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PESQUISAS DE OPINIÃO
Agregar dados regionais 
pode resultar em cenário 
mais real na política

WILSON FERREIRA
 “Brasil tem vantagem  
competitiva única no 
contexto mundial”

HEROÍNAS BRASILEIRAS
As mulheres na Independência  
do Brasil em posição de 
destaque na nossa História

POLÍTICA, CULTURA E NEGÓCIOS

O “Senhor Gov.br”
CAIO MÁRIO PAES DE ANDRADE

Como a plataforma Gov.br levou o Brasil à 
vanguarda da tecnologia digital no mundo



/emsfarmaceutica

Antônio Fagundes 

“

“

Para cuidar da sua saúde, 
é sempre bom ter em quem confiar.  
Eu confio na EMS.

A EMS está há quase 60 anos investindo em tecnologia para cuidar da saúde dos 

brasileiros. Nosso esforço diário em inovação e pesquisa garante medicamentos de 

qualidade para que você tenha toda a confiança na hora de cuidar da saúde. Por isso, 

quando for escolher seu medicamento, peça pelos melhores medicamentos do país. 

EMS. Sua saúde merece.
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O Brasil já é  
o país do futuro!

Brasil pode voltar a ser o país do fu-
turo? Para Wilson Ferreira, ex-presi-
dente da Eletrobras, hoje presidente 
da Vibra e um dos mais admirados 

executivos do Brasil, a resposta é sim. 
Em evento organizado pelo Grupo VOTO, Fer-

reira afirmou que “O Brasil tem uma coisa que o 
mundo não tem. É o único lugar no mundo onde 
aumentar a quantidade de fontes renováveis de 
energia, hoje eólica e solar, é mais barato do que 
expandir com termelétrica.” 

A chave, disse ele, é “explorar de uma forma 
intensiva essa vantagem competitiva que só nós 
temos”.

Como veremos em entrevista desta edição, 
parte desse desafio de uma indústria verde está 
na transição energética, algo em que o país larga 
na frente não só pelo seu potencial, mas tam-
bém pelo que já faz.

O otimismo do presidente da Vibra em rela-
ção aos diferenciais competitivos do Brasil ga-
nha reforço com os dados trazidos pelo Secre-
tário de Desburocratização, Gestão e Governo 
Digital do Ministério da Economia, Caio Mário 
Paes de Andrade. Em entrevista exclusiva, con-
cedida na sede do Grupo VOTO, em São Paulo 
(SP), o secretário mostrou como o Brasil passou 
da 42ª posição no ranking de maturidade digital 
do Banco Mundial, para a 7ª posição. Detalhe: le-
vando-se em consideração apenas as Américas, 
estamos em 1º lugar. 

editorial | karim miskulin

Como se sabe, dentre os fatores que prejudi-
cam a competitividade das empresas em nosso 
país, a burocracia é sempre apontada como uma 
importante vilã do custo. A enorme complexida-
de para abrir e fechar empresas, bem como a 
simples tafefa de pagar (muitos) impostos é um 
fator frequentemente lembrado. 

Para o secretário Caio Mário, a plataforma 
Gov.br e a transformação digital que ela oferece 
aos brasileiros é um dos caminhos reais de des-
burocratização da máquina pública. 

Outro caminho – e um dos principais –, se-
gundo ele, é não criar mais burocracia. “Eu nem 
uso a palavra desburocratização, pois ela é muito 
burocrática. Eu falo em combate à burocracia.”

Ao ficar mais digital, o mundo fica menos bu-
rocrático, afirma o secretário. Ele também desta-
ca que outro item fundamental para melhorar o 
ambiente de negócios no Brasil é mitigar a inse-
gurança jurídica, que muito atrapalha negócios e 
a atração de investimentos.

É uma satisfação termos dados concretos – 
em duas entrevistas de setores tão distintos – so-
bre avanços que diminuem o tamanho do Esta-
do como indutor da economia do país e sobre 
diferenciais que nos colocam como uma nação 
próspera hoje.

O Brasil merece! 

Tenha uma ótima leitura,
Karim Miskulin

site www.revistavoto.com.br | twitter @revistavoto | facebook /revistavoto | instagram @revista_voto
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Caio Mário Paes de Andrade

Em entrevista exclusiva na sede do Grupo VOTO, Caio Mário Paes de Andrade - Secretário  

de Desburocratização, Gestão e Governo Digital - fala como a plataforma Gov.br  
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Conheça um
novo Brasil para

O Governo Federal, por meio da Secretaria

Especial de Modernização do Estado da

Secretaria-Geral, avança para colocar o país

entre os 50 melhores do mundo para investir

e crescer. 

