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2022: O ano do 
Brasil, da VOTO  
e das Mulheres

UM ano para a História 
– das mulheres, do 
Grupo VOTO e do 
Brasil. É o ano da 

maioridade de nossa revista e, espe-
ramos, da consagração da democra-
cia brasileira. Ano em que a VOTO 
constitui-se definitivamente como 
player de relevo no debate público 
nacional – e isso, para uma empresa 
criada e liderada por mulheres, sig-
nifica mais protagonismo feminino. 
Por fim, é também o ano em que co-
memoramos 200 anos do Brasil como 
uma nação independente.

Nós, aqui na VOTO, celebramos 
em 2022 nossos 18 anos de atuação. São 
quase duas décadas servindo ao Brasil, 
contribuindo, amadurecendo. Em pá-
ginas de revistas, em palcos de eventos 
e nas redes sociais, são 18 anos reunin-
do quem influencia, e influenciando 
nos rumos de todos. Neste tempo, 
construímos uma belíssima história. 
Uma história que, ao que tudo indica, 
está apenas em seu começo.

Nesta edição, trazemos na capa 
uma coroação da nossa trajetória. 
Na Semana da Mulher, levamos um 
grupo de executivas de diferentes 
setores da economia brasileira ao 
centro do poder. Em Brasília, estive-
mos reunidas com ministros de Es-
tado, discutindo rumos e soluções. 
E no Palácio do Planalto, em agenda 
exclusiva com o presidente da Repú-
blica, alinhamos um compromisso 
em favor das mulheres brasileiras: o 
chefe do Executivo receberá as em-
presárias bimestralmente.

Seja na revista impressa, seja nos 
eventos, o Grupo VOTO sempre 

editorial | karim miskulin

procurou discutir de modo maduro 
e propositivo as melhores ideias e 
ações para nosso país. Enquanto a 
Revista VOTO se faz presente nos 
principais gabinetes – públicos e pri-
vados –, o ciclo de debates Brasil de 
Ideias reuniu nos últimos anos abso-
lutamente todas as figuras de relevo 
do cenário político e empresarial.

E, neste ano de 2022, nossa jo-
vem, mas muito madura Revista 
VOTO quer ajudar outra jovem a 
amadurecer, a desenvolver-se. Esta 
outra jovem – a democracia brasilei-
ra – é filha de relações de poder con-
turbadas, de conflitos acirrados, de 
arranjos instáveis. E, como tal, cam-
baleia em seu amadurecimento. Pre-
cisa, portanto, de cuidados especiais, 
de muita atenção, para atingir final-
mente sua verdadeira maioridade. 
Ao que tudo indica, viveremos neste 
2022 uma prova de fogo para nossa 
jovem, instável e periclitante demo-
cracia. Como sairemos desses testes 
que o contexto político nos imporá? 

Bom, se depender do Grupo 
VOTO, sairemos mais fortes do que 
nunca. Ao comemorarmos nossos 18 
anos, pretendemos ajudar nosso país a 
atingir a sua maioridade democrática. 
Queremos, junto aos grandes players 
da política, da cultura e dos negócios, 
ajudar nossa democracia a se fortale-
cer, amadurecer e, finalmente, passar a 
um patamar de estabilidade, oferecen-
do segurança constitucional a todos e 
permitindo, assim, o desenvolvimento 
econômico e humano do Brasil. 

Para isso, ao longo do ano de 2022, 
apresentaremos uma nova VOTO – 
na revista, nos palcos, nas redes. É o 

karim miskulin
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que contamos em entrevista espe-
cial nesta edição – na qual também 
rememoramos a história da revista. 
O 2022 do Grupo VOTO terá reno-
vações visuais e editoriais na revis-
ta impressa e em nossas redes. Terá 
ações de cada vez maior relevância, 
como as da Semana da Mulher – 
que trazemos em nossa reportagem 
principal – e os eventos que estamos 
preparando para comemorar os 18 
anos da VOTO e os 200 anos da In-
dependência. 

Com uma atuação cada vez mais 
relevante e estratégica, o Grupo 
VOTO, no ano de sua maioridade, 
espera contribuir decisivamente 
para o amadurecimento definitivo 
da democracia brasileira, para que 
possamos, juntos, celebrar os 200 
anos de uma Independência sólida 
e verdadeira. 
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Maturidade para assumir e celebrar

200 anos

da redação

C ompleta-se, neste ano de 2022, 
o bicentenário da Independên-
cia do Brasil, evento que mar-
cou uma divisória em nossa his-

tória: antes, éramos uma continuidade 
administrativa de Portugal, regidos desde outro 
continente; depois, tornamo-nos donos das pró-
prias leis e passamos a escrever, sozinhos, nosso 
destino. Várias linhas cronológicas e eventos di-
versos, portanto, desenvolveram paralelamente 
suas histórias ao longo do tempo, até o dia em 
que, no Grito da Independência, se uniram e pas-
saram a ser, em certa medida, uma única e indis-
tinguível História do Brasil. 

Depois de ter sido colônia, o Brasil era, final-
mente, uma nação independente. Com tudo o que 
isso poderia significar. Importante frisar: não era 

NO BICENTENÁRIO DA INDEPENDÊNCIA DO BRASIL,  

A HISTÓRIA APONTA PARA O FUTURO

um reinado, governado por um rei, mas um im-
pério, no qual dois imperadores imprimiram suas 
personalidades e visões de mundo. 

Consequência da Independência é o mo-
mento histórico em que vivemos. O período re-
publicano foi – e é – ainda mais conturbado que 
os anteriores, com todas as suas reviravoltas e 
periodizações: República da Espada, Repúbli-
ca Oligárquica, Governo Provisório, Governo 
Constitucionalista, Estado Novo, República Po-
pulista, Regime Militar, Nova República... Das 
sete constituições federais da história do Brasil, 
seis são do período republicano, tendo uma delas 
durado apenas três anos. Houve, em média, uma 
constituição nova a cada 28 anos, desde a Inde-
pendência. Dada tamanha confusão, explica-se o 
descrédito do cidadão brasileiro à preservação das 
instituições, mas também a sua persistência em 
resolver os conflitos por meios políticos.

200 anos de independência  |  maturidade para assumir e celebrar
| 
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de Independência
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Conheça a História ao longo do tempo

Nesse período, participamos das duas guerras 
mundiais. Em 1917, entramos em combate naval 
contra a aliança germânica e afundamos um de 
seus submarinos. Em 1945, vencemos a Alemanha 
nazista na Batalha de Monte Castello.

O Brasil se dividiu internamente em antagonis-
mos políticos e ideológicos, sofreu rebeliões inter-
nas e golpes, mas manteve sua unidade mesmo nos 
piores momentos, o que garantiu a soberania na-
cional. Hoje, a maior ameaça, portanto, não é mais 
bélica, e sim política. Somos ameaçados através dos 
movimentos que pregam a subordinação do país a 
instituições globais, o horror ao patriotismo, a per-
versão dos valores morais, a difamação da história 
e dos heróis da Pátria e a divisão da sociedade em 
antagonismos de classes. A união e a paz que os 
jesuítas levaram séculos para construir, hoje são 
ameaçadas por uma descatequização.

Só uma constante vigilância pode garantir a 
preservação de nossa Independência. É o dever de 
todo aquele que assume a responsabilidade de seu 
próprio destino. Desde o jovem que sai da casa 
dos pais, o pai que assume as despesas da família, 
a mãe que se torna dona de casa e o país que con-
quista sua Independência, todos percebemos que 
a nossa liberdade carrega o peso das consequên-
cias de nossos atos. E à administração desse dever 
chamamos de maturidade.

Comemoramos, portanto, no aniversário de 
nossa Independência, dois séculos de preservação 
desta maturidade nacional, conquistada na data 
em que olhamos para nós mesmos e percebemos a 
nossa identidade. Naquele Grito do Ipiranga, ouvi-
mos pela primeira vez a nossa própria voz, vimos 
quem somos e assumimos um papel na História.

ORIGENS

Com uma abordagem arqueológica, a história 
do Brasil pode ser rastreada até o momento em 
que, no nosso solo, pisou o primeiro homem, e as-
sim apontamos para a história dos povos indíge-
nas. Já do ponto de vista civilizacional, chegamos 
à história dos primeiros povos com organização 
civil por aqui no descobrimento de 1500. Do ponto 
de vista político, poderíamos tomar como início o 
ponto do entroncamento que une todos os passa-
dos: a Independência. Essa, dando início à sobera-
nia nacional, permitiu ao povo brasileiro tomar 
suas próprias decisões. Sem mais a intervenção de 
um grupo político distante, deixamos de ser a con-
tinuidade da história de outros povos e de confun-
dir nosso passado com o deles.

A palavra independência tem origem no la-
tim, e significa aquilo que não “pende” de nada, 
que não é uma continuidade. Significa, em ter-
mos políticos, que somos livres do jugo de outras 
nações, que não estamos pendurados a ninguém. 
Entretanto, apesar de não dependermos de es-
trangeiros, ainda somos uma continuidade de 
nossos antepassados e, preservando sua identida-
de, dependemos dos valores que herdamos deles. 
Não menos dependemos também de nossa terra, 
de nossa cultura e do bom relacionamento com 
as demais nações amigas. Sem essas pendências 
– que todos os países têm –, jamais poderíamos 
honrar a nossa Independência e, por isso mesmo, 
em pouco tempo a perderíamos. Quando não há 
uma unidade nacional, as divisões sociais logo se 
tornam políticas, e a fragilidade interna faz do 
país alvo de interesses e domínios estrangeiros.

| 
9
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ANTECEDENTES

A chegada dos portugueses em solo brasileiro, 
apesar de marcar o encontro entre dois povos de 
bravos guerreiros – o português e o tupiniquim –, 
foi pacífica e amigável. O lusitano trazia na carave-
la mais de um milênio de histórias de guerras e de 
vitórias impressionantes: havia oferecido resistên-
cia ao domínio do Império Romano, reconquistado 
as terras dominadas pelos mouros e desbravado os 
“mares nunca dantes navegados” até a chegada ao 
Novo Mundo. O povo indígena, apesar de pouco 
se saber de sua história, também era notavelmente 
guerreiro e de grande esperteza.

Lideradas por Pedro Álvares Cabral, as navega-
ções que o destino direcionava ao solo tupiniquim 
carregavam pelo mar o espírito cristão desbrava-
dor da época, prontas a encontrar povos a serem 
catequizados, terras a serem descobertas, mercados 
a serem estabelecidos e alianças de guerra a serem 
seladas. Cabral era cavaleiro da Ordem de Cristo, 
herdeira da Ordem dos Templários, e herdava jun-
to o fervor de cruzado e a esperança de novas con-
quistas para a cristandade.

Para proteger, explorar e catequizar a terra 
descoberta, os portugueses estabeleceram, em 
1534, o sistema de capitanias hereditárias, pri-
meira divisão política do território brasileiro. 
Com a chegada da nova vizinhança, foi desilu-
dida a primeira impressão amistosa e otimista 
que os europeus haviam tido em seu primeiro 
encontro com os índios. Foram conhecidas, da 
pior forma possível, realidades locais hostis à 
moral cristã: canibalismo, sacrifícios humanos, 
infanticídio, poligamia e rituais alucinógenos. A 
chegada dos jesuítas, em 1549, para a catequese 
e educação dos nativos, portanto, trazia a espe-
rança da harmonia, da paz e do convívio entre o 
Novo Mundo e o Velho. Trazia também aos indí-

genas uma integração maior à sociedade, as téc-
nicas de construção e agricultura, um alfabeto e 
a possibilidade de registrarem e preservarem sua 
cultura e história.

Vendo nos nativos alguma hostilidade e difi-
culdade de conversão, muitos abusos começaram a 
ser praticados pelos portugueses, que encontraram 
um pretexto para os escravizar. A situação recebeu 
intervenção do Papa em 1537, que, condenando a 
escravidão na bula Sublimis Deus, citou expres-
samente a imoralidade de se subjugar os povos 
indígenas. Em 1570, foram escritas as primeiras 
leis oficiais que restringiam a escravidão no Brasil, 
processo que só terminaria com a abolição comple-
ta na Lei Áurea de 1888. A Ordem Jesuíta tratou de 
abraçar a causa e de proteger os índios contra as 
investidas de escravizadores.

AS BATALHAS DA SOBER ANIA

As primeiras batalhas para proteger o territó-
rio brasileiro sob domínio português foram já em 
1534, na Guerra de Iguape, contra os espanhóis, 
e se prolongaram ao longo de séculos. Houve di-
versas invasões francesas, holandesas e inglesas, e 
muitas batalhas o Brasil venceu em menor exérci-
to e sob circunstâncias milagrosas, com a aparição 
e a participação decisiva de santos católicos em 
campo de conflito.

Foi relatada a aparição de São Sebastião na 
Batalha de Uruçumirim, em 1567; a de Nossa Se-
nhora na Batalha de Guaxenduba, em 1614; e a 
de Nossa Senhora com o Menino Jesus e Santo 
Antão na Batalha do Montes das Tabocas. Há 
também a atribuição da intervenção de Nossa Se-
nhora do Carmo duas vezes no Forte de Coimbra, 
em 1801 e 1864. Vitórias milagrosas acompanha-
das de aparições já faziam parte da história portu-
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guesa, cujo primeiro rei, Dom Afonso Henriques, 
testemunhara uma aparição de Jesus Cristo antes 
da decisiva Batalha de Ourique. Não é por outro 
motivo que a maior devoção brasileira seja a Nos-
sa Senhora Aparecida, que, em 1717, apareceu a 
pescadores acompanhada de um milagre.

Com a garantia do território brasileiro e a me-
lhor integração com os povos indígenas, foram se 
destacando cidades com maiores níveis de desen-
volvimento. A sede administrativa, que antes era 
em Salvador, foi transferida para o Rio de Janeiro, 
em 1763, para aproveitar sua melhor posição bé-
lica e comercial.

As guerras napoleônicas estouraram na Euro-
pa, bagunçando o cenário local e influenciando 
também a situação do Novo Mundo. A resistência 
portuguesa contra as exigências de Napoleão fez 
com que Portugal se tornasse alvo de invasão. No 
último instante, a família real portuguesa esca-
pou da morte partindo taticamente para o Brasil. 
Os invasores franceses chegaram a avistar, ao lon-
ge, a retirada da corte. Ficaram a ver navios.

A chegada da corte portuguesa ao Brasil, em 
1808, deu a nós, brasileiros, uma nova visão so-
bre nossa identidade e papel: até então apenas um 
prolongamento de Portugal, agora nosso territó-
rio tornava-se a sede de um importante e respei-
tável reino europeu. Junto à família real, vieram 
muitos livros e homens eruditos, e grandes insti-
tuições foram fundadas para promover o desen-
volvimento local.

Nessa nova condição, em 1815, o então Estado 
do Brasil foi elevado a Reino do Brasil, passando 
a estar em nível de igualdade com o país europeu. 
Com isso, o Rio de Janeiro virava a sede do Rei-
no Unido de Portugal, Brasil e Algarves. A medi-
da desagradou a elite portuguesa, mas atendeu a 
exigências burocráticas do Congresso de Viena e 
permitiu que dele participasse a corte portugue-

sa deslocada à América. O importante Congresso, 
realizado após a derrota de Napoleão, redesenhou 
o mapa europeu.

