Anthony Ramos, ótimo), é perdidamente 
apaixonado por uma cabeleireira do bairro que 
sonha em ser estilista, papel de Melissa Barrera (a 
incrível atriz mexicana de Vida).

O filme desfila um sem-número de tipos mara-
vilhosos, como a Abuela de todos (Olga Merediz), 
o dono do serviço de táxis local (Jimmy Smits), 
que realizou o sonho de enviar a filha (Leslie 
Grace) para estudar em Stanford, o vendedor de 
raspas de gelo saborizadas (o próprio Lin-Manuel 
Miranda, sempre ótimo) e o empregado apaixona-
do pela filha do chefe (Corey Hawkins).

O musical foi lançado em pleno governo 
Trump, quando latino era quase um palavrão, o 
que acrescenta um ar de coragem à obra de Mi-
randa e Chu. Inclusão, diversidade, amizade, leal-
dade, parceria e oportunidade são os temas de Em 
um bairro de Nova Iorque (In the Heights).

Um musical moderno aborda 
temas atuais em Nova Iorque

O gênero musical já criou clássicos memorá-
veis do cinema, como Cantando na Chuva, Alta 
Sociedade e West Side Story. Mais recentemente, 
gosto muito de La La Land.

No final de Em um bairro de Nova Iorque, cho-
rei como criança. Este gênero parece que tem o 
dom de exacerbar nossas emoções. Com uma 
mensagem das mais lindas (e atuais), o filme é 
muitíssimo emocionante.

Recomendo demais assistir a In the Hei-
ghts. Acho que Miranda acertou em cheio outra 
vez e conseguiu fazer um filme que estará nas an-
tologias futuras sobre musicais do nosso tempo. 
Assim como o extraordinário Hamilton.

MARCO ANTÔNIO BEZERRA CAMPOS

Advogado e cinéfilo. Foi presidente do Clube de 
Cinema de Porto Alegre por 18 anos e é editor do 
O Cinemarco (www.cinemarcoblog.net)
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A Casa do povo  
está de portas abertas 

na Expointer

De 4 a 12 de setembro, a Assembleia Legislativa se muda para  
a maior feira agropecuária da América Latina. Venha nos visitar. 
Vamos apoiar a retomada econômica do Rio Grande, respeitando 
todos os protocolos sanitários.

Assembleia Legislativa. Democracia ativa e interativa. 
Acompanhe pelas nossas redes sociais.

/assembleiars @AssembleiaRS @assembleiars
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 » 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

Setor de Autarquias Sul Qd. 5, 
Bl. N, Salas 901-921 - Ed. OAB 
CEP: 70070-913 - Brasília/DF 
Tel: (61) 2107.9300

Sede em Brasília (DF)
Escritórios em São Paulo (SP),
Manaus (AM), São Luís (MA)
e Porto Alegre (RS)

30 anos  de 
existência

Entre as 15 
maiores do país

Inteligência em comunicação para empresas, 
órgãos governamentais e terceiro setor.