• Mais de 140 milhões de horas de qualificação 

profissional por meio de programas. 

• Menor taxa de homicídio dos últimos 14 anos.

• Mais de R$ 260 bi em investimentos privados e mais 

de 200 obras públicas de infraestrutura entregues.

• Criação do maior programa de produtividade 

e transformação digital da América Latina.

• Mais de 1.000 projetos de pesquisa e inovação 

em empreendedorismo.

os negócios.

Seja um respondente Saiba mais

Um advogado 
contesta o 
sistema

stá na NETFLIX a série O Poder e a Lei 
(The Lincoln Lawyer), baseada nas his-
tórias de Michael Connelly, com o advo-
gado Mickey Haller, um criminalista que 

vai às últimas consequências para salvar seus 
clientes.

Acho Connelly o melhor dos escritores de 
thrillers de tribunal da atualidade. Ele tem dois 
personagens principais: o Detetive Harry Bosch e 
seu meio irmão o advogado Mickey Haller. As his-
tórias de Connelly têm em comum um traço ca-
racterístico dos seus protagonistas: um idealismo 
meio fora de moda consubstanciado no mantra 
de Bosch: “todo mundo conta ou ninguém conta.” 

Haller é um advogado que se dedica a causas 
impossíveis de pequenos malfeitores, aqueles 
que o sistema abandonou terão o trabalho e a 
atenção do advogado cujo escritório fica a bordo 
de um carro Lincoln, não por acaso dirigido por 
um ex-convicto que foi seu cliente.

Haller é chamado por uma Juíza para assumir 

os processos de um outro advogado, misteriosa-
mente assassinado e que deixou um documento 
dizendo que se algo lhe acontecesse, os proces-
sos de seu escritório deveriam ser assumidos por 
Haller. Intrigante ponto de partida.

O universo de personagens em torno de Hal-
ler é outra mostra do talento único de Michael 
Connelly. O advogado foi casado duas vezes: a 
Promotora Maggie McPherson (Neve Campbell) e 
a quase advogada Lorna (Becki Newton) duas mu-
lheres fortes e decididas que ainda nutrem forte 
sentimento por Mickey mas seguiram em frente 
suas vidas pós separação. Angus Sampsom vive o 
investigador Cisco. Haller e Maggie têm uma filha, 
a goleira de soccer Hailey (Krista Warner). E Hal-
ler tem uma motorista para o Lincoln, a ex-cliente 
Izzy Letts (Jazz Raycole).

O principal cliente do escritório herdado é 
tudo o que Haller não gosta: o bilionário arrogan-
te Trevor Elliot (Christopher Gorhan), acusado de 
matar a esposa e o amante em uma mansão de 
Malibu. Haller e Elliot vão duelar durante toda a 
série, embora o objetivo de ambos seja a absolvi-
ção do milionário.

Gostei bastante de The Lincoln Lawyer. Acho 
que o Mickey Haller do ator mexicano Manuel 
Garcia-Rulfo tem mais a ver com o que eu imagi-
nava lendo os livros. Uma certa esculhambação 
típica de quem advoga do banco de trás de um 
carro. Mesmo que seja um Lincoln.

MARCO ANTÔNIO BEZERRA CAMPOS

Advogado e cinéfilo. Foi presidente do Clube de Cinema 
de Porto Alegre por 18 anos e é editor do Blog  
O Cinemarco (www.cinemarcoblog.net)
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Onde assistir 
Netflix

Número de  
episódios  
10

Temporada 
01

E

http://www.cinemarcoblog.net
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Brasil tem vantagem 
competitiva única no 

contexto mundial
Presidente da Vibra Energia, Wilson Ferreira, fala como 

o país deve explorar seus diferenciais competitivos

“O maior desafio que todas as indústrias e 
todas as empresas vão ter, ao longo dos pró-
ximos 30 anos, está ligado ao tema da descar-
bonização”, explicou Ferreira a uma plateia for-
mada por grandes empresários de diferentes 
áreas. “O Brasil tem uma coisa que o mundo 
não tem. É o único lugar no mundo onde au-
mentar a quantidade de fontes renováveis de 
energia, hoje eólica e solar, é mais barato do 
que expandir com termelétrica.” A chave, dis-
se ele, é “explorar de uma forma intensiva essa 
vantagem competitiva que só nós temos”.