A INDEPENDÊNCIA 

A Revolução Liberal do Porto pressionou o 
retorno da família real a Portugal. Dom Pedro 
ficou para trás, como príncipe-regente. A família 
real estava politicamente fraca, e a classe gover-
nante passou a adotar medidas que prejudicavam 
e rebaixavam novamente a situação brasileira, 
fechando mercados, restabelecendo o monopó-
lio, anulando tribunais e instituições e, por fim, 
exigindo o retorno do príncipe. Sua recusa a re-
tornar ficou marcada como o Dia do Fico, prelú-
dio da Independência do Brasil. Nesse período, o 
príncipe partiu em grandes viagens para conquis-
tar mais apoio político. 

No caminho de uma dessas viagens, em 7 de 
setembro de 1822, foi incentivado por seu minis-
tro José Bonifácio a separar o Brasil de Portugal, 
e informado que sua esposa, Dona Leopoldina, 
havia assinado a declaração de Independência. 
Confirmando os conselhos e encaminhamentos 
dos dois, bradou, nas margens do Ipiranga, o grito 
bicentenário: Independência ou Morte!

Como Dom Pedro em seu cavalo, o Brasil tam-
bém tomou as rédeas de sua jornada e a sobera-
nia de sua história. Independentes, já mostramos 
logo nos primeiros meses dessa nova etapa que 
podíamos mesmo ser livres. Algumas batalhas ex-
plodiram em reação à ousada medida, mas foram 
gerenciadas com firmeza, velocidade e precisão. 
O Brasil, vitorioso, teve sua independência reco-
nhecida por Portugal em 1825, no Tratado do Rio 
de Janeiro. No mesmo ano em que nascia a paz, 
nasceu também Dom Pedro II.
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1840 
Coroação de D. Pedro II 
“Coroação de Pedro II do Brasil”
Autor: Manuel de Araújo Porto-Alegre
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Uma antiga lenda irlandesa contava a 
história de São Brandão, o Navegador 
(484-577), que havia encontrado uma 
ilha paradisíaca, chamada de Ilha 
Afortunada: Hy Bressail, no dialeto 
celta, nome adaptado para Ilha Bra-
sil ao longo da Idade Média. Nunca 
se descobriu a que ilha exatamente 
o santo se referia. Nas primeiras via-
gens ao nosso território, no século 
XVI, os portugueses encontraram 
madeira de onde podiam extrair tinta 
com cor de brasa – ou brasil – e logo a 
terra afortunada desse pau-brasil pas-
sou a ser chamada pelo mesmo nome 
da ilha mitológica.

VOCÊ SABIA?

APÓS A INDEPENDÊNCIA 

Dom Pedro I logo foi aclamado imperador – 
em vez de rei – devido ao tamanho continental do 
Brasil. Instituiu como símbolo nacional a bandeira 
verde-amarela, cujos elementos ainda estão pre-
sentes na bandeira atual. Nove anos depois, com a 
morte de Dom João VI, seu pai, o Imperador teve 
que abdicar ao trono brasileiro para resolver o con-
flito da Guerra Civil Portuguesa. O pequeno Dom 
Pedro II teve sua maioridade antecipada e assumiu 
o Império do Brasil. 

Homem de grande erudição, respeitado pelo 
mundo inteiro e responsável pelo período de 
maior estabilidade política da história do Brasil 
independente, o segundo imperador desenvolveu 
a primeira proposta de transposição do Rio São 
Francisco, concluída neste ano de 2022. A Princesa 
Isabel, sua filha, trabalhou pela abolição da escra-
vatura, assinando a Lei do Ventre Livre e a Lei Áu-
rea enquanto regente.

Como o primeiro imperador, Dom Pedro II 
não conseguiu encerrar o reinado pacificamente e 
passar a coroa a seu sucessor, sendo expulso do país 
em 1889, no golpe republicano. A Proclamação da 
República, tal como a da Independência, também 
desencadeou conflitos no país, como a Guerra de 
Canudos e a Revolução Federalista.
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MULHERES 
NO PODER
GRUPO VOTO COLOCA NO CENTRO DE DECISÃO DO PAÍS 

ALGUMAS DAS MULHERES MAIS INFLUENTES DO BRASIL
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da redação

S ão 18 anos rompendo barreiras. Uma 
empresa criada e liderada por mulhe-
res, que une através da Revista VOTO, 
do ciclo de eventos Brasil de Ideias e da 

consultoria de relações governamentais, alguns dos 
principais tomadores de decisão do país, personalida-
des do setor público e privado, que possuem o poder de 
decidir o futuro do Brasil. 

A semana da mulher deste ano foi uma coroação 
ao trabalho do Grupo VOTO. Dentro do ciclo Bra-
sil de Ideias foram organizadas agendas especiais 
com algumas das principais lideranças políticas do 
Brasil. Guiadas pela CEO do Grupo VOTO, Karim 
Miskulin, mulheres executivas de empresas de dife-
rentes setores da economia reuniram-se em Brasí-
lia com o ministro de Estado da Economia, Paulo 
Guedes, o ex-ministro da Infraestrutura, Tarcísio de 
Freitas, e com o presidente da República, Jair Bol-
sonaro. Nas conversas, as pautas foram o futuro do 
Brasil, políticas para mulheres e ações para todos.

v o t o  1 5 5

Muito mais do que o compromisso presidencial 
de receber o grupo de empresárias a cada dois me-
ses, o principal resultado da missão foi a certeza de 
que, por mais difícil que seja, há espaço e esperança 
para mulheres que, unidas, defendem os interesses 
de todas. Que, no fim das contas, são os interesses 
de todos os brasileiros.

EMPRESÁRIAS CONSEGUEM 
AGENDA BIMESTR AL COM O 
PRESIDENTE DA REPÚBLICA

O Grupo VOTO conclui programação do even-
to Brasil de Ideias Mulher, realizado em março, 
garantindo a empresárias e gestoras do país agenda 
bimestral com o presidente Jair Bolsonaro. A con-
quista é um avanço histórico às lideranças femini-
nas de Norte a Sul do país, que representam diver-
sos segmentos da economia, como turismo, eventos, 
saúde, agronegócio, além do setor financeiro.

Empresárias de diversos setores da economia são recebidas pelo presidente Jair Bolsonaro
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Somos mulheres que 

enfrentam desafios 

diários para empreender 

no Brasil, mas que, ainda 

assim, estão sempre 

lutando para construir 

um país melhor, mais 

justo, e para inspirar 

outras mulheres.

karim miskulin

CEO do Grupo VOTO

Bolsonaro conversa com grupo de empresárias

Bolsonaro e ministra Flávia Arruda escutam as pautas das empresárias no Palácio do Planalto

“Podemos conversar para trocarmos ideias, de 
forma que eu demonstro como funciona aqui e vo-
cês me contam a realidade de vocês. Reconheço que, 
como mulheres empreendedoras, as atividades que 
vocês exercem não são fáceis, mas está mudando, 
está melhorando e irá melhorar ainda mais”, ressal-
tou Jair Bolsonaro.

Ao final da reunião, a conquista histórica re-
forçou o discurso de Karim e mostrou o resultado 
prático de seus longos anos de atividade pelo empo-
deramento da mulher.

“Somos mulheres que enfrentam desafios diá-
rios para empreender no Brasil, mas que, ainda as-
sim, estão sempre lutando para construir um país 
melhor, mais justo, e para inspirar outras mulheres”, 
afirmou a CEO do Grupo VOTO.

A ministra-chefe da Secretaria de Governo, Flá-
via Arruda, também participou do encontro, que 
durou aproximadamente três horas.
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Maria Vasconcelos,  diretora de  
Assuntos Institucionais da RV Ímola

Presidente Bolsonaro, ministra Flávia Arruda  
e Karim Miskulin

Patriciana Rodrigues, presidente do Conselho de Administração da Rede Pague Menos, fala sobre sáude e economia

MULHERES COM VOZ NO PLANALTO

“Tivemos oportunidade, através desse evento 
da VOTO, de comunicar as nossas necessidades 
ao maior líder do país, que é o chefe do Poder 
Executivo. No meu caso, pude trazer as princi-
pais demandas da indústria do meu estado, no 
tocante a cargas tributárias e necessidades pon-
tuais, como o caso da corrente que nos isola por 
12 horas ao dia, impossibilitando a trafegabilida-
de dos produtos de Roraima. Isso engessa nosso 
estado economicamente e, graças à iniciativa da 
Karim, eu tive oportunidade de levar essa rea-
lidade ao presidente, que se comprometeu em 
analisar”, pontuou a empresária do setor agroin-
dustrial e presidente da Federação de Indústrias 
do Estado de Roraima (FIER), Izabel Itikawa.

Assim como o setor industrial de Roraima, es-
teve representada a Federação das Indústrias do 

Espírito Santo (FINDES), com a participação de 
Cristhine Samorini, eleita em 2020 como a pri-
meira presidente mulher da história da institui-
ção. Samorini comanda a Grafitusa, tradicional 
empresa do setor gráfico, e aproveitou a oportu-
nidade proporcionada pelo Brasil de Ideias Mu-
lher para expor, ao presidente Bolsonaro, as prin-
cipais demandas dos empresários da FINDES.

“O Espírito Santo é um estado dependente 
do setor industrial. Temos 200 mil trabalhadores 
ligados à indústria e segmentos de extrema rele-
vância para o desenvolvimento nacional, como 
celulose, minério, ferro e nossa produção de 
rochas ornamentais, que representam cerca de 
70% das exportações do Brasil neste setor. Hoje, 
fiquei muito animada com o que vi, com a possi-
bilidade de agregar sugestões, de forma prática, 
de agendas que precisamos destravar no Brasil”, 
disse Samorini.
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INCLUSÃO FEMININA NA 
AGENDA ECONÔMICA

Após o encontro no Palácio do Planalto, as 
lideranças almoçaram com o ministro da Econo-
mia, Paulo Guedes, e gestoras da pasta, como a 
secretária especial de Produtividade e Competi-
tividade, Daniella Marques, e a subsecretária de 
Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empre-
sas, Empreendedorismo e Artesanato, Caroline 
Busatto. Eles apresentaram o programa Brasil Pra 
Elas, lançando no dia 8 de março, que garantirá 
mais crédito dos bancos federais para as mulheres 
e na educação empreendedora, por meio de con-
sultorias da rede nacional do Serviço Brasileiro 
de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae).

“As mulheres são muito capazes. No Minis-
tério da Economia mesmo, como vemos aqui, te-
mos grandes gestoras. E isso é meritocracia, não 
é favor. Quando tiramos o preconceito da mesa, 
como fizemos, as mulheres naturalmente se des-
tacam”, enfatizou Guedes. 

Em seguida, o ministro respondeu a uma sé-
rie de questionamentos levantados pelas convi-
dadas, como questões ligadas à tributação e ao 
crédito empresarial.

As mulheres são muito 

capazes. No Ministério 

da Economia mesmo, 

como vemos aqui, temos 

grandes gestoras. E isso é 

meritocracia, não é favor.

paulo guedes

Ministro da Economia

Paulo Guedes fala da pauta econômica

Izabel Itikawa, presidente da FIER

Grupo de empresárias conversam com Guedes

Cristhine Samorini, presidente da FINDES
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LIDER ANÇAS FEMININAS 
PAUTAM AGENDA POLÍTICA  
DE INFR AESTRUTUR A DO PAÍS

O grupo empresarial feminino também esteve 
reunido com o então ministro da Infraestrutura, 
Tarcísio Gomes de Freitas, e sua equipe de mu-
lheres, da qual faz parte a Secretária de Fomento, 
Planejamento e Parcerias, Natália Marcassa, em 
Brasília. Com mediação de Karim Miskulin, o 
microfone esteve aberto às convidadas, que ques-
tionaram o ministro sobre demandas de seus res-
pectivos setores. O encontro faz parte do Brasil 
de Ideias Mulher e reforçou o papel de fomentar 
a inclusão das pautas de lideranças femininas na 
agenda política do país. 

“Brasília é o centro do poder. O objetivo do 
Grupo VOTO é aproximar mulheres de todo o 
país dos processos de tomada de decisões. Bus-
camos isso sempre, em diversas de nossas ini-
ciativas. E hoje trouxemos o ministro Tarcísio, 
que está à frente de uma pasta de extrema re-

Ex-ministro Tarcísio participa de jantar com empresárias Claudia Cohn, CEO do Grupo DASA, e Ana Tércia, vice-
presidente do CFC

Tarcísio responde a perguntas das empresáriasTarcísio com Natália Marcassa, Natália Ávila, Fernanda 
Oliveira, Paula Oliveira Passos e Karim Miskulin

levância ao desenvolvimento econômico, para 
escutá-las. Nossa meta é sempre fomentar a in-
clusão através do diálogo”, destacou Karim, na 
abertura do evento.

As mulheres presentes conduziram o debate 
a partir daí. Durante toda a noite, elas fizeram 
uma série de questionamentos ao ministro, que 
envolviam desde perguntas sobre políticas pú-
blicas específicas de seus segmentos, até estraté-
gias de inclusão de ainda mais mulheres na pasta 
comandada por ele.

“Um evento como esse do Grupo VOTO é mui-
to importante porque nos permite ouvir o que as 
empreendedoras e gestoras desse país estão pen-
sando, o que projetam para o futuro e, sobretudo, 
o que esperam dos dirigentes do país em termos 
de inserção das mulheres e igualdade de oportu-
nidades. Além disso, tive a oportunidade de con-
tar a história do ministério, que é marcada por vá-
rias mulheres que montam um time de primeira 
linha e são grandes responsáveis pelo sucesso da 
pasta”, disse Tarcísio.
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Marina Willisch, vice-presidente de Relações 
Governamentais e Comunicação da GM

Líderes empresariais em evento com Marina Willisch

ESPAÇO E REPRESENTATIVIDADE

Ainda em Brasília, para encerrar a bem-suce-
dida programação com chave de ouro e celebrar 
as conquistas, Karim Miskulin recebeu o grupo 
empresarial para um jantar. “Eu estou há quase 30 
anos trabalhando com política e nunca ouvi falar 
de um grupo, nem de homens, que conseguisse 
um comprometimento de presidente da Repúbli-
ca de ser ouvido de dois em dois meses. Isso é uma 
conquista nossa e representa também o valor que 
o governo federal dá para as representações femi-
ninas do Brasil”, destacou Miskulin. 

No time de peso de convidadas protagonistas 
de negócios e instituições da sociedade civil, esta-
va a vice-presidente Técnica do Conselho Federal 
de Contabilidade (CFC), Ana Tércia Lopes Rodri-
gues. Ana se deslocou até Brasília especialmente 
para o Brasil de Ideias Mulher, pois considera o 
evento extremamente necessário. “Precisamos 
aumentar e consolidar a representatividade femi-
nina no Brasil. E estou aqui hoje também repre-
sentando as mulheres negras que lutam por mais 
espaço na política, nos conselhos de empresas e 
no segmento corporativo. Essa iniciativa do Gru-
po VOTO é um passo importante neste sentido, 
uma vez que possibilita que mulheres que já ocu-
pam posições importantes tenham voz e cons-
truam o caminho de uma liderança sustentável, 
diversa e inclusiva”, disse.