Atualmente, a situação do país neste tema 
não é tão favorável. No relatório Competitivida-
de Brasil de 2019, publicado pela Confederação 
Nacional das Indústrias em 2020, o Brasil ocu-
pou a 17ª posição, à frente apenas da Argentina 
e atrás de todos os outros países integrantes 
do Brics (China, Rússia, Índia e África do Sul).

Em outro ranking, mais extenso, o Brasil 
também não se saiu melhor. O Relatório Glo-
bal de Competitividade do Fórum Econômico 
Mundial colocou o país na 71ª colocação, com 
avanço de uma posição em relação a 2018, 
mas, de novo, o último entre os Brics, e atrás 
de Bahrein e Colômbia, por exemplo.

O
Nos últimos anos, a pandemia afetou a ela-

boração de rankings do tipo, mas Wilson Ferrei-
ra destacou o quão favorável é o cenário que se 
desenha para o Brasil. A emissão de gases de 
efeito estufa gerada para a produção, ressal-
tou ele, vai ser um dos principais fatores para 
definir a qualidade de um produto. “E os mais 
limpos serão os brasileiros”, complementou.

Parte desse desafio de uma indústria ver-
de está na transição energética, algo em que o 
país larga na frente não só pelo seu potencial, 
mas também pelo que já faz.

Enquanto, na média mundial, 83,1% da ma-
triz energética vem de combustíveis fósseis, 
o número cai para 52,8% no Brasil, segundo 
dados do Our World in Data. Por outro lado, 
as fontes de baixo carbono são responsáveis 
por 47,2%, o que o colocava na sétima posição 
mundial, em 2020, na geração desse tipo de 
energia, uma das mais limpas do mundo.

A maior parte dessa fatia vem de fontes re-
nováveis, principalmente das hidrelétricas – 
responsáveis por 29,3% da matriz energética 
do país. Há ainda, porém, um potencial enorme 
eólico e solar, dado o vasto território e a expo-
sição média ao sol que nosso país tem.

Brasil pode voltar a ser o país do futuro? 
Para Wilson Ferreira, presidente da 
Vibra Energia, ele já é. No dia 2 de 
junho, o engenheiro elétrico, que 
passou pela Eletrobras e hoje comanda 
a distribuidora, participou do Brasil de 
Ideias - Competitividade da Indústria 
Brasileira, evento do Grupo VOTO.
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“O Brasil hoje tem instalados, em ener-
gia [hidrelétrica, solar e eólica], 180 mil me-
gawatts”, explicou o executivo. “O potencial 
brasileiro de hidrelétrica é fazer mais 100 mil 
MW. O potencial que a gente tem de energia 
eólica só no continente, que a gente chama de 
onshore, é de 400 mil MW. E o potencial solar 
é quase desconhecido, mas é pelo menos 10 
vezes mais que os 400 mil MW.”

IMPORTÂNCIA DO ETANOL 
Não é só na matriz energética, porém, que 

o Brasil se destaca. O país emitiu, em 2019, 504 
milhões de toneladas de gases de efeito estufa, 
enquanto os EUA foram responsáveis por 5,6 
bilhões de toneladas, e a China, 9,4 bilhões de 
toneladas.

“O segundo maior emissor [de gases de 
efeito estufa] é o transporte; 15% das emissões 
globais são feitas pela queima de combustível”, 
detalhou o presidente da Vibra. “E aí, de novo, 
o Brasil tem 20% a menos do que qualquer país 
no mundo por uma coisa que é própria nossa. 
Nós temos o etanol há mais de 40 anos.”

Auxilia nesse cenário o fato de que 75% da 
frota brasileira de carros é flex, ou seja, os ve-
ículos podem ser abastecidos tanto com gaso-
lina como com álcool. E ainda que se opte por 
gasolina, explicou o executivo, ela possui 27% 
de etanol anidro, assim como o diesel possui 
10% do produto em sua composição.

Mas, ao menos no Brasil, esses veículos não 
devem conquistar um grande mercado devido 
ao alto preço do produto. “O carro elétrico é 
uma solução para o europeu. A matriz energé-
tica deles tem muito mais combustível fóssil, e 
o carro elétrico é uma solução para reduzir as 
emissões dos veículos”, destacou.

Ferreira contrapôs, no entanto, que esses 
veículos emitem de 93g a 95g de dióxido de 
carbono (CO2) por quilômetro rodado, pois 
consome-se muita energia para usar bateria. 
O carro a etanol no Brasil, por sua vez, emite 
86g. “Se o argumento for reduzir as emissões, 
só continuar com etanol brasileiro já se emite 
menos do que um carro elétrico na Europa.”

Essa solução brasileira, ressaltou o execu-
tivo, irá gerar muita competitividade para o 
Brasil. “O país é o segundo maior produtor de 

o mundo não oferece oportunidade como tem 
aqui. Não tem projeto pequeno, aqui é só proje-
to grande”, afirmou.

“A gente está numa condição muito boa para 
atrair e mover a nossa economia. A gente preci-
sa ter essa preocupação de usar a infraestrutura 
como principal instrumento.”

DESAFIOS PARA O FUTURO 
Em conversa com a Revista VOTO, durante o 

evento, o presidente da Vibra destacou que ape-
sar dos avanços nos marcos regulatórios, eles 

são justamente o ponto 
de atenção para o Bra-
sil conseguir atingir seu 
potencial, já que os ce-
nários mudam e é preci-
so fazer atualizações. 

Em segundo lugar, 
diz ele, é preciso “ter 
respeito pelo capital”. 
“Nós não temos capital, 
ele não é nosso capital. 
Então [é preciso] olhar 
muito para segurança 
regulatória, segurança 
jurídica de contratos de 
concessão.”

E algo que pode 
também favorecer a 
competitividade bra-
sileira, lembrou o exe-
cutivo, é a atuação em 
bloco, em especial com 
a Organização para a 
Cooperação e Desen-
volvimento Econômico 

(OCDE) e com países que tenham uma estabili-
dade regulatória e jurídica. Como há uma regra 
de procedimento geral para todos os membros, 
isso dá segurança para os investidores. E acaba 
sendo uma garantia de resultados.

Por fim, além de se mostrar otimista com re-
lação ao futuro do Brasil, Wilson Ferreira avaliou 
que o país tem se saído bem diante das recentes 
crises, como a pandemia de Covid-19 e a guerra 
na Ucrânia. “Eu acredito que com o evento da 
própria Eletrobras, agora consolidado, o Brasil 
se encontra num momento muito bom.”

Não é só na matriz 
energética que o Brasil 

se destaca. O país emitiu, 
em 2019, 504 milhões de 

toneladas de gases de efeito 
estufa, enquanto os EUA 
foram responsáveis por  

5,6 bilhões e a China,  
9,4 bilhões de toneladas.”

WILSON FERREIRA
Presidente da Vibra Energia

“
etanol do mundo, e tende a ser o maior porque 
o mundo está descobrindo o que a gente faz. 
O americano mistura 10% de etanol na gasolina, 
a Índia já está começando a colocar etanol nos 
seus veículos.”

AVANÇOS NOS ÚLTIMOS ANOS 
Além do que o Brasil já faz e pode fazer na 

questão do desenvolvimento sustentável, outro 
ponto-chave para aumentar nossa competitivi-
dade, segundo Ferreira, é a privatização. “O Bra-
sil fez empresas muito grandes e essas empre-
sas, em função dessa 
mudança de governo, 
acabam não tendo um 
processo de continuida-
de e acabam aprisiona-
das.”

Esse engessamento 
está ligado, principal-
mente, ao alto núme-
ro de funcionários. O 
engenheiro trouxe o 
exemplo da privatização 
da Eletrobras, cujo pro-
cesso começou ainda 
no governo de Michel 
Temer. No início da ges-
tão de Wilson Ferreira, 
em 2016, a empresa ti-
nha 26 mil funcionários. 
Quando ele saiu, pouco 
mais de quatro anos 
depois, o quadro era de 
apenas 12 mil. 

Além disso, a Eletro-
bras saiu de um prejuízo 
de R$ 6 bilhões para um lucro de R$ 10 bilhões, 
nos tempos atuais. “Foi feita essa reestruturação 
em quatro, cinco anos. Então é possível tornar a 
empresa estatal eficiente, mas ela pode ser mui-
to mais eficiente, e isso aumenta muito mais a 
competitividade brasileira”, avaliou Ferreira. “A 
nossa competitividade ocorre na medida em que 
haja menos Estado onde ele não é necessário.”