Outra participante foi a empreendedora da 
iHUB Investimentos (da XP) e diretora-execu-
tiva do Instituto Unidos Brasil, Marly Parra. 
Marly já ocupou diversos cargos de liderança no 
ambiente corporativo e, em 2018, foi premiada 
pela Revista Forbes como uma das 40 mulheres 
mais poderosas do Brasil. “As pessoas se afasta-
ram bastante de Brasília nos últimos anos, dei-
xaram de frequentar e conviver com nossos re-
presentantes. E precisamos estar presentes para 
falar das nossas dificuldades, como dificuldades 
de empreender. Precisamos de muitas reformas, 
e só conseguimos avançar nesse sentido trazen-
do nossa realidade e nossas necessidades direta-
mente aos tomadores de decisões”, enfatizou.

Ainda em Brasília, para encerrar a bem-sucedi-
da programação com chave de ouro e celebrar as 
conquistas, Karim Miskulin recebeu as convida-
das para um jantar. Na ocasião, esteve presente 
a vice-presidente de Relações Governamentais e 
Comunicação da General Motors América do Sul, 
Marina Willisch, que compartilhou sua história 
com as demais convidadas. 

“Sempre tive exemplos de mulheres fortes na 
minha família. Meu pai também era uma figura 
que motivava meu sucesso, uma vez que sempre 

investiu, sem pestanejar, na minha formação 
acadêmica e profissional. Demorei para perceber 
o machismo da sociedade. Mas, infelizmente, 
pude vivenciar a desigualdade de gênero já tra-
balhando na GM. Muitas meninas chegavam até 
mim curiosas, sobre como eu estava ocupando 
um cargo de liderança, porque não costumavam 
ver isso e não tinham referências. Então, perce-
bi o quanto é importante compartilhar minhas 
experiências e mostrar que, sim, todas nós pode-
mos estar onde quisermos”, destacou Willisch. 

Willisch é bacharel em Direito e mestre em 
Direito Corporativo e Economia, pela Fundação 
Getúlio Vargas. A profissional acumula 20 anos 
de experiência profissional nas áreas jurídica, fi-
nanceira e tributária e iniciou a carreira na Ge-
neral Motors em 2013, como diretora tributária 
para o Brasil, assumindo o cargo que ocupa hoje 
em 2019.
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Brasil de Ideias Eleições 2022: 
lugar de mulher é na política

da redação

O primeiro evento do ano do Gru-
po VOTO, o Brasil de Ideias – 
Especial Eleições 2022, realiza-
do no final de janeiro, em São 

Paulo (SP), contou com uma convidada especial: a 
deputada federal e presidente nacional do Pode-
mos, Renata Abreu. 

Durante o encontro, que reuniu um público 
formado por executivos das maiores e mais im-

EVENTO DO GRUPO VOTO REÚNE LIDERANÇAS EMPRESARIAIS PARA 

DEBATER POLÍTICA COM A DEPUTADA FEDERAL RENATA ABREU

portantes empresas em operação no Brasil, Rena-
ta Abreu mostrou como usou a matemática para 
transformar o Podemos, um partido nanico, em 
uma sigla que hoje reúne a terceira maior banca-
da do Senado Federal. A legenda foi fundada em 
1995 por ela, que é empresária, advogada e pós-
-graduada em Direito Eleitoral. 

A deputada falou sobre a importância das 
mulheres se engajarem na política. Filha do em-
presário e ex-deputado federal José de Abreu, 

brasil de ideias  |  eleições 2022v o t o  1 5 5

Carol Paiffer, Karim Miskulin, Renata Abreu, Andrea Muniz, Anna Guerra, Raquel Gallinati, Gabriela Manssur, Rosana 
Niemeyer e Marcia Astassie
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ela admitiu que não gostava do assunto. O exer-
cício dessa atividade era considerado “coisa de 
homem”, inclusive pelo pai da parlamentar. No 
entanto, Renata Abreu acabou assumindo o co-
mando do PTN (Partido Trabalhista Nacional) 
quando o pai se afastou da política por causa do 
Mal de Alzheimer. 

“O pai já estava mal de saúde. Ele tinha sido 
deputado por 12 anos. Aí eu precisei entender 
aquilo. Eu fui estudar, sempre fui muito estu-
diosa, sempre. Comecei pela lógica, fazendo um 
planejamento estratégico, que é minha área. A 
construção de um projeto político foi o primeiro 
passo. Naquela época, o PTN não tinha nenhum 
deputado. Fomos para quatro deputados federais 
nas eleições seguintes. A partir dali, iniciamos um 
projeto de apresentar para o Brasil um novo mo-
vimento político.”

As referências herdadas do pai e, claro, da 
mãe, Cristina Abreu, fundadora do Centro de 
Tradições Nordestinas em São Paulo, também 
foram citadas pela parlamentar. “Meu pai sempre 
acreditou no Brasil. Tenho muito orgulho e muita 
referência dele, assim como da minha mãe no tra-
balho social. Eu sempre falo que o grande sonho 
dos pais é deixar para os seus filhos uma história, 
em vez de uma herança.”

SENSIBILIDADE PAR A  
ATUAR NA POLÍTICA

Renata Abreu defendeu a maior participação 
feminina na política. “A mulher é a grande cuida-
dora da sociedade, vocês sabem disso. Nós somos 
iguais aos homens perante a lei, mas, no fundo, 
quem acaba cuidando mais dos filhos? Quem cui-
da dos idosos? Dos enfermos? É natural. O olhar 
da mulher é mais sensível. Esse dom de cuidar 
também precisa estar presente na política.”

A CEO do Grupo VOTO, Karim Miskulin, an-
tecipou que o Brasil de Ideias – Especial Eleições 
2022 contará com a presença dos cinco princi-
pais candidatos à Presidência da República, além 
de candidatos aos governos dos estados do Rio 
Grande do Sul, Rio de Janeiro, São Paulo e Minas 
Gerais e dos presidentes nacionais das maiores le-
gendas do país. “Vamos ter um ano muito rico em 
debate e conteúdo. Ano importante para o Brasil 
discutir e fazer as melhores escolhas.”

O Brasil de Ideias é reali-
zado pelo Grupo VOTO há 
mais de 10 anos. O objetivo 
da iniciativa é unir os seto-
res público e privado para 
discutir e promover o desen-
volvimento nacional.

Welder Peçanha, Andrea Muniz, Roberto Vilela 
e Laura Regenin

Renata Abreu leva sua visão e experiência na política para 
empresários 

A anfitriã recebe Renata Abreu e Klécio Santos

Marina Willisch, Renata Abreu, Rosana Niemeyer,  Samir 
Astassie e Marcia Astassie
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Eleições presidenciais no Brasil

A história das eleições presidenciais no 
Brasil é permeada de casuísmos e ins-
tabilidades. Vinte e seis presidentes 
da República foram eleitos entre 1891 

e 2018. Nas vinte e três eleições diretas, cinco preten-
dentes alcançaram a reeleição, sendo três sucessiva-
mente (FHC, Lula e Dilma) e dois não (Rodrigues 
Alves e Getúlio Vargas). Nas oito indiretas, foram 
sufragados dois presidentes civis e seis militares.

Duas chapas se enfrentaram no primeiro em-
bate presidencial republicano, o qual ocorreu pela 
via indireta em 25 de fevereiro de 1891. O mare-
chal Deodoro da Fonseca e o almirante Eduardo 
Wandenkolk enfrentaram o senador Prudente de 
Morais e o então general Floriano Peixoto. Numa 
eleição em que os votos eram dados para cada 
cargo isoladamente, a primeira chapa atingiu 129 
e 57 votos, enquanto a outra 97 e 153. Floriano 
acabou eleito vice-presidente obtendo mais votos 
que o presidente. 

Relativamente às onze eleições presidenciais 
da República Velha (1891-1930), o Brasil era no-
minalmente uma democracia que vivificava plei-
tos apáticos, não competitivos e fraudulentos. 
Não havia politização. Nem oposição. Os proces-
sos eleitorais não passavam de farsas oficializadas 
para homologar oligarcas e possibilitar que o go-
verno sempre vencesse. Os votos eram cabrestea-
dos dos currais a partir de regimes policialescos 
liderados por chefetes políticos locais. 

Indo adiante, após a ditatura do Estado Novo 
(1937-1945), as quatro disputas realizadas entre 

1945 e 1960 (Gaspar Dutra, Getúlio Vargas, JK e 
Jânio Quadros) viabilizaram a sedimentação de 
partidos como UDN, PSD, PTB e PDC e, em ter-
mos de campanha, introduziram o uso de comitês 
eleitorais e distribuição de brindes.

As “eleições” do período militar (1964-1985) 
foram todas indiretas. Nos “pleitos” ocorridos em 
1964, 1966, 1969, 1974 e 1978, os Colégios Eleito-
rais apenas homologaram os nomes que o gover-
no havia escolhido.

Na eleição indireta de 1985, com o racha con-
sumado no PDS (partido do governo) a partir da 
candidatura Paulo Maluf, e a liberação da fideli-
dade partidária pelo TSE, o Colégio Eleitoral ele-
geu o candidato da Aliança Democrática formada 
entre os dissidentes pedessistas - que fundaram 
a Frente Liberal (PFL) - e o PMDB. No entanto, 
Tancredo Neves não assumiu a presidência, que 
foi exercida por José Sarney.

A eleição de 1989, que registrou o menor índi-
ce de votos brancos (1,63%) e nulos (4,81%) entre 
as disputas pelo Planalto, marcou a retomada do 
voto popular para a presidência e a incorporação 
dos debates televisionados. De lá para cá, foram 
oito pleitos, sendo dois decididos no primeiro 
turno (1994 e 1998) e seis no segundo (1989, 2002, 
2006, 2010, 2014 e 2018).

ANTÔNIO AUGUSTO MAYER DOS SANTOS

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

A eleição de 1989, que registrou 

o menor índice de votos brancos 

e nulos entre as disputas pelo 

Planalto, marcou a retomada do 

voto popular para a presidência 

e a incorporação dos debates 

televisionados.
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 » Comunicação Corporativa 

 » Comunicação Digital 

 » Inteligência de dados 

 » Design 

 » Audiovisual 

 » Tecnologia em Comunicação 

 » Análise e Monitoramento de mídia 

 » Relações Públicas e Eventos

Equipe
multiprofissional

Mais de 30 anos  
de experiência

Inteligência em comunicação para empresas, 
órgãos governamentais e terceiro setor.
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E mbora a venda de vaporizadores e 
produtos de tabaco aquecido – os 
populares cigarros eletrônicos – 
ainda seja proibida no Brasil, o 

consumo tem aumentado ano a ano. Em 2020, fa-
lava-se em cerca de 1 milhão de consumidores, 
mas hoje são mais de 2 milhões. Boa parte deles, 
interessados na possibilidade de substituição de-
finitiva do cigarro tradicional por uma alternati-
va de menor risco potencial.

Esse é o caso de Flávio Augusto Fontana, que 
tentou por diversas vezes largar o cigarro com a 

ajuda de medicamentos, adesivos de nicotina e 
gomas de mascar, mas não conseguiu. “Comecei a 
me interessar por esses novos dispositivos vendo 
pessoas usando nas ruas. Percebi que o cheiro era 
bom e então passei a pesquisar em blogs especia-
lizados. Já no primeiro dia de uso, abandonei o 
cigarro tradicional”, conta. Pouco tempo depois 
de passar a usar somente o dispositivo eletrônico, 
Fontana relata que notou melhoria no paladar e 
no olfato, e uma maior disposição física. 

A grande questão é que, pela falta de regu-
lamentação, 100% dos cigarros eletrônicos co-
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CONSUMIDORES DE CIGARROS ELETRÔNICOS AGUARDAM  

A REGULAMENTAÇÃO DO PRODUTO NO BRASIL

publi editorial | direito de escolha
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mercializados no Brasil são ilegais. A Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) está 
analisando a liberação, ou não, desse tipo de pro-
duto. No entanto, outros países, como Estados 
Unidos e Inglaterra, já regularam a produção e co-
mercialização de vaporizadores e produtos de ta-
baco aquecido, com base em estudos clínicos que 
têm consolidado os cigarros eletrônicos como al-
ternativa de menor risco potencial à saúde.

Na Inglaterra, por exemplo, o Serviço Nacio-
nal de Saúde passou a indicar o uso dos vapori-
zadores para os pacientes que são consumidores 
de cigarros tradicionais, como estratégia para 
parar de fumar, já que estudos da Public Health 
England (PHE) apontaram que os dispositivos 
podem reduzir em até 99% a exposição às subs-
tâncias tóxicas geradas pela queima do tabaco no 
cigarro convencional.

No Canadá, o Ministério da Saúde (Health Ca-
nada) também reconheceu que a substituição dos 
cigarros por vaporizadores pode reduzir a exposi-
ção às substâncias tóxicas.  No Japão, a parcela dos 
consumidores que migraram para produtos de ta-
baco aquecido chegou a 25% dos fumantes adultos, 
três anos após a permissão para a comercialização.

Aqui no Brasil a situação ainda é bem diferen-
te. “Os consumidores estão fazendo as suas esco-
lhas sem que nenhum órgão regulamentador este-
ja controlando esses produtos, hoje encontrados 
em todos os lugares: bares, baladas e no comércio 
de rua”, desabafa Alexandro Lucian, editor do 
portal Vapor Aqui e Presidente da Direta – Dire-
tório de Informações para Redução dos Danos do 
Tabagismo, uma organização não governamental. 

Lucian também é ex-fumante do cigarro tradi-
cional. Depois de 15 anos e de muitas tentativas, 
conseguiu abandonar o velho hábito com a ajuda 
do produto eletrônico. Segundo ele, a desinfor-
mação sobre essas novas categorias é tão grande 
que isso o motivou a criar canais de comunicação 
para ajudar consumidores a escolherem produtos 
adequados: “Depois de muito pesquisar e estudar, 
passei a dividir a minha vivência com outras pes-
soas. Assim surgiu o blog ‘Vapor Aqui’, direciona-
do a adultos fumantes que buscam novas alterna-
tivas aos cigarros convencionais”.

O AVANÇO DAS NOVAS  
CATEGORIAS BRASIL AFORA

O Parlamento da União Europeia, que reúne 
27 países, aprovou em fevereiro deste ano um re-
latório sobre prevenção e tratamento do câncer, 
reconhecendo a contribuição potencial dos pro-
dutos de vapor para quem quer parar de fumar. 

alexandro lucian

Editor do portal Vapor Aqui  
e Presidente da Direta

Os consumidores estão 

fazendo as suas escolhas 

sem que nenhum 

órgão regulamentador 

esteja controlando 

esses produtos, hoje 

encontrados em todos os 

lugares: bares, baladas e 

no comércio de rua.

A falta de regulamentação também incomoda 
Gustavo Augusto Dias. “Quem se sente confor-
tável usando um produto que é ilegal no país?”, 
questiona. Ciente da ilegalidade dos produtos em 
circulação, ele diz que pretende continuar adqui-
rindo mesmo assim, até que a regulamentação 
seja aprovada. “Já pesquisei bastante e entendi 
que esses novos produtos são uma excelente al-
ternativa para quem fuma e quer reduzir, como 
é o meu caso. Diversos países já aprovaram a sua 
utilização e espero que no Brasil eles também se-
jam regulamentados”, afirmou.

Dias é um entusiasta das novas categorias. Ele 
fumou cigarros convencionais por 12 anos até co-
nhecer o vaporizador. “Um amigo me apresentou o 
vape e eu não confiei de imediato, mas pesquisei, li 
várias informações importantes, até me convencer 
da sua utilidade. Decidi comprar um kit e depois 
de uma semana estava completamente adaptado.” 