Ele destacou também os avanços nos mar-
cos regulatórios, em especial do gás, da ferrovia 
e dos portos, e o espaço existente para avan-
çar em infraestrutura. “Nós temos tamanho, e 

“O segundo maior emissor 
[de gases de efeito estufa] 
é o transporte; 15% das 

emissões globais são 
feitas pela queima de 

combustível”, detalhou o 
presidente da Vibra. “E aí, 

de novo, o Brasil tem 20% a 
menos do que qualquer país 

no mundo por uma coisa 
que é própria nossa. Nós 
temos o etanol há mais  

de 40 anos.”

entrevista | wilson ferreira jr
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v o t o  1 5 6v o t o  1 5 6 eleições 2022  |  pesquisas de opinião

Agregar dados regionais 
pode resultar em cenário 

mais real na política Lula x Bolsonaro 
nos estados

pouco mais de quatro meses das 
eleições presidenciais, o cenário 
político é incerto, se observados os 
resultados das diversas pesquisas 

de opinião com eleitores. As divergências se 
alternam entre 5 e 21 pontos percentuais. No 
esforço de buscar um resultado mais próximo 
da realidade, a Vector Research, uma consulto-
ria de risco político baseada em Brasília, adota 
o método agregador que foca em estudos es-
taduais, abandonando as pesquisas nacionais 
cuja amostra divide os ouvintes em estados e 
cidades distribuídos pelo país.

Responsável pela execução do método, 
o cientista político Leonardo Barreto afirma 
que esse sistema pode evitar a surpresa das 
diferenças entre os resultados das pesquisas 
de opinião. “Essa divergência está assustando 
todo mundo. Dependendo do instituto, tem di-
ferença de 21 a 5 pontos. Como é que se pode 
explicar isso?”, questiona. “Se você é um inves-
tidor na área de infraestrutura, dependendo 
do resultado da eleição, pode ter um resultado 
completamente diferente, além de formar opi-
nião, pois ninguém quer apostar em um cavalo 
perdedor.”

OBSERVAÇÃO DOS EUA 
O método sugerido pela Vector Research é 

A inspirado no que ocorre nos Estados Unidos, 
onde as eleições são regionais, com cada uni-
dade da federação tendo um peso proporcio-
nal sobre a decisão final. Aqui, com o resultado, 
calcula-se o quanto o índice representaria em 
votos, agregando as respostas de todos os esta-
dos do Brasil, cada um com seu peso proporcio-
nal ao tamanho total do eleitorado brasileiro, 
chegando a um dado nacional.

Por esse método, o critério para a escolha 
de qual relatório inserir no agregador nacio-
nal será a data de realização das entrevistas, 
independentemente de quem as promove. Po-
rém, há um elemento que dificulta: a ausência 
de pesquisas, por exemplo, em Rondônia e no 
Amapá. Essa ausência pode levar a falhas.

Leonardo Barreto destaca que há elementos 
que são comuns a todas as pesquisas, a partir 
da estratificação para análise. São eles: gênero, 
escolaridade e faixa etária. Em desfavor dos 
institutos de opinião, há o fato de que todos 
se baseiam nos dados do Censo Demográfico 
de 2010, uma vez que não houve novo levan-
tamento desde então. “Estamos todos olhando 
pelo retrovisor”, diz ele.

De acordo com o cientista político, as di-
vergências entre os resultados de pesquisas 
também ocorrem por causa de um elemento 
denominado “desvio indicador”, pois as pesso-

Vitória de Bolsonaro

Vitória de Lula

Empate

Sem Dados

Lula (PT) 40,4%   VS.   Jair Bolsonaro (PL) 33,3%

Placar Nacional - Primeiro turno

ESTADO LULA (%) BOLSONARO (%) INSTITUTO DATA
Roraima 20,67 61 Inope Excelência 23/05
Amapá
Amazonas 49,9 34,8 Iveritas 06/06
Acre 30,3 49,6 Fieac 28/05
Rondônia
Tocantins 28,8 37,6 Paraná 02/09
Pará 44,3 33,1 Veritate 27/05
Maranhão 57 25 Escutec 02/04
Piauí 59,5 20,3 Datamax 07/06
Ceará 44,4 25,8 Paraná 06/05
Rio Grande do Norte 40 34 Brasmarket 30/05
Paraíba 51,7 21,6 Datavox 26/11
Pernambuco 54,3 26 Paraná 14/05
Alagoas 51,1 27,5 Paraná 02/05
Sergipe 63,4 17,7 Opinião 21/05
Bahia 63 17 Quaest 18/05
Mato Grosso 22,5 47,7 PercentBrasil 03/03
Mato Grosso do Sul 33,5 35,2 Ranking 05/06
Goiás 32,4 30,4 Voga 03/05
Distrito Federal 29,2 36 Ideia 19/05
Espírito Santo 45 32 Ipec 02/05
Minas Gerais 44,8 28 Datatempo 06/06
Rio de Janeiro 37,9 37,5 Paraná 04/06
São Paulo 39 35 Ideia 08/06
Paraná 35 42,9 IRG 19/05
Santa Catarina 20,8 47,9 IPC Pesquisa 09/03
Rio Grande do Sul 34,2 40,1 Paraná 20/05