Um ponto comum no relato de quem trocou o 
cigarro convencional pelo eletrônico é o aumento 
da disposição. Dias relata que tinha muito proble-
ma com a falta de fôlego, mas que, após a substitui-
ção, passou a ter noites de sono com melhor qua-
lidade, e está mais disposto fisicamente. “Eu tinha 
o hábito de fumar antes de dormir. E agora, sem o 
cigarro convencional, durmo bem melhor”, disse.
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OS cigarros eletrônicos ainda não es-
tão liberados no Brasil. Mas, mes-
mo com a comercialização e impor-

tação proibidas, é comum ver pessoas usando, 
principalmente vaporizadores, sem qualquer ga-
rantia de procedência ou controle sanitário. Hoje, 
estima-se que há mais de 2 milhões de consumi-
dores no país, demonstrando que o número mais 
do que dobrou. 

A revisão da regulamentação é fundamental 
para permitir a comercialização dessas novas al-
ternativas de potencial menor risco para os adul-
tos fumantes que não optaram por parar de fu-
mar. Oferecer padrões de qualidade, fiscalização 
e informação sobre o que se está consumindo é 

Cigarros  
eletrônicos,  
por que  
regulamentar?

fundamental. Além de todos os problemas ine-
rentes a um mercado ilegal em franca expansão, 
há ainda muita desinformação no que diz respei-
to aos cigarros eletrônicos.

É comum ouvir, por exemplo, que esses pro-
dutos são piores que os cigarros tradicionais. Não 
é verdade. E as evidências científicas estão aí para 
confirmar. Estudos científicos já demonstraram 
que, comparados aos cigarros tradicionais, os va-
porizadores e dispositivos de tabaco aquecido po-
dem reduzir os riscos do tabagismo em até 99%.

Nesse sentido, a BAT tem realizado um grande 
esforço nos últimos anos para oferecer alternati-
vas mais seguras aos seus consumidores. Vapori-
zadores e produtos de tabaco aquecido já são co-

artigo | delcio sandi
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O fato é que as discussões 

para a regulamentação de 

vaporizadores e produtos 

de tabaco aquecido ganham 

cada vez mais espaço, e isso 

é positivo. Para além das 

questões de mercado – hoje 

totalmente na ilegalidade –, 

regulamentar alternativas 

ao cigarro é uma questão de 

saúde pública.
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mercializados em mais de 30 países, incluindo boa 
parte da União Europeia, Estados Unidos, Japão, 
Nova Zelândia e diversos outros lugares onde há 
consenso sobre o menor risco potencial à saúde 
que esses produtos apresentam, na comparação 
com o cigarro tradicional.

Nos EUA, a agência reguladora americana 
FDA (Food and Drug Administration), semelhan-
te à nossa Anvisa, concedeu a liberação de um 
vaporizador da BAT, concluindo que sua comer-
cialização é apropriada para a proteção da saúde 
pública. No Canadá, que sempre foi vanguarda no 
controle do tabaco, o Ministério da Saúde tam-
bém entendeu que utilizar vaporizadores é menos 
prejudicial à saúde do que fumar cigarros tradi-
cionais. No Reino Unido, em torno de 6% do con-
sumo de tabaco é de uma dessas categorias. No 
Japão, essa percentagem chega a 25%.

Hoje sabemos que a exposição do fumante à 
maior parte das substâncias tóxicas derivadas do 
hábito de fumar ocorre por conta da combustão, 
a queima do fumo. Como os vaporizadores e dis-
positivos de tabaco aquecido oferecem experiência 
similar, utilizando temperaturas mais baixas e sem 
combustão, os riscos associados ao consumo dos 
cigarros tradicionais reduzem substancialmente. 

Os dispositivos eletrônicos para fumar foram 
criados para adultos fumantes como uma alterna-

tiva de menor risco potencial à saúde em relação 
ao cigarro tradicional. E as evidências demons-
tram que vaporizadores e produtos de tabaco 
aquecido são uma inovação cujo sucesso tem sido 
demonstrado. Cabe lembrar que qualquer produ-
to derivado de tabaco não pode ser comercializa-
do para menores de 18 anos. Isso é crime.

O fato é que as discussões para a regulamenta-
ção de vaporizadores e produtos de tabaco aqueci-
do ganham cada vez mais espaço, e isso é positivo. 
Para além das questões de mercado – hoje total-
mente na ilegalidade –, regulamentar alternativas 
ao cigarro é uma questão de saúde pública. 

Durante os últimos anos, temos oferecido in-
formações claras e transparentes para a Anvisa, 
discutindo nossas preocupações e apresentan-
do todas as evidências científicas para elucidar 
quaisquer dúvidas sobre vaporizadores e produ-
tos de tabaco aquecido. Não regulamentar é ne-
gar aos adultos fumantes alternativas de menor 
risco à saúde, deixando-os com a única opção de 
adquirir esses produtos no mercado ilegal, sem 
qualquer controle sanitário e fomentando o cri-
me organizado, que aufere lucros com a sua venda 
e não respeita a não venda a menores de idade.

delcio sandi

Diretor de Relações Externas da BAT Brasil
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200 ANOS  
OU ANO 1?

O Brasil prepara-se para celebrar 200 
anos do dia em que Dom Pedro I 
gritou “Independência ou Morte” 
às margens do Rio Ipiranga, em São 

Paulo. Em 1822, o Brasil deixava para trás o 
jugo à Coroa de Portugal. Hoje, um outro grito 
de liberdade também ocorre.

Após os protestos de 2013 – que não foram 
pelos 20 centavos –, seguidos das manifestações 
de rua pelo impeachment de Dilma, em 2016, e 
posterior eleição de Bolsonaro, em 2018, o Brasil 
dá seu segundo grito de liberdade. Isto porque o 
presidente, eleito sem conchavos com grupos de 
interesse, pôde botar adiante políticas inéditas. 
Dentre as principais, destaco:

A) Resgate da tradicional moral dos brasilei-
ros: falar abertamente de Deus e da importância 
das igrejas, contra o aborto, guerra contra drogas 
e valorização do conceito familiar, base da tão 
importante moral de uma sociedade calcada em 
valores judaico-cristãos.

Deus é bom e há de prover o 

sepultamento político dos algozes 

do povo, pavimentando o cenário 

nacional rumo a uma longa 

prosperidade, neste segundo grito 

de independência do Brasil.
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artigo | eduardo bolsonaro

B) Na segurança: flexibilização do acesso a ar-
mas, o que, em 2019, colaborou para a maior que-
da de nossa história no número de homicídios: 
20% a menos. E em 2021 caiu de novo, chegando 
ao mesmo patamar de 1997.

C) Na economia: maior programa de privati-
zações e concessões do mundo, o PPI que, somado 
à nova política internacional sem viés ideológico, 
fez o país chegar à 4ª posição mundial no recebi-
mento de investimentos internacionais em 2019.

D) Na infraestrutura: fim da indústria da seca 
no Nordeste. Lula havia prometido a transposi-
ção do Rio São Francisco, mas ela atrasou 8 anos 
e custou R$ 7 bilhões a mais que o preço original. 
Somente no governo Bolsonaro, a água chega ao 
sofrido povo nordestino.

E) No social: além de mais do que dobrar o 
valor do Bolsa Família, agora transformado em 
Auxílio Brasil, quem recebe o benefício de R$ 400 
e trabalha de carteira assinada segue recebendo-o 
com um plus de R$ 200 pelos próximos dois anos. 
Essa medida visa a estimular a formalidade.
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F) No ambiental: após décadas de discussão, o 
presidente Bolsonaro movimentou a base gover-
nista para aprovar o Marco do Saneamento Básico, 
que permite à iniciativa privada prestar o serviço 
de água e esgoto. Milhões de brasileiros deixarão 
de poluir rios, praias e a natureza. Um golaço!

G) No combate à corrupção: três anos e meio de 
mandato sem nenhum escândalo de corrupção. É isso.

H) Nos valores morais: luta contra o aborto, 
guerra contra as drogas e valorização do conceito 
familiar, base da tão importante moral cristã que 
é característica fundamental do povo brasileiro.

Essas medidas, que melhoram a vida de todos, 
só são possíveis porque a campanha de Bolsonaro 
contou com maciço e inédito apoio popular, um 
exército de voluntários que trabalhou de graça. E 
esta segue sendo a base de Bolsonaro, tanto que a 
aposta de seus opositores é em desgastá-lo junto a 
seu público, como se o presidente fosse capaz de 
acabar com todas as mazelas que acometem o país 
em apenas 4 anos. 

Ainda que o presidente só tivesse realizado um 
dos itens citados, isso já teria valido sua eleição. 
Mas Deus é bom e há de prover o sepultamento 
político dos algozes do povo, pavimentando o ce-
nário nacional rumo a uma longa prosperidade, 
neste segundo grito de independência do Brasil.

eduardo bolsonaro

Deputado federal por São Paulo
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N os últimos dois anos, tivemos alguns 
desentendimentos entre os Poderes 
– uns velados, outros escancarados.  
Desde 2020, com a pandemia, vive-

mos aparentes disputas de poder entre os Poderes, 
assim como entre os próprios entes federados, fa-
zendo com que o STF confirmasse a competência 
concorrente administrativa, como ocorreu em 
relação àqueles decretos da pandemia que abriam 
e fechavam os estabelecimentos, o comércio, as 
escolas, o escoamento da produção, etc. Achavam 
que era crise institucional, mas não era.

Pandemia, CPI, 
fake news, eleições e as 
tensões entre os Poderes
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artigo  |  alexandre kruel jobim

Veio, então, uma onda de fake news sobre os 
mais diversos assuntos, criadas geralmente pelos 
oportunistas de plantão, que acabaram também 
por tensionar a relação entre os Poderes, onde o 
Judiciário fora chamado a intervir, com acertos 
e desacertos. Também não houve nenhuma crise 
por causa disso.

Na sequência, veio uma CPI que deu o palan-
que necessário ao Legislativo, com alguns abusos, 
clichês e retóricas normais da política, mas per-
mitindo uma ampla investigação parlamentar, 
vindo o Judiciário a ser chamado a estabelecer 

Em 2022, estaremos mais 

uma vez com eleições gerais. 

Iniciados os chamados 

calendário e processo eleitoral, 

o Poder Judiciário, mais 

especificamente a Justiça 

Eleitoral – ativa, ágil e com 

bons quadros –, terá a árdua 

tarefa de intervir e decidir nas 

disputas eleitorais.
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determinados limites segundo a sua jurispru-
dência, mas cujo ápice culminou num extenso 
e confuso relatório, com juridicidade, eficácia e 
utilidade questionáveis.  

Neste cenário tumultuado estão os poderes 
constituídos, que precisam agir. Uns por provo-
cação, como o Judiciário; outros por iniciativa, 
como o Legislativo; e outros por ação – no caso, o 
Executivo, cumprindo o legislado e respeitando 
os limites do Estado de Direito. 

Pode até parecer confuso, mas não é tanto as-
sim, faz parte do jogo e das regras.

Não há disputa, há exercício de prerrogati-
vas constitucionais.

Não há e não houve crise institucional, as 
instituições podem se estranhar, mas funcio-
nam e se respeitam.

Há quem aponte como uma queda de braço 
do Judiciário com o Executivo e o Legislativo. 
Em alguns casos isso é fato, pois o Judiciário tem 
legislado sob a escusa de suprir uma lacuna de 
omissão do Legislativo, visando impor ao Execu-
tivo determinadas ações sequer legisladas, como 
se tivesse competência e investidura para tanto.

Outros afirmam que não há desentendimento 
entre Poderes, mas sim disputas de poder perso-
nificadas em um ou outro agente público. Temos 
que admitir que também existe isso, pois é fato 
que, vez por outra, personagens, em atos indivi-
duais, agem com excesso, com equívoco.

Obviamente, o ideal seria que cada um ficasse 
no seu quadrado, mas as coisas não são herme-
ticamente separadas. Os Poderes, como sabemos, 
devem ser independentes e harmônicos entre si, 
mas isso não significa que um pode agir na es-
fera do outro a todo momento. O Judiciário não 
pode ter iniciativa, agir de ofício, para resolver 
as políticas públicas e praticar atos de gestão de 
competência do Executivo. Este, por sua vez, não 
pode insistir em descumprir as decisões do Judi-
ciário, que fora provocado para impedir ou anu-
lar determinado ato. E o Legislativo, por sua vez, 
não pode legislar casuisticamente para transpor 
determinadas decisões da competência do Execu-
tivo ou aquelas já decididas pelo Judiciário.

Em 2022, estaremos mais uma vez com elei-
ções gerais. Iniciados os chamados calendário e 
processo eleitoral, o Poder Judiciário, mais espe-
cificamente a Justiça Eleitoral – ativa, ágil e com 
bons quadros –, terá a árdua tarefa de intervir e 
decidir nas disputas eleitorais. 

Não são poucas as formas e causas de ilícitos 
nas quais será necessário intervir. Haverá ações 
de investigação e decisões sobre o abuso de po-
der econômico, político e de comunicação; dis-
cussões sobre distribuição do fundo partidário 

em cotas de candidaturas femininas; propaganda 
antecipada travestida de propaganda intraparti-
dária, agregada à volta da propaganda partidá-
ria gratuita disfarçada em propaganda eleitoral, 
no caso antecipada e, ainda, um sem número de 
questionamentos sobre a possibilidade de bani-
mento de algumas plataformas de distribuição de 
conteúdo massivo de informação.

Quanto às violações mais corriqueiras, a Justi-
ça Eleitoral já está acostumada, os juízes possuem 
experiência e a jurisprudência tem evoluído a cada 
eleição; já quanto à disseminação de informações 
por plataformas, haverá um desafio enorme.

A propósito, muito tem se discutido como tra-
zer para a jurisdição brasileira uma plataforma 
cuja empresa esteja sediada no exterior, não pos-
suindo representante nem registro no Brasil. O 
tema é polêmico, mas talvez a única solução seja 
a de proibir os candidatos de utilizarem platafor-
mas que não se submetem à jurisdição brasileira.

Sabemos que, se isso acontecer, a primeira 
pedra virá dos defensores da liberdade de expres-
são, mas esta não é plena, tem limites, principal-
mente em períodos eleitorais. Ou seja, se se abu-
sa mediante um meio, a conduta do abuso é que 
deve ser coibida, e não tão somente a plataforma. 
Se não se consegue cooperação e obediência da 
plataforma, que se proíba o uso desta no período 
eleitoral, para garantir a isonomia de candidatu-
ras e, principalmente, o respeito às instituições e 
ao Estado de Direito no Brasil. Talvez seja uma 
solução, a conferir.

Nesta toada, temos que entender que as dis-
putas de 2022 devem se cingir ao campo eleitoral, 
não em uma disputa entre os Poderes. A tensão 
será normal quando o Judiciário intervir nas dis-
putas de candidatos e partidos, mas é assim que 
deve ser, se provocado, e isso de maneira alguma 
pode ser confundido com uma disputa de poder 
ou uma crise institucional.

A democracia continua plena e não está 
ameaçada, pouco importando os resultados das 
pesquisas eleitorais, dos eventuais e pontuais er-
ros de um ou de outro poder ou instituição, ou 
mesmo de alguns excessos de agentes públicos. A 
democracia é mais do que isso. Temos que conti-
nuar acreditando nas instituições e esperar que 
haja, a cada dia, uma evolução e uma autocrítica 
para evitar as tensões desnecessárias aqui e acolá, 
e para que haja o respeito ao Estado Democrático 
de Direito. 

alexandre kruel jobim

Advogado e mestre em Direito pela 
University of Texas School of Law po
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Sacrifício 
de muitos 
para benefício 
de poucos

JÁ falei em outras colunas nessa mes-
ma revista sobre o anarcocapitalis-
mo e suas principais vertentes de 
estudo. Também foi mencionado 

que esta tese não está aí para propor perfeição ou 
solução de todos os problemas, mas sim uma ma-
neira diferente de pensar e estruturar sociedades e 
países, em busca de maior eficiência a menor custo.

Não vou me aprofundar aqui neste texto so-
bre isso, mas os dois pilares básicos são da ética li-
bertária: um é que não podemos iniciar qualquer 
tipo de agressão para com o próximo (apenas se 
alguém a iniciar antes), e o outro é que toda socie-
dade e Estado são formados por pessoas no poder, 
e como todo e qualquer ser humano, sempre vão 
buscar o que é melhor para si antes de tudo. Por 
isso, quanto mais descentralizado um poder esta-
tal, melhor será a vida das pessoas naquele local.

Dito isso, pensemos um pouco sobre esse tris-
te episódio da guerra entre Rússia e Ucrânia que 
estamos vivendo em pleno ano de 2022, com pes-
soas morrendo sem ao menos apoiar uma ou outra 
causa. Crianças, idosos, mulheres e homens tendo 
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que abandonar seu país, deixando para trás uma 
vida construída ao longo de anos. E para quê? 

É sempre o poder que guia a cabeça dos polí-
ticos, ainda mais quando se trata de ditadores que 
não medem esforços para buscar seus fins. 

Ocorre que a guerra não é um meio para al-
cançar um fim, mas sim um fim em si mesmo. 

Além da tristeza pelo lado humanitário, temos 
a situação econômica de praticamente todos os 
países no mundo que sofrerão com as consequên-
cias desse brutal evento. As sanções econômicas 
impostas à Rússia deixam a economia do país em 
frangalhos. Não me espantaria o PIB cair entre 
20% e 30%. As reservas internacionais, por vol-
ta de US$ 630 bilhões, estão praticamente todas 
congeladas. Empresas privadas parando de pres-
tar serviços na Rússia, juros que subiram de 9% 
para 20% e uma moeda desvalorizada que leva à 
maior inflação. Crise na certa.

No restante do mundo, provavelmente sen-
tiremos com mais inflação, uma vez que Rús-
sia e Ucrânia são produtores e exportadores 
de produtos que consumimos no mundo todo 

A guerra é sacrifício de 

muitos para benefício 

de pouquíssimos, e estes 

poucos são sempre do 

governo ou próximos 

a eles, que buscam o 

melhor para si e o poder 

em si mesmo.
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– como petróleo, trigo, milho e gás. Sem falar 
dos fertilizantes que o Brasil importa de lá e 
usamos para o agronegócio, responsável por 
mais de 20% do nosso PIB. Quanto mais tempo 
demorar, mais a cadeia de fornecimentos será 
afetada, preços de commodities ficarão nas má-
ximas e haverá mais inflação. 

O que quero mostrar aqui é que a guerra não 
tem sentido para nenhum dos lados. A maio-
ria dos russos não apoia as ações realizadas pelo 
presidente daquele país. O ser humano no geral 
é pacífico e, em sua maioria, não busca a guerra. 
Não podemos generalizar a atitude tomada por 
Vladimir Putin, acreditando que todos os russos 
estão de acordo. 

A guerra é muito cara e dilacera uma econo-
mia. Imaginem se uma empresa tivesse que entrar 
em guerra e gastar seu caixa para, ao invés de pro-
duzir seus bens e serviços, realizar um evento des-
sa proporção. É bem provável que essa empresa 
iria à falência. 

Por isso, comecei o texto falando sobre o pi-
lar importante do anarcocapitalismo pelo qual a 
violência não pode ser iniciada, e a importância 
da descentralização, com absolutamente tudo pri-
vado (inclusive o governo) – o que levaria a muito 
menos interesse em guerrear. Afinal de contas, 
esses governos privados também iriam à falência. 

As economias se recuperam, demoram mui-
to, mas, com bastante trabalho e tempo, voltam a 
patamares anteriores à guerra. Porém, se elas não 
existissem ou fossem evitadas ao máximo, tería-
mos economias muito mais evoluídas, desenvolvi-
das, e menos pessoas sofrendo e caindo em narra-
tivas mentirosas de políticos e governos. 

Podemos ter uma certeza: a guerra é sacrifício 
de muitos para benefício de pouquíssimos, e es-
tes poucos são sempre do governo ou próximos a 
eles, que buscam o melhor para si e o poder em si 
mesmo. Apenas isso. 

Alguma relação com os governos no geral? 
Narrativas mentirosas, com o sacrifício de mui-
tos, para poucos viverem bem. 

Assim são os Estados, governos e burocratas 
que, diariamente, atuam com violência em nossas 
vidas, nos obrigando a muitas ações que sequer 
gostaríamos de fazer, mas somos literalmente 
obrigados. Não temos opção.

A guerra é exatamente a mesma coisa.

bruno musa 

Economista e sócio da Acqua Investimentos. 
Criador do canal Minuto do Musa e da Empreende 
& Educa (E&E)
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Celebração do passado, 
preocupação com o futuro
BICENTENÁRIO DA INDEPENDÊNCIA PROPÕE REFLEXÕES  

SOBRE A DEMOCRACIA E O CRESCIMENTO DO BRASIL
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por patrícia lima 

D atas redondas costumam inspirar co-
memorações significativas, seja na 
vida das pessoas, seja na história de 
empresas, entidades ou países. Ob-

servadas com frieza, essas datas são como quaisquer 
outras – mais um ano vencido no calendário. Mas 
elas também podem ser um impulso para reflexões e 
uma motivação para o desenvolvimento, a mudança 
ou o crescimento. Ao completar seus 18 anos, a Re-
vista VOTO convida a uma análise cuidadosa da 
data mais importante de 2022: o bicentenário da In-
dependência do Brasil. Declarada em circunstâncias 
políticas muito particulares, a separação adminis-
trativa da nação até então membro do Reino Unido 
de Portugal legou, para os dois séculos seguintes, 
uma história de tradição democrática sempre ten-
sionada. Hoje, temas como soberania, consolidação 
da democracia, crescimento econômico e bem-estar 
social são centrais na vida cotidiana dos brasileiros e 
norteiam o debate sobre o futuro do país.

A nação cuja independência completa 200 anos 
em 2022 é muito diferente daquela em que o prín-
cipe regente Dom Pedro I protagonizou a sempre 
lembrada cena do grito do Ipiranga. Na época, aqui 
havia cerca de 4,7 milhões de pessoas – hoje, segun-

do o IBGE, somos mais de 214 milhões. Em 1822, a 
expectativa de vida de um brasileiro era de apenas 
25 anos. Segundo estimativas da Organização das 
Nações Unidas (ONU), essa expectativa deve chegar 
aos 77 anos em 2022. Mais de 90% da população bra-
sileira era analfabeta nas primeiras décadas do sécu-
lo 19 – dados da pesquisa PNAD Contínua mostram 
que esse percentual foi de 6,6% em 2019. 

O PIB e a renda per capita cresceram, embora 
de forma irregular, e a matriz econômica se trans-
formou: de economia agrária baseada no latifúndio, 
o país se industrializou e, no mais recente ciclo, im-
pulsiona seu desenvolvimento com a produção de 
excelência de commodities agrícolas. Em 2022, o 
Brasil ocupa o 11º lugar entre as maiores economias 
do mundo. Logo após completar 200 anos de In-
dependência, os brasileiros irão às urnas mais uma 
vez para escolher seus representantes majoritários 
e proporcionais – presidente da República, governa-
dores de Estado e parlamentares federais e estadu-
ais. É a coroação de uma longa tradição democrática 
que se revela pelo voto popular, que ocorreu pela 
primeira vez ainda em 1532, quando os proprietá-
rios de terras e de pessoas escravizadas da pequena 
Vila São Vicente, a primeira da América Portuguesa, 
votaram para escolher os administradores locais.
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A partir de 1822, as eleições ganharam prota-
gonismo na organização política do país: primei-
ro, foram criados os cargos de deputados e sena-
dores, com base na experiência internacional, e, 
a partir da Proclamação da República, a figura 
do presidente também ganhou centralidade. No 
século 20, as mulheres conquistaram o direito de 
votar. Desde então, não sem interrupções causa-
das por regimes autoritários, o voto tem sido o 
principal instrumento para a evolução da demo-
cracia brasileira. Desde os anos 1990, a tecnologia 
da urna eletrônica permite que o resultado da vo-
tação seja conhecido em horas, apesar das distân-
cias continentais do Brasil. Atualmente, somos o 
quarto maior eleitorado do mundo.

Apesar de uma tradição democrática longa, 
com histórico de eleições sendo realizadas desde 
os primeiros anos do Brasil-Colônia, a democracia 
brasileira parece instável em algumas ocasiões. Es-
ses 200 anos comemorados agora, explicam, segun-
do o cientista político Ney Figueiredo, parte da 
nossa instabilidade. De acordo com ele, José Boni-
fácio, percebendo o rumo das monarquias da Euro-
pa, que se tornavam constitucionais, harmonizou 
com perspicácia os diversos grupos de interesse da 
sociedade brasileira da época, formando um acor-
do para que Dom Pedro não retornasse a Lisboa. 
A Independência, assim como a posterior Procla-
mação da República, teria ocorrido sem a partici-
pação popular, desencorajando sentimentos como 
patriotismo e pertencimento. “A nossa formação 
histórica não favoreceu que a democracia fosse um 
valor defendido pelo povo, pois os acontecimentos 
decisivos se deram à sua revelia”, destaca.

A nossa formação histórica não 

favoreceu que a democracia 

fosse um valor defendido pelo 

povo, pois os acontecimentos 

decisivos se deram à sua revelia.

Ney Figueiredo

Cientista Político

POLÍTICA EM MOVIMENTO CONSTANTE

A jovem e inconstante democracia brasileira 
foi reinventada muitas vezes ao longo dos últimos 
200 anos. E a data do bicentenário é oportuna, 
justamente, para que ela seja revista e aperfeiçoa-
da, mais uma vez. A opinião é do sociólogo e cien-
tista político Antônio Flávio Testa, que considera 
fundamental um pacote de mudanças estruturais 
no Estado brasileiro, que possibilite a redefinição 
do pacto federativo, com o estabelecimento cla-
ro das atribuições dos entes federados. Para ele, é 
preciso que se revise, com clareza, o papel dos es-
tados e municípios, inclusive no repasse de recur-
sos e no controle de gastos. “Seria interessante se, 
como um marco dos 200 anos da Independência, 
o Congresso Nacional discutisse um novo pacto 
federativo de forma séria. Seria um legado impor-
tante e positivo”, alerta. 

Ainda na opinião de Testa, as eleições de 2022 
são fundamentais para estabelecer a importância 
geoeconômica do Brasil perante o mundo, espe-
cialmente em temas sensíveis como a exploração 
das nossas riquezas naturais, com destaque para 
a Amazônia. “As eleições serão tensas, pois darão 
o tom do direcionamento que o Brasil terá nos 
próximos 20 anos”, afirma. Para além da eleição 
presidencial, que pautará o debate em torno das 
grandes questões, o cientista identifica a movi-
mentação dos partidos políticos para se fortale-
cerem e elegerem as maiores bancadas possíveis 
como grande fato a ser observado nesse pleito. 
“Todos querem ter bancadas fortes, para acessar 
mais recursos e ter mais poder para influenciar 
as decisões do Executivo. Qualquer que seja o go-
verno, será decisivo ter maioria na Câmara e no 
Senado”, ressalta.

As eleições serão tensas,  

pois darão o tom do 

direcionamento que o Brasil 

terá nos próximos 20 anos.

Antônio Flávio Testa

Sociólogo e Cientista Político
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Uma refundação do pacto federativo também 
seria útil, segundo Testa, para organizar os papeis 
e competências de cada um dos poderes consti-
tuintes da República. Isso evitaria o que o cientista 
chamou de “oposição dos tribunais”, em especial 
o Supremo Tribunal Federal (STF) e o Tribunal 
Superior Eleitoral (TSE), cujas decisões extrapola-
riam, em algumas ocasiões, as competências esta-
belecidas na lei para cada um deles. “Até isso de-
monstra a falha do nosso pacto federativo. O STF 
atua politicamente, os governadores atuam por si, 
a federação se enfraquece”, afirma. 

Alardeada como uma consequência da ima-
turidade do processo democrático brasileiro – e, 
por isso mesmo, etapa incontornável do processo 
de amadurecimento –, a polarização deve atingir 
seus níveis máximos na eleição deste ano. Não é a 
primeira vez que o Brasil tem suas forças políticas 
polarizadas. Basta lembrar dos ideais desenvolvi-
mentistas, representados por Getúlio Vargas, que 
se confrontavam diametralmente com a ideologia 
liberal da UDN. Para ficar em um exemplo ape-
nas, já que polarização política é um traço que 
acompanha a história brasileira. A disputa extre-
mada entre os polos, porém, não é suficiente para 
desestabilizar a democracia. Ao contrário, pode 
fortalecê-la. “A democracia não está em risco. Há, 
sim, radicais nos dois lados, mas não tão organi-
zados a ponto de desestabilizar as instituições”, 
aposta Testa.

DESAFIOS ECONÔMICOS DE RAÍZES 
HISTÓRICAS E SOLUÇÕES COMPLEXAS

O país do futuro, o celeiro do mundo, o avião 
pronto para decolar. Já faz tempo que expressões 
como essas buscam definir a economia brasileira, 
que estaria sempre “quase” pronta para crescer e 
se modernizar. O crescimento ocorre, de fato, em 
alguns setores, que se destacam – o maior exem-
plo disso é o nível de excelência e produtividade 
conquistado pelo agronegócio desde os anos 1990. 
Em uma visão de conjunto, no entanto, o Brasil 
ainda luta para resolver seus gargalos, que geram 
inconsistências no processo de crescimento eco-
nômico, desfavorecendo nosso desempenho dian-
te de outras nações. Fazer reformas estruturais 
e direcionar os esforços em todas as áreas para 
a geração de riqueza e de desenvolvimento são 
os primeiros passos para que o país, finalmente, 
corresponda às expectativas depositadas sobre si 
desde o grito da Independência.

Os avanços que já ocorreram, em especial na 
última década, indicam que o Brasil tem capaci-
dade para melhorar o desempenho da economia, 
gerando, em última instância, mais riqueza acessí-

vel a todos os brasileiros. Para o economista-chefe 
da Câmara de Dirigentes Lojistas de Porto Alegre, 
Oscar Frank Junior, movimentos como a aprova-
ção do teto de gastos, as reformas trabalhista e da 
Previdência, além da Lei da Liberdade Econômica 
e da reformulação da política do BNDES, foram 
importantes para preparar o país para o cresci-
mento econômico. No entanto, segundo ele, ain-
da há mais entraves a serem resolvidos, como a 
urgência nas reformas tributária e administrativa, 
além de uma desburocratização mais intensa para 
os setores produtivos e a concessão dos incenti-
vos corretos para que haja um salto educacional, 
único caminho para uma economia diversificada 
e sólida. “Teremos mais uma década perdida por 
problemas estruturais internos e também por 
questões conjunturais. Precisamos de reformas 
pró-mercado, pois a experiência internacional 
mostra que países com maior liberdade econômi-
ca são mais desenvolvidos”, assegura Frank.