Consultoria adota método inspirado nos Estados Unidos 
para obter resultados mais próximos da realidade

-

-

-

-

-

-

-

-
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Ainda assim, enxerga dificuldades tanto 
para Bolsonaro como para Lula. E lembra que 
a sociedade brasileira preserva características 
conservadoras, sendo admiradora da pauta de 
costumes e valores. Paralelo a isso, o eleitorado 
feminino e a parcela da população menos favo-
recida economicamente sofrem mais com o em-
pobrecimento e o desemprego. 

DIFICULDADES 
Numa comparação entre as eleições de 2018 

e 2022, o cientista político aponta como principal 
diferença eventuais falhas na comunicação indi-
vidual dos candidatos e também na comunica-
ção sob o ponto de vista institucional. Para ele, 
há equívocos que podem influenciar diretamen-
te a decisão do eleitor.  

“Há um problema muito sério para Bolsona-
ro: ele não se comunica com as pessoas mais 
pobres”, diz Leonardo Barreto. “Há uma pulve-
rização. É importante considerar que a grande 
diferença estará na comunicação. Há risco de 
perda de controle da informação”, finaliza.

as mudam de opinião e muitas escondem seu 
voto. “Pode acontecer de os eleitores ficarem 
envergonhados”.

TERCEIRA VIA
Na análise de Barreto, a entrada dos candi-

datos Ciro Gomes (PDT) e Simone Tebet (MDB) 
confirma um segundo turno. E ressalta: os 
presidenciáveis Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e 
Jair Bolsonaro (PL) juntos somam, atualmente, 
aproximadamente 70% das preferências do 
eleitorado. “Temos aí cerca de 20% de eleitores 
flutuando, dos quais 8% a 9% dizem que não sa-
bem em quem votar.”

Questionado sobre o discurso do “já ga-
nhou” que ambos os favoritos adotam, o repre-
sentante da Vector Research alerta que tanto 
Lula como Bolsonaro sofrem com a rejeição. Se-
gundo ele, o antipetismo e o antibolsonarismo 
estão presentes entre os eleitores flutuantes. E 
alerta: os dois devem contar com o “imponderá-
vel” envolvendo fatores que fogem ao controle 
ou são imprevisíveis.

Leonardo Barreto dá como exemplo o que 
ocorreu em 2014, quando um acidente aéreo 
vitimou o candidato presidencial Eduardo Cam-
pos (PSB); e depois, em 2018, a facada contra o 
então candidato Bolsonaro. 

Ele chama a atenção também para o fato de 
que, em 2022, há dois presidenciáveis aponta-
dos como favoritos que têm limitações físicas. 
“O Bolsonaro faz um monte de coisas que o mé-
dico diz que ele não pode fazer, e o Lula é um 
homem de quase 80 anos”, observa. 

DESEMPATE
Com a experiência de quem acompanha elei-

ções presidenciais há anos, o cientista político 
afirma que agora há dois elementos em jogo 
para definir o favorito: a defesa de valores mo-
rais (discurso predominante de Bolsonaro) e os 
impactos do cenário econômico (com a inflação 
em alta, elevada taxa de desemprego e empo-
brecimento da população).

Para Barreto, o presidente da República pode 
adotar uma série de ações que atendam aque-
les que se queixam dos reflexos econômicos no 
cotidiano. Ele cita a antecipação do 13º salário, 
liberação do Fundo de Garantia por Tempo de 
Serviço (FGTS) e subsídios de uma forma geral. 

Professor e cientista político Leonardo Barreto  
é o responsável pelas análises da consultoria  
Vector Research

eleições 2022  |  pesquisas de opinião
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A partir da próxima 
edição, você lerá 
uma nova VOTO.

18 ANOS

R E V I S T A V O T O . C O M . B R

POLÍTICA, CULTURA E NEGÓCIOS

Na Maioridade,  
mudar faz bem.
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A luta pela 
transparência 
eleitoral

desconfiança do brasileiro sobre sis-
temas eletrônicos de votação é anti-
ga. Em 1982, na primeira informati-
zação da contagem dos votos, o 

candidato Brizola contestou fraudes e, ao final, o 
Jornal do Brasil estampou: “TRE admite que er-
rou boletins e vai reprogramar computadores”.