Para o economista-chefe do Sistema Farsul 
(Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul), 
Antônio da Luz, o crescimento da economia im-
pacta diretamente em todos os aspectos da vida 
no país, pois é somente por meio dele que se pode 
ter salários, proteção social, saúde, meio ambien-
te, educação. “Tudo nasce no crescimento econô-
mico. Mas, infelizmente, não temos um debate 
sério sobre isso no Brasil. Em economia, o tempo 
é o insumo mais escasso. E estamos perdendo um 
tempo precioso”, afirma. 

Manter com rigor o tripé macroeconômico 
baseado em câmbio flutuante, controle fiscal 
e meta de inflação é, de acordo com Luz, a base 
para uma economia sólida e aberta para o mer-
cado. Avançar em legislação para mais liberdade 
econômica também é fundamental. Além disso, o 
economista aponta a urgência de se encarar com 
afinco a necessidade de reformas – a tributária e a 
administrativa principalmente – sob pena de ter o 
crescimento travado por uma cadeia de impostos 
confusa e ineficiente ou pelo aumento no déficit 
primário gerado pelas indexações nos salários do 
funcionalismo.

O que também não ajuda a crescer são as su-
cessivas crises políticas que o Brasil vem enfren-
tando. Um ambiente politicamente instável e sem 
um projeto definido e voltado para o desenvolvi-
mento econômico não inspira confiança para a 
atração de investimentos e para a boa colocação 
do país no comércio mundial. “Nosso desafio é 
crescer em um ambiente democrático, sem rup-
turas, pois nada funciona a longo prazo sem de-
mocracia, sem respeito às liberdades. Precisamos 
combater tiranias e autocracias. Não há caminho 
que não seja pela democracia”, ressalta Luz.
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Nosso desafio é crescer em um 

ambiente democrático, sem 

rupturas, pois nada funciona a 

longo prazo sem democracia, 

sem respeito às liberdades.

Antônio da Luz

Economista-chefe do Sistema Farsul

O que no passado foi o grande ativo do Brasil 
Colônia volta a estar no centro do debate sobre 
o futuro do mundo: a relação entre o crescimento 
econômico e o meio ambiente. Para o economista 
Oscar Frank Junior, o país só ganha com o apri-
moramento de suas políticas ambientais, permi-
tindo o desenvolvimento da bioeconomia, que ex-
plora e ao mesmo tempo preserva a exuberância 
do nosso ecossistema. “Devemos ser exemplo para 
o mundo em função de tudo o que temos. É nossa 
missão liderar esse debate”, destaca Frank.

O agronegócio brasileiro é o retrato bem-su-
cedido da relação possível entre meio ambiente e 
desenvolvimento econômico. Para o economista 
Antônio da Luz, da Farsul, a mais tradicional en-
tidade setorial do país, o Brasil encontrou o seu 
papel no mundo, que é o de grande fornecedor 
de alimentos, produzidos com altíssima tecnolo-
gia, qualidade e proteção ambiental. O agro gera 
indústria e serviços, e não é só commodity, como 
muita gente pensa. “A produção agropecuária é 
complexa e altamente tecnológica, não acontece 
sem indústria, sem serviços, sem o conhecimento 
acadêmico. O Brasil virou país estratégico para 
o mundo por conta da agricultura e seu entor-
no”, comenta Luz. Ainda de acordo com ele, para 
atingir esse nível de excelência, o setor precisou 
aprender como preservar o meio ambiente – sem 
a preservação de solos, águas e áreas de mata, o 
resultado no campo não seria tão expressivo. Os 
verdadeiros criminosos, porém, mancham a ima-
gem do agro nacional com atividades como des-
matamento e garimpo ilegais. “A primeira vítima 
disso é o próprio agronegócio, pois quem comete 
crime compete com quem produz de forma legal, 
e essa competição é desleal. Isso não é o agro bra-
sileiro mais moderno e eficiente. O país tem que 
rejeitar essas práticas”, dispara.

Liderada pelo Ministério da Defesa e em conjunto 
com outros ministérios, como o do Turismo, a come-
moração dos 200 anos da Independência do Brasil vai 
ganhando, aos poucos, uma programação especial para 
marcar a data. Um dos principais e mais aguardados 
eventos é a reinauguração do Museu do Ipiranga, que 
será entregue em setembro pelo governo federal, em 
alusão à data. Estímulo à leitura nas escolas, projeto 
de fomento ao audiovisual e o Memorial da Soberania 
online são outros destaques da programação.

O Novo Museu do Ipiranga é uma obra fomentada 
pelo governo federal com mais de R$ 84 milhões capta-
dos e outros R$ 76 milhões autorizados para captação, 
totalizando o investimento de R$ 160 milhões, em par-
ceria com a iniciativa privada. O principal objetivo do 
projeto foi a restauração e a modernização completa 
do espaço, preparando o museu para as comemorações 
do Bicentenário da Independência do Brasil, em setem-
bro deste ano. Já dentro do Programa Nossa História, 
3.080 leitores digitais foram distribuídos a 308 escolas 
de educação básica em 31 municípios espalhados pelo 
Brasil. Assim que instalados, os equipamentos disponi-
bilizarão conteúdo digital da Biblioteca Nacional, com 
destaque para as leituras voltadas à Independência. Os 
leitores digitais serão incorporados como patrimônio 
das escolas e servirão para fomentar o hábito da leitura 
entre os estudantes.

Para falar da nossa independência a públicos di-
versos, o governo lançou um edital que prevê a dis-
tribuição de R$ 30 milhões para obras audiovisuais 
cujos temas estejam relacionados aos 200 anos da 
Independência. O edital comemorativo abrangerá 
projetos brasileiros independentes, seriados ou não, 
de caráter documental ou ficcional. Os cerca de 20 
projetos serão curtas ou longas metragens, seleciona-
dos por uma comissão mista formada por servidores 
da ANCINE, da Secretaria Especial da Cultura e por 
profissionais do setor audiovisual.

Inaugurado em fevereiro dentro do portal do 
governo federal, o Memorial da Soberania é parte da 
campanha institucional do Bicentenário da Indepen-
dência, e traz informações intercaladas com reprodu-
ções de obras de arte que ajudam a contar a história 
do Brasil desde o descobrimento, em 1500, até a de-
claração da Independência, em 1822. Fatos históricos 
são relacionados para que o leitor possa compreender, 
de forma didática e simples, os acontecimentos que 
levaram à separação do Brasil de Portugal e à cons-
trução da soberania da nova nação. Ainda dentro da 
campanha do Bicentenário, o internauta pode con-
ferir os símbolos da Independência, como a primeira 
bandeira do Brasil.

Bicentenário 
da Independência 
é tema de programação especial  
em variadas áreas do governo
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Rainha 
entre os 
tubarões 
do mercado 
financeiro

por patrícia lima 

Q uem acha que mercado financeiro é 
coisa de homem, não conhece a em-
presária e influenciadora Carol Pai-
ffer, fundadora e CEO da Atom S/A, 

plataforma de educação para o universo dos inves-
timentos e mesa de traders focada em operações de 
day trading. Objetiva, articulada e apaixonada pela 
correria da Bolsa de Valores, Carol é uma das per-
sonalidades mais influentes do Brasil quando o as-
sunto é esse. Sua desenvoltura no YouTube e o su-
cesso da empresa que comanda ao lado do irmão 
transformaram Carol em uma das investidoras 
mais badaladas do reality show de empreendedo-
rismo Shark Tank Brasil, que já teve a sétima tem-
porada confirmada para 2022, no canal Sony.

Transformar dinheiro em rendimento não era, 
no entanto, a praia de Carol. Antes de entrar para 
a faculdade, queria empreender no ramo da moda. 
Para isso, foi cursar administração de empresas. 
No meio do caminho, conheceu o mercado fi-
nanceiro com o irmão, Joaquim, e aos poucos foi 
percebendo que as operações não eram nenhum 
bicho de sete cabeças, como ela mesmo conta. 
“Percebi que a essência da coisa era comprar ba-
rato e vender caro. O resto é acessório”, comenta. 
Foi um passo até abandonar de vez a velha ideia 
de um negócio de moda e fundar a Atom ao lado 
de Joaquim. Hoje, os dois tocam a empresa.

Nascida no interior de São Paulo, Ana Caro-
lina Paiffer é hoje, aos 35 anos, a “cara” da Atom. 
No canal que mantém no YouTube, a empresa tem 
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256 mil inscritos, que assistem aos vídeos apresen-
tados regularmente por Carol, com dicas, aulas e 
novidades sobre o tema. Aos 32, quando passou a 
integrar o time de investidores da quinta e da sex-
ta temporadas do Shark Tank Brasil, viu abrir-se 
diante de si um novo universo, com mais riscos 
e muito mais adrenalina. “Investir e impulsionar 
negócios é muito diferente da operação diária no 
mercado financeiro. Por eu ser mais jovem que os 
outros “sharks”, levei muito não, mesmo tendo 
propostas algumas vezes melhores. Tem sido um 
aprendizado”, revela Carol. Em função da partici-
pação no reality, montou uma aceleradora e par-
ticipa de perto do processo de desenvolvimento 
de cada um dos 17 negócios nos quais apostou no 
programa. Os sábados, por exemplo, são sempre 
dedicados aos empreendedores, de quem Carol 
cobra resultados e, principalmente, comprome-
timento na busca do sucesso. “Quem não leva o 
negócio a sério, está sendo uma âncora”, aponta.

O encantamento pelo reality show, no entan-
to, nunca desviou Carol Paiffer de sua verdadeira 
paixão: aumentar o acesso das pessoas – especial-
mente das mulheres – ao mercado financeiro. É 
esse o verdadeiro objetivo da Atom, que já for-
mou mais de 100 mil pessoas em seus cursos. Vol-
tada para as operações chamadas de “daytrade” 
ou “day trading”, que buscam o lucro com as os-
cilações de preço dos ativos financeiros ao longo 
do dia, a Atom forma novos “traders” e também 
os incorpora, disponibilizando recursos para que 
os investidores negociem na bolsa e recebam um 
percentual de seus ganhos diários.

PIONEIR A EM ABRIR CAMINHOS 
PAR A OUTR AS MULHERES

Por falar abertamente e de forma simples so-
bre um assunto tão complexo, em vídeos que vi-
ralizam na internet, Carol se tornou a primeira 
mulher a ser reconhecida como influenciadora, 
especialmente em day trading. Segundo ela, o 
pioneirismo não foi intencional, embora seja, 
sim, necessário que mais mulheres se interessem 
pelo mercado financeiro. Para se ter uma ideia, há 
17 anos, quando Carol começou a desbravar esse 
universo, as mulheres representavam somente 5% 
dos investidores na Bolsa de Valores. Hoje, esse 
percentual chega a 27%.

Com as plataformas de educação da Atom, 
Carol sonha alto. Quer mudar o país ensinando 
as pessoas a conquistarem sua independência fi-
nanceira. Mais do que isso: quer que dinheiro, 
investimentos e finanças deixem de ser assunto 
masculino ou um tema tabu. “A mulher é agente 
de transformação, quando ela encontra uma coisa po
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boa, ela compartilha. O Brasil vai mudar quando 
as mulheres aprenderem mais sobre dinheiro, em-
preendedorismo e investimento. Elas mudam as 
famílias e vão mudar o país”, empolga-se.

Inquieta, Carol se prepara para lançar um 
desenho animado que vai falar de forma leve e 
descontraída sobre dinheiro, finanças e econo-
mia. Em paralelo, vai concluir um Mestrado em 
Educação e Tecnologia pela Must University. 
Tudo para cumprir o papel de incentivadora da 
educação para promover uma mudança estrutural 
no país. “O Brasil tem uma capacidade enorme de 
crescer, de criar coisas novas. Então, nesses próxi-
mos anos, eu quero plantar essas sementes e par-
ticipar da espiral positiva que vai levar o país a ser 
uma potência”, completa.

O Brasil tem uma capacidade 

enorme de crescer, de criar coisas 

novas. Então, nesses próximos 

anos, eu quero plantar essas 

sementes e participar da espiral 

positiva que vai levar o país a ser  

uma potência.

Carol Paiffer

Fundadora e CEO da Atom S/A
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por patrícia lima 

O que surgiu como uma pequena pu-
blicação independente, gestada nos 
bastidores da Assembleia Legislati-
va do Rio Grande do Sul, atinge ago-

ra sua maioridade. Há 18 anos, um grupo liderado 
pela cientista política, e à época assessora parla-
mentar, Karim Miskulin imaginou um veículo 
cuja pauta se diferenciaria da cobertura política da 
imprensa tradicional. Os grandes debates e proje-
tos que nasciam dentro dos governos e parlamen-
tos seriam observados por um ângulo novo, que 
revelasse seus benefícios para a sociedade e para o 
crescimento do Brasil. Nascia assim a Revista 
VOTO, que, desde então, vem desvelando os mean-
dros da política e da economia, sempre a partir de 
um olhar diferente, participativo e inovador, com 
foco no desenvolvimento do país.

A cada dois meses, uma nova edição traz textos 
que apontam as perspectivas para o Brasil, sejam 
análises de especialistas, sejam reportagens que 
mostram projetos e ações que interferem direta-
mente na vida dos brasileiros.

A revista deu origem ao que atualmente é o 
Grupo VOTO, uma empresa voltada à promoção 
do relacionamento saudável entre as lideranças 
políticas e empresariais mais importantes do país. 
Além da produção de conteúdo especializado, cujo 
principal expoente é a revista e o seu portal, o Gru-
po VOTO também realiza rodadas de eventos que 
reúnem as principais personalidades da política e 
da economia nacionais, e presta consultoria em re-
lações governamentais para empresas e entidades 
setoriais privadas. “Tudo começou com o nosso 
anseio de dar voz à boa política e às lideranças que 
poderiam transformar o país. Assim começamos, 
como uma espécie de cooperativa de jornalistas e 

v o t o  1 5 5

Páginas para narrar o Brasil
AO COMPLETAR 18 ANOS, REVISTA VOTO SE CONSOLIDA COMO  

ESPAÇO PARA O DEBATE DEMOCRÁTICO SOBRE O FUTURO DO PAÍS
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Tudo começou com o nosso 

anseio de dar voz à boa política 

e às lideranças que poderiam 

transformar o país. Assim 

começamos, como uma espécie 

de cooperativa de jornalistas 

e cientistas políticos, sem fins 

lucrativos, para criar um veículo 

com análises e reportagens 

propositivas, capazes de 

retratar tudo de bom que a 

política tem e pode ter.

karim miskulin

CEO do Grupo VOTO

cientistas políticos, sem fins lucrativos, para criar 
um veículo com análises e reportagens propositi-
vas, capazes de retratar tudo de bom que a política 
tem e pode ter”, relembra Karim Miskulin.

Ainda segundo Karim, o Grupo VOTO com-
pleta 18 anos com os mesmos propósitos que mo-
tivaram a criação da revista: transformar a vida dos 
brasileiros e impactar na realidade do país. “Esse 
tempo passou e a gente nem viu. Nascemos para 
ser um veículo municipal, depois estadual, nos tor-
namos nacionais, atingimos a maioridade sem nem 
perceber. Lutamos muito para avançar na missão de 
transformar o país e fomentar um relacionamento 
saudável entre o público e o privado”, acrescenta.

Em sua maioridade, o Grupo VOTO consolida sua 
posição dentro do debate propositivo de ideias no Bra-
sil com as três diretrizes que caracterizam as operações 
da empresa. Na primeira delas, a produção de conte-
údo, as análises políticas e econômicas diferenciadas 
devem ganhar ainda mais relevância, não só nas pla-
taformas tradicionais – revista e portal –, mas também 
nas redes sociais, cujo alcance é mais amplo.

O braço de relacionamento político e institu-
cional do grupo deve ganhar ainda mais protago-
nismo, especialmente no já tradicional evento Bra-
sil de Ideias, que ganha novos formatos e aposta 

ainda mais na atração de lideranças políticas, so-
ciais e econômicas para discutir nosso país e apre-
sentar soluções e oportunidades inovadoras para 
os principais desafios nacionais. O objetivo, com 
os eventos, é fomentar a união dos setores público 
e privado em favor da transformação do Brasil.

Por fim, o terceiro braço de atuação do Grupo 
VOTO envolve Consultoria de Relações Governa-
mentais, que busca ajudar empresas e entidades se-
toriais privadas a desburocratizar o relacionamento 
institucional com os poderes públicos, compreen-
dendo que, por meio de uma interlocução ética e 
transparente, é possível fazer as pautas importantes 
avançarem. “Temos muito orgulho dessa estrutura e 
de tudo o que produzimos em cada um desses bra-
ços. São sementes que transformam o Brasil no país 
que a gente quer”, afirma Karim.

Esta entrevista com a CEO Karim e sua filha 
Laura, que juntas lideram o Grupo, inicia as come-
morações dos 18 anos da VOTO aqui na Revista. 
Nos próximos meses, muitas serão as novidades: 
“Estamos preparando o novo projeto gráfico da re-
vista e o novo visual das nossas redes sociais, além 
de reformulações editoriais e eventos especiais 
para celebrar nossa maioridade e o Bicentenário da 
Independência”, comenta Laura Regenin, diretora 
de Eventos e Novos Negócios do Grupo VOTO.

Karim em evento com o presidente Jair Bolsonaro

Mãe e filha trabalham pautas importantes para 
transformar o Brasil
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TRAJETÓRIA FEMININA DE 
TRABALHO E CONFIANÇA 

Natural da pequena cidade gaúcha de Santo 
Antônio da Patrulha, a empresária Karim Misku-
lin sequer se lembra de quando se apaixonou por 
política. “Venho de uma família de gente muito 
política e politizada. Aprendi com homens e mu-
lheres fortes a buscar as coisas nas quais acredito”, 
relembra. Depois da primeira faculdade – Hotela-
ria –, Karim trabalhou em agências de viagens e 
publicidade, teve uma empresa no ramo de moda 
e promoveu eventos. Com o segundo curso supe-
rior – Ciências Políticas –, viu despertar a herança 
da família, que se revelou na paixão por essa área 

e pelas relações entre diversos segmentos. Foi as-
sim que ingressou como assessora parlamentar 
na Assembleia Legislativa do RS, onde, depois de 
conhecer outras mulheres inspiradoras, concebeu 
a ideia de um veículo independente de comunica-
ção propositiva, para revelar os exemplos de boa 
política que não ganhavam o devido espaço na 
mídia tradicional.

O veículo que nasceu e cresceu em Porto 
Alegre ganhou projeção nacional, especialmente 
quando a sede do Grupo foi transferida para as 
cidades de São Paulo e Brasília. O que nunca mu-
dou, no entanto, foi a disposição de Karim para 
inserir as mulheres nos ambientes de poder, para 
que elas ocupem cada vez mais espaços. “Na épo-
ca, a Assembleia tinha 55 deputados e somente 

karim miskulin

CEO do Grupo VOTO

Venho de uma 

família de gente 

muito política e 

politizada. Aprendi 

com homens e 

mulheres fortes 

a buscar as coisas 

nas quais acredito.
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três mulheres. E elas eram maravilhosas. Eu sa-
bia que tinha a missão de lutar pela participação 
feminina”, destaca. Foi assim que nasceu um dos 
quadros mais tradicionais da revista, o Mulheres 
de Poder, sempre com o perfil de uma mulher de 
destaque em sua área, seja na política, seja na eco-
nomia ou nas iniciativas sociais.

Com o Brasil de Ideias, as mulheres também 
encontram caminhos para desbravar os ambien-
tes tradicionalmente ocupados pela maioria mas-
culina. Grupos compostos exclusivamente por 
empresárias e formadoras de opinião já tiveram 
agendas exclusivas com os expoentes da Repúbli-
ca, desde parlamentares até o presidente. E a ideia 
é intensificar essas agendas daqui para a frente. 
“Estamos levando mulheres para os ambientes de 
poder, com a possibilidade de troca para mulheres 
executivas. Trabalhamos para chamar as mulheres 
para as discussões mais importantes do país e para 
participar da transformação”, ressalta Karim.

Da mesma forma como recebeu influência de 
mulheres fortes e determinadas, Karim também tra-
tou de imprimir sua marca na trajetória das filhas, 

laura regenin

Diretora de Eventos 
e Novos Negócios do 
Grupo VOTO

Um dos nossos maiores 

desafios é mostrar às 

lideranças jovens das 

grandes empresas a 

importância de conversar 

com o setor público para 

destravar o que atrapalha 

o crescimento do Brasil.

Laura Regenin e Catarina Regenin. A mais velha, 
Laura, já é uma das diretoras do Grupo VOTO e atua 
nas áreas de eventos e finanças. Formada em Rela-
ções Internacionais pela ESPM, começou a carreira 
como recepcionista na empresa da mãe, aos 14 anos, 
e teve passagens por variadas funções no setor públi-
co e em empresas privadas. Ao voltar para o Grupo 
VOTO, chegou com a missão de mostrar aos jovens 
a importância de um relacionamento ético, transpa-
rente e eficaz entre os setores público e privado. “Um 
dos nossos maiores desafios é mostrar às lideranças 
jovens das grandes empresas a importância de con-
versar com o setor público para destravar o que atra-
palha o crescimento do Brasil”, afirma Laura.

A caçula, Catarina, já trabalha como recepcio-
nista do grupo, função que assumiu aos 14 anos, 
como a irmã. Enquanto as duas encaram o desafio 
de ter a mãe como chefe, o que significa exigência 
em dobro, Karim se orgulha de poder mostrar às 
filhas que mulheres podem ser o que quiserem e 
ocupar qualquer posição de poder. “Minha missão 
é criar mulheres que impactem positivamente a so-
ciedade e o mundo”, completa Karim.
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Com o idealismo e o sonho de jovens profis-
sionais nasceu uma revista disposta a pautar o 
melhor do Brasil e da política. O que ninguém 
sabia direito, naquela época, é tudo que um veí-
culo de comunicação exigiria para manter-se no 
mercado. “Ninguém se preocupou muito com a 
parte financeira e, de repente, vimos as dificul-
dades. Foram muitas batalhas”, relembra Karim. 
Após ganhar a simpatia de alguns empresários, 
que apostaram no perfil da revista, vieram a bu-
rocracia normalmente enfrentada pelas empresas 
e até a abordagem cautelosa dos agentes políticos 
e econômicos, que olhavam com desconfiança 
quando convidados a serem tema das reportagens 
de um veículo desconhecido.

Uma a uma, as dificuldades foram sendo en-
frentadas. Mais pensadores, articulistas e jor-
nalistas apostaram na proposta daquele veículo 

independente para fazer suas carreiras. E assim a 
VOTO foi crescendo, acompanhando e analisan-
do a consolidação da democracia no Brasil. Karim 
lembra que todos os presidentes da República 
desde Itamar Franco foram capa da revista e con-
cederam entrevistas exclusivas à equipe. 

Transitando com o mesmo fervor propositivo 
por todos os espectros políticos que estiveram à 
frente da política nacional, a VOTO registrou, ana-
lisou e comentou a vida do país nos últimos 18 anos.

Para Karim, são inesquecíveis entrevistas 
como a primeira de Fernando Collor de Mello 
depois do impeachment; a última de Leonel Bri-
zola antes da sua morte; a primeira de Fernando 
Henrique Cardoso depois de perder sua esposa, 
Ruth Cardoso; e uma das últimas do ex-presiden-
te Itamar Franco e do ex-presidente José Sarney – 
este antes de se distanciar da política. Ela também 
lembra da participação do ex-presidente Lula em 
um evento do Grupo VOTO em Porto Alegre. “Já 
recebemos muitos rótulos, mas a verdade é que 
somos plurais e entendemos que esse é o rumo 

O MELHOR DO BRASIL 
NAS PÁGINAS DA VOTO

Equipe do Grupo VOTO no Prêmio Colunistas
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da democracia. Seja qual for a orientação política 
de quem está no poder, nossa missão será sempre 
promover a interlocução para o bem do Brasil”, 
assegura Karim.

Também são memoráveis algumas figuras 
que apoiaram e alavancaram a iniciativa, como o 
empresário, cientista social e atual presidente do 
New Development Bank (NDB), Marcos Troyjo; 
o empresário Jorge Gerdau Johannpetter, que, se-
gundo Karim, jamais deixou de acreditar no pro-
jeto VOTO; o empresário Humberto Busnello; o 
advogado e escritor Antônio Augusto Meyer dos 
Santos, até hoje colunista da revista; e o deputado 
federal Marcel van Hatten, que começou a carrei-
ra como correspondente internacional da revista. 
Estes são alguns entre outros tantos de quem Ka-
rim lembra com carinho nesta trajetória. 

Ao completar 18 anos no mesmo ano do bi-
centenário da Independência do Brasil, o Grupo 
VOTO assenta o compromisso de seguir na bus-
ca do diálogo, mesmo em tempos de polarização. 
Para Karim, nossa democracia é recente e imatu-
ra, pois há bem pouco tempo não havia liberdade 
para pensar e se posicionar politicamente. “Para 
se ter uma ideia, há pouco tempo as mulheres 
não votavam. Hoje, elas são as maiores tomadoras 
de decisão, influenciam no voto, influenciam na 
compra. O fato de as pessoas estarem colocando 
para fora o que pensam, o que sentem, é positivo. 
Essa guerra, esse ódio, isso é normal num proces-
so de construção democrática. O mais importante 
é que todo mundo possa falar. E é isso que conti-
nuaremos fazendo – criando oportunidades para 
o diálogo”, finaliza.

Lançamento de livro com a presença de  
ex-governadores do RS

Karim com lideranças políticas

Evento do Grupo VOTO com o ex-presidente Lula

Karim com o ex-presidente Temer e lideranças  empresariais e políticas
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HÁ 200 anos, no dia 7 de setembro de 
1822, tivemos um marco na história 
do Brasil – o Grito da Independên-
cia, realizado por Pedro de Alcânta-

ra, o Dom Pedro I, durante o Primeiro Reinado, às 
margens do Rio Ipiranga. É a partir dessa data que 
o país começa, progressivamente, a tomar várias 
medidas para se separar totalmente de Portugal.

Dois séculos depois, muito aconteceu nas re-
lações luso-brasileiras, mas é inegável que o povo 
português e a sua cultura fazem parte da nossa 
história, de nossos costumes, e ainda influenciam 
muitos de nossos hábitos.

Segundo a Associação Brasileira de Enolo-
gia (ABE), as primeiras videiras do Brasil foram 
trazidas pela expedição colonizadora de Martim 
Afonso de Souza, em 1532. Brás Cubas, fundador 
da cidade de Santos (SP), é reconhecidamente o 
primeiro a cultivar a vinha em nossas terras. Já no 
Rio Grande do Sul, a videira chegou em 1626, tra-
zida por um jesuíta. Embora existisse necessidade 
da produção de vinho para utilização nas missas, 
a dificuldade de adaptação de variedades viníferas 
em nossas terras impediu a disseminação da viti-
vinicultura no país. 

Além disso, motivos políticos atrapalhavam 
sua difusão, afinal, o objetivo era importar a be-
bida de Portugal, o que levou a corte portuguesa 
a proibir a produção dos vinhos por um período. 
Em 1742, veio o renascimento da vitivinicultura 
rio-grandense, com a chegada de 60 casais aço-
rianos e madeirenses radicados em Rio Grande e 
Porto Alegre.

Já com o Brasil independente, a chegada dos 
imigrantes italianos resultou em melhoria das 
práticas vitivinícolas e aumento da produção das 
vinhas. Ainda assim, a relação comercial de vi-
nhos entre Brasil e Portugal não deixou de exis-
tir. No último ano (2021), Portugal foi a segunda 
origem mais importada de vinhos para cá, com 

Ora, pois! É, com 
certeza, uma casa 
portuguesa

17% do volume total de importações (dados Ideal 
Consultoria), perdendo só do invicto Chile, que 
representa hoje quase 45% de todas as importa-
ções. É inegável que o fato de falarmos a mesma 
língua facilita o entendimento dos rótulos dos vi-
nhos de Portugal e, consequentemente, favorece 
o momento da venda.

Com a melhoria da viticultura brasileira e 
com o intercâmbio comercial luso-brasileiro 
sempre aquecido – o que se viu nos últimos anos, 
especialmente na época da crise financeira de 
2007-2008 –, muitos enólogos portugueses encon-
traram no Brasil oportunidades para negócios. 
Miguel Ângelo Vicente Almeida, ainda no time 
dos jovens enólogos, começou, em 2007, a vin-
dimar no ambicioso projeto da vinícola Miolo – a 
Quinta do Seival. Miguel e inúmeros colegas por-
tugueses influenciaram o que é hoje o estilo do 
vinho produzido no Brasil.

Recentemente, o que se vê é um movimento 
inverso, com inúmeros brasileiros investindo em 
vinícolas em Portugal. No meio de tantos casos 
notáveis, está o dos empresários brasileiros Mar-
celo Lima, com a Quinta de Covela; André Este-
ves, com a Quinta da Romaneira; Rubens Menin, 
com a Menin Douro Estates; Marcelo Villela, 
com o Textura Wines; e, finalmente, e não menos 
importante, a empresária carioca Juliana Kelman, 
com o Kelman Estates no Dão.

A Portus Cale (que deu origem ao nome de 
Portugal), empresa na qual me encontro como 
CEO, é só mais um dos inúmeros exemplos de 
importadoras de vinho com DNA extremamente 
português. Não poderia deixar de citar as notáveis 
concorrentes e amigas Qualimpor, Adega Alente-
jana e Barrinhas. Hoje, eu não só me apropriei 
desse DNA, como faço questão de fomentar ne-
gócios ora à frente do grupo de mulheres da Câ-
mara Portuguesa de São Paulo, ora como sócia do 
Grêmio Luso-Português.
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adega | karene vilela
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No que tange ao turismo, os brasileiros repre-
sentam em torno de 5% a 6% das visitas a Portugal, 
fazendo do Brasil a quinta nação em número de 
turistas que o visitam, mas o primeiro da lista en-
tre os países não-europeus. No gigante produtor 
de vinhos grupo Bacalhôa, o percentual de brasi-
leiros entre os visitantes é de 8%. Não tenho dú-
vida que a tendência é só aumentar, uma vez que 
as vinícolas lusas estão cada vez mais interessadas 
no potencial econômico do turista de classe alta. 
O ticket médio do visitante brasileiro representa 
20% do faturamento das vendas do enoturismo no 
grupo Bacalhôa, justificando investimentos cor-
riqueiros na relação entre as duas nações.