Em 1999, o petista José Dirceu apresentou 
um Projeto de Lei para criação de comissão para 
o monitoramento das urnas eletrônicas. Antes 
da eleição de Luiz Inácio Lula da Silva, em 2002, o 
Partido dos Trabalhadores (PT) desconfiava das 
urnas eletrônicas.

No dia 4 de maio de 2017, a página oficial do 
Tribunal Superior Eleitoral (TSE) no Facebook 
postou os ministros Luís Roberto Barroso e Gil-
mar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), 
testando um protótipo de urna eletrônica com 
voto impresso.

Ainda em 2017, o então deputado federal Jair 
Bolsonaro capitaneou a emenda do voto impres-
so, aprovada com 433 votos. A então presidente 
Dilma Rousseff vetou a proposta, que foi derru-
bada por 368 deputados e 56 senadores. No en-
tanto, em junho de 2018, o STF muda seu enten-
dimento e suspende por liminar tal mudança, 
tendo em 2020 decidido definitivamente pela 
inconstitucionalidade da impressão do voto, por 
risco de ferir o sigilo da votação. Vale lembrar 
que pela proposta o eleitor jamais levaria o com-
provante de voto para casa.

Em 2019, a deputada federal Bia Kicis, diante 

de um Congresso ainda mais conservador, apre-
sentou uma Proposta de Emenda à Constituição 
(PEC) para inserir o voto impresso na Constitui-
ção e, assim, impedir que o STF o declarasse in-
constitucional. Porém, antes da votação, em ju-
nho de 2021, o presidente do TSE na época, 
ministro Luís Roberto Barroso, se reuniu com 11 
presidentes de partidos numa clara e inédita in-
terferência do Judiciário no Legislativo. O que 
antes eram votos provavelmente a favor, vira-
ram votos contra a matéria. O teor da conversa 
entre Barroso e os partidos jamais foi divulgado, 
mas lembro que é o STF quem julga deputados 
federais e senadores.

No mesmo mês, no dia 8 de junho de 2021, 
Barroso aparece em vídeo caminhando na Câ-
mara dos Deputados fazendo “piada”, dizendo 
“eleição não se ganha, se toma”. Fala semelhante 
à de José Dirceu, dita em setembro de 2018: “va-
mos tomar o poder, que é diferente de ganhar as 
eleições”.

Já em agosto de 2021, o presidente Jair Bolso-
naro realizou uma live com o deputado Filipe Bar-
ros, expondo inquérito no qual o técnico de maior 
nível do TSE, Giuseppe Janino, admite que um ha-
cker invadiu o sistema eleitoral e permaneceu, 
pelo menos, de abril a novembro de 2018, utili-
zando senha do ministro Banhos. Somente após 
esta live, o inquérito é rotulado como sigiloso.

Ao tomar posse como novo presidente do 
TSE, o ministro Edson Fachin diz que a Rússia é 
foco mundial em espalhar fake news. Neste mo-
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artigo  |  eduardo bolsonaro

A

mento, o presidente Jair Bolsonaro está em en-
contro com Putin na Rússia, tratando dos fertili-
zantes que importamos de lá, essenciais para pôr 
comida no prato dos brasileiros. Coincidência?

Mais adiante, Edson Fachin diz que o proces-
so eleitoral terá apenas “forças desarmadas” em 
reação a participação ativa das FFAA, anterior-
mente convidadas pelo próprio TSE a fazer parte 
do processo eleitoral.

Soma-se, ainda, a todo esse cenário, que o 
ministro Alexandre de Moraes do STF, que presi-
dirá o TSE nessas eleições, afirmou que cassará 
registros de candidato que criticar o processo 
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eleitoral – como já cassou o deputado estadual 
Fernando Francischini, o mais votado no Paraná 
em 2018, por fake news, mesmo sem haver lei 
definindo o que seja isso.

Esta é uma pequena retrospectiva a qual en-
cerro com um questionamento: quem são os di-
tadores: aqueles que querem maior transparên-
cia eleitoral ou aqueles que ameaçam prender 
os cidadãos que os questionarem?