Em Portugal, o vinho sempre foi algo sério e 
motivo de orgulho nacional. O que se nota é que 
o mesmo vem acontecendo no Brasil, e o inter-
câmbio cultural e comercial entre os países tem 
traçado a história vinícola de ambas as nações de 
forma intrínseca. 

Um brinde aos 200 anos de parceria entre as 
duas nações!

Saúde!

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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Don’t worry, be happy

lifestyle | jamaica
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Q uando você pensa em Caribe, o que 
vem à cabeça? Mar azul, calmo e 
cristalino? Então prepare-se para 

embarcar para uma ilha caribenha que é muito 
mais que o azul turquesa que veio à sua mente.

Jamaica – dona de uma beleza estonteante. 
Rodeada por águas cristalinas, cachoeiras que de-
sembocam no mar, lagoas e montanhas. A terra 
musical de Bob Marley, movida pelo reggae e pela 
energia do ídolo Usain Bolt. Um lugar para não se 
preocupar e ser feliz.

Quando escolhi a Jamaica para minhas férias, 
não imaginei que ia voltar tão encantada. Pensei 
em relaxar em águas quentes e transparentes, mas 
me deparei com uma natureza exuberante e mui-
tos passeios de aventura. Você pode escolher se 
hospedar em um dos inúmeros resorts all inclusi-
ve, se estatelar nas espreguiçadeiras das praias e fi-

car o dia todo bebendo drinks coloridos artificiais 
ou alugar um carro e colocar o pé na estrada para 
viver um pouco mais da cultura local. Foi o que fiz.

Aluguei um carro e rodei pelas estradas esbu-
racadas e perigosas. Ali eles dirigem e ultrapassam 
como loucos. E atenção! A mão é inglesa, herança 
dos britânicos. Apesar de ter sido colonizada pe-
los espanhóis (descoberta por Cristóvão Colom-
bo), passou a ser domínio inglês em 1655, atingin-
do sua independência em 1962. Mas vamos pular 
a história e mergulhar no que de melhor tem esse 
destino. Pulemos também a capital Kingston, tão 
perigosa que não vale a pena se arriscar, afinal, 
uma vez na Jamaica queremos “no problem, man”.

Port Antonio, Ocho Rios, Montego Bay e Ne-
gril são lugares imperdíveis que merecem estar na 
programação. Escolha uma ou duas delas como 
base e divida sua viagem. O bom é que a ilha tem 
dois aeroportos, então, sugiro chegar por Kings-
ton e sair por Montego Bay ou vice-versa.
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OS HOT SPOTS DA JAMAICA

Frenchman’s Cove Beach – Uma pequena e 
charmosa praia privativa, com infraestrutura de 
serviço de bar e espreguiçadeiras onde o rio de-
semboca no mar. Salte de árvores baixinhas para o 
rio ou descanse nos balancinhos. Uma graça!

Blue Lagoon – Lembra da lagoa no filme A 
Lagoa Azul, com a Brooke Shields? A própria! 
Alugue uma jangada típica de bambu e mergulhe 
nas águas da lagoa. É uma mistura de água doce 
e salgada, já que a lagoa é aberta para o mar e ali-
mentada por nascentes de água doce. Além da 
temperatura da água, sua cor varia bastante tam-
bém. De acordo com a incidência do sol, os tons 
vão do verde ao azul turquesa, até o tom de safira 
mais profundo. Um lugar poético e inesquecível!

Dunn’s River Falls – Eu nunca tinha visitado 
uma cachoeira que terminava nas areias de uma 
praia. Que lugar único! E ainda dá para subir os 
mais de 180 metros de cachoeira por dentro dela. 
São vários platôs naturais que se formaram como 
“escadas”, com piscinas naturais para mergulho 
intercalando os espaços. As rochas travertinas 
não são derrapantes. Então, se torna um passeio 
extremamente refrescante e agradável. 

Blue Hole – Não imaginava que nas colinas de 
Ocho Rios havia um paraíso desses. Uma cachoei-
ra que desemboca numa piscina natural tipo um 
“Buraco Azul”. Rodeado de vegetação exuberante 
e flores exóticas. É um passeio sensacional com 
uma pitada de aventura, pois tem trampolim para 
saltar e tirolesa. Tudo com guia, para te ajudar e 
tirar fotos lindas. 

Duas praias mais lindas: Doctor’s Cove Bea-
ch, em Montego Bay – com estrutura de barra-
cas, cadeiras e alimentação em frente a um mar 
surreal de azul e calminho. Dos deuses! E Seven 
Miles Beach, em Negril. Daquelas que você ca-
minha por quilômetros, passando pelos resorts e 
por jamaicanos cantando e vendendo artesanato. 
Ali somos abordados por ambulantes vendendo 
“ginja” (maconha). Não me senti nem um pouco 
ameaçada, em nenhum momento. É só falar “No, 
thanks” que eles não insistem.

Rick’s Cafe – Para terminar a viagem com adre-
nalina, não deixe de ir a esse café na hora do pôr do 
sol. Assista (ou PULE!) dos penhascos debruçados 
ao mar numa altura de até 22 metros! É uma diver-
são ver a galera corajosa saltar. Esse não encarei. Afi-
nal, eu estava no clima de “Don´t worry, be happy”.

Para a viagem completa acesse o Instagram  
@natripdaju.



| 
52

| 
53

Política 
sem 
fantasias

por patrícia lima 

R omper as ilusões e demonstrar o 
funcionamento do sistema político 
brasileiro, abrindo o debate para a 
tão necessária e urgente reforma 

política. Esse é o mote do novo livro do escritor, 
advogado e colunista da Revista VOTO, Antônio 
Augusto Mayer dos Santos, Reforma Política sem 
fantasias – As mudanças que o país necessita, lan-
çado em março pela editora Thoth. Nos ensaios, o 
autor abre os detalhes sobre o sistema político bra-
sileiro, tornando as informações compreensíveis 

para o público. “Só as crianças têm direito a ilusões 
e fantasias. Fruto de estudos, reflexões e experiên-
cias na advocacia eleitoral que exerço há quase 30 
anos, este livro é uma brainstorming sobre reforma 
política”, comenta o autor.

Entre as fantasias apontadas por Antônio Au-
gusto estão propostas como voto em lista, eleições 
simultâneas, federações partidárias e voto distrital. 
Segundo ele, essas pretensões não passam de delí-
rios copiados acriticamente de países parlamenta-
ristas e geograficamente muito menores do que o 
Brasil. “É preciso desmistificar essas ficções, cada 
vez mais trombeteadas e menos estudadas. Essa é a 
minha pretensão.”

Para o autor, o Brasil precisa redefinir o forma-
to político-institucional. Ele acredita, porém, que 
a reforma política nunca foi objeto de uma agenda 
parlamentar genuinamente ambiciosa e conclusiva. 
No livro, Antônio Augusto aponta caminhos para 
uma reforma política consistente. “Candidaturas 
avulsas, redução do número de deputados federais, 
limites para as reeleições parlamentares e para a di-
vulgação de pesquisas eleitorais seriam o início de 
uma substancial alteração nesta farsa de sistema 
que vigora atualmente.” A obra está em pré-venda 
no site da editora (editorathoth.com.br), e lança-
mentos presenciais já estão nos planos do autor.

v o t o  1 5 5 livro | política sem fantasias



po
lí

ti
c

a
 |

 c
u

lt
u

ra
 |

 n
eg

ó
c

io
s

| 
53

v o t o  1 5 5

| 
52

| 
53

EM comemoração ao Bicentenário da 
Independência do Brasil, e em vir-
tude da proximidade das eleições, 
resolvi abordar aqui na coluna 10 

personagens marcantes do nosso cinema, que re-
tratam as muitas faces desse nosso Brasil. Claro 
que há muitos outros personagens, tão importan-
tes e marcantes quanto estes, mas aí vai a lista.

Zé do Burro (Leonardo Villar, em O PAGADOR 
DE PROMESSAS, de Anselmo Duarte, 1962)
Leonardo Villar vive Zé do Burro, um homem 
humilde que tem em Nicolau (um burro de sua 
propriedade) seu melhor amigo. Quando o animal 
adoece, Zé faz uma promessa de que, se Nicolau 
sobreviver, vai carregar uma cruz em um longo 
trajeto. A promessa vai colocar Zé em confronto 
com a Igreja, que vê no gesto um sacrilégio. Ba-
seado em uma peça teatral de Dias Gomes, é até 
hoje o único filme brasileiro a ganhar a Palma de 
Ouro no Festival de Cannes. Também foi indica-
do ao Oscar de Melhor Filme Estrangeiro.

10 personagens
que foram a cara
do Brasil no cinema

Manuel (Geraldo del Rey, em DEUS E O DIABO 
NA TERRA DO SOL, de Glauber Rocha, 1964)
Manuel é um jovem nordestino que mata seu che-
fe em uma discussão e foge com a mulher (Yoná 
Magalhães) para o sertão nordestino, onde vai 
entrar em um grupo religioso que enfrenta os la-
tifundiários locais. 
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sétima arte | marco antônio bezerra campos
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Xica (Zezé Motta, em XICA DA SILVA, de Cacá 
Diegues, 1976)
Na segunda metade do século XVIII, em Minas 
Gerais, vive Xica, uma escrava que usa a sedução 
para subir na vida, tornando-se amante do Co-
mendador João Fernandes (Walmor Chagas).

Dona Flor (Sônia Braga, em DONA FLOR E 
SEUS DOIS MARIDOS, de Bruno Barreto, 1976)
Ainda durante a existência da Censura, o jovem 
Bruno Barreto se debruçou sobre o livro imortal 
de Jorge Amado e fez a adaptação cinematográfica 
perfeita: Dona Flor, uma jovem baiana, fica viúva 
muito cedo, com a morte do boêmio e mulheren-
go Vadinho. Apaixonada pelo falecido, ela custa 
a ceder ao metódico e quadrado farmacêutico 
Teodoro. Casada e estável, Dona Flor sente cada 
vez mais falta de Vadinho, até que o fantasma dele 
reaparece para lhe atormentar e amar sem limites. 
O trio central maravilhoso consagrou Sônia Bra-
ga, José Wilker e Mauro Mendonça.

Pixote (Fernando Ramos da Silva, em PIXOTE, A 
LEI DO MAIS FRACO, de Hector Babenco, 1981)
Pixote, um menino de rua carioca, é preso em uma 
instituição de menores infratores, onde sofre toda 
sorte de torturas e privações. Foge de lá e começa a 
vagar pelas ruas, se envolvendo em drogas e crimes. 
A morte trágica do ator na vida real acrescentou 
ainda mais realismo à história de Pixote.

Macabéa (Marcélia Cartaxo, em A HORA DA 
ESTRELA, de Suzana Amaral, 1985)
Suzana Amaral adaptou o livro de Clarice Lispector 
sobre uma jovem órfã e pobre que trabalha como 
datilógrafa no Rio de Janeiro e sonha em ser feliz ao 
lado de Olímpio (José Dumont). As previsões sobre 
seu futuro feitas por uma macumbeira (Fernanda 
Montenegro) irão mudar a vida de Macabéa? 

Dora (Fernanda Montenegro, em CENTRAL 
DO BRASIL, de Walter Salles, 1998)
Dora é uma professora machucada pela vida que 
vive de escrever cartas ditadas por pessoas anal-
fabetas que nunca são enviadas aos parentes. Um 
dia ela conhece Josué (Vinicius de Oliveira), um 
menino que perde a mãe e coloca Dora em uma 
jornada de busca pelo pai dele. O filme foi indica-
do ao Oscar de Melhor Filme Estrangeiro, e Fer-
nanda Montenegro, ao Prêmio de Melhor Atriz 
da Academia de Hollywood.  

Zé Pequeno (Douglas Silva e Leandro Firmino, em 
CIDADE DE DEUS, de Fernando Meirelles, 2002)
O olhar de Fernando Meirelles sobre a favela Ci-
dade de Deus gerou um filme esteticamente ino-
vador e de ritmo alucinante, mas teve seu maior 
destaque no personagem Dadinho, vivido pelos 
atores Douglas Silva (quando jovem) e Leandro 
Firmino (adulto), que, em determinado momento 
da vida criminosa e desamparada que leva, se tor-
na o marginal e traficante Zé Pequeno (“Dadinho 
é o c...; meu nome é Zé Pequeno”). 

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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Capitão Nascimento (Wagner Moura, em TRO-
PA DE ELITE, de José Padilha, 2007)
Em um Rio de Janeiro tomado pela corrupção polí-
tica e policial, um membro do BOPE, idealista e de-
terminado, resolve enfrentar as milícias e o sistema 
à sua maneira. O protagonista do roteiro poderoso 
de José Padilha causou polêmica, desde o vazamen-
to do filme na internet e nos métodos pouco repu-
blicanos de suas ações, mas ficou marcado por cenas 
e frases como a famosa “Pede para sair!”.

Macunaíma (Grande Otelo, em MACUNAÍMA, 
de Joaquim Pedro de Andrade, 1969)
A grande obra literária de Mário de Andrade ga-
nhou uma versão anárquica e brilhante do cineas-
ta carioca, na qual o comediante Grande Otelo foi 
escolhido para viver o personagem Macunaíma, 
desde bebê. Em certo trecho do filme, Macuna-
íma vira branco e é interpretado por Paulo José. 
Embora os críticos por vezes discordem sobre o 
enquadramento do filme, ele é tido como antro-
pofágico e tropicalista. 
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Crédito 
Consignado 
Banrisul

SAC: 0800.646.1515 | Deficientes Auditivos e de Fala: 0800.648.1907 | Ouvidoria: 0800.644.2200 | Deficientes Auditivos e de Fala: 3215.1068

Seus planos ganharam uma nova 
oportunidade para sair do papel.
A margem do Empréstimo Consignado aumentou e trouxe mais 

facilidade para aposentados e pensionistas do INSS, e Servidores 

Públicos Estaduais. É mais crédito para você!

Contrate através do app Banrisul Digital ou Home Banking: 

Acesse o menu Empréstimos > Crédito Consignado. 

Ou, se preferir, vá até sua agência Banrisul.

Saiba mais em banrisul.com.br/consignado

Sujeito à análise e aprovação de crédito, conforme condições do convênio. 



O que você 
ainda não

reviveu?

multiplan.com.br Informações: (21) 3031-5404 e (11) 4573-1701

Todo novo ciclo traz novas oportunidades. Novas chances de viver 
momentos inesquecíveis. Novas ocasiões para estar ao lado de quem você 
ama. Novos motivos para aproveitar a vida ao máximo. E neste novo 
ciclo que estamos começando, queremos estar ainda mais perto de você. 
Abrindo novos espaços, oferecendo novas experiências, antecipando 
movimentos e tendências. Sempre pensando no seu bem-estar e sempre 
prontos para encantar. Para que você viva tudo o que ainda há para viver.

É por isso que até o que você não imagina em um shopping 
você sempre encontra aqui.
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