EDUARDO BOLSONARO

Deputado Federal eleito por São Paulo 
Deputado mais votado do Brasil

Fo
to

: D
iv

ul
ga

çã
o



po
lí

ti
c

a
 |

 c
u

lt
u

ra
 |

 n
eg

ó
c

io
s

|
| 

20

| 
21

v o t o  1 5 6v o t o  1 5 6

A nova reforma 
eleitoral e 
a suposta 
disputa entre 
o Judiciário e 
o Parlamento 
pelo poder 
regulamentar 
nas eleições

ramita no Senado Federal o PLP 
112/2021 (Projeto de Lei Comple-
mentar), da relatoria do senador Ale-
xandre Silveira (PSD/MG). O projeto, 

também conhecido como “reforma eleitoral”, 
já aprovado na Câmara dos Deputados, trouxe 
imensa preocupação por parte de alguns inte-
grantes da Justiça Eleitoral, uma vez que o Parla-
mento estaria a retirar competências do Judiciá-
rio e, de uma certa forma, flexibilizando algumas 
normas. 

Na Câmara, o PLP que teve como relatora a 
deputada federal Margarete Coelho (Progressis-
tas/PI), houve por bem “codificar”, sistematizar, a 
legislação eleitoral então esparramada por uma 
série de diplomas legais, como o código eleitoral, 
a lei das eleições, a lei das inelegibilidades, a lei 
dos partidos políticos, na qual se agregam as re-
soluções do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) edi-
tadas a cada eleição, como uma espécie de poder 
“regulamentar”.

Em verdade, o Projeto sistematizou tudo aqui-

lo que já era norma aprovada pelo Poder Legisla-
tivo, assim como incorporou toda a interpretação 
e jurisprudência criada ao longo do tempo pelo 
TSE, que ia interpretando, mas incluía ali pontos 
novos, não constantes do direito material, por 
meio das resoluções.

A Justiça Eleitoral, segundo a lei, possui com-
petência para regulamentar a norma infracons-
titucional; contudo, nunca essa justiça especiali-
zada teve o poder de criar o direito, de “legislar”. 
Mas é fato que assim o fez por inúmeras oportu-
nidades.

Diante desse histórico, o legislador resolveu 
deixar claro, de maneira expressa, que se o TSE 
exorbitar este estrito poder regulamentar – de 
detalhar a norma e não ir além disso –, poderá o 
Congresso Nacional editar decreto legislativo tor-
nando nulos tais abusos.

Ou seja, o Parlamento apenas registrou o 
óbvio, que a Justiça Eleitoral pode e deve admi-
nistrar as eleições, pode e deve julgar os casos 
quando provocada, mas não pode criar o direito. po

lí
ti

c
a

 |
 c

u
lt

u
ra

 |
 n

eg
ó

c
io

s
| 

21

Fo
to

: C
ar

ol
in

a 
A

nt
un

es

artigo  |  alexandre kruel jobim

T Não pode o Judiciário legislar, executar e julgar ao 
mesmo tempo. Independentemente dos even-
tuais equívocos que possam existir em alguns 
pontos do PLP – daí a necessidade de aprimora-
mentos pelo Senado Federal –, e da própria ma-
turação da norma pela vigência e experiência ao 
longo do tempo. A verdade é que cabe apenas ao 
legislador definir o direito material e processual 
que servirá de base para a análise do Judiciário. 

O TSE continuará exercendo a função admi-
nistrativa e jurisdicional no processo eleitoral. O 
Parlamento apenas deixou claro que a Justiça não 
possui função “legislativa”. 

Antes, tínhamos uma lei eleitoral a cada dois 
anos, a cada eleição. Depois tivemos uma lei fixa, 
atualizada e “regulamentada” por resoluções do 
TSE a cada eleição. Agora, o Projeto legitima, pois 
coloca em norma tudo aquilo que não estava em 
lei, mas fazia parte do “direito eleitoral” criado, via 
interpretação, pelo TSE, pela utilização de uma 
“válvula” denominada “poder regulamentar”.

A lei pode ser boa ou ruim, mas o Judiciário 

não pode substituir o legislativo, ainda que possa 
exercer o controle de constitucionalidade das leis 
pelo Supremo Tribunal Federal (STF).  

O Judiciário não pode criar o direito a pretexto 
de que há lacuna ou omissão do legislador sobre 
determinado ponto. Não criar o direito, não apro-
var uma determinada proposição legislativa, não 
modificar o direito posto também se afiguram de-
cisões do Parlamento. 

O Judiciário clama e reclama que irá perder 
algo que nunca foi seu – o poder de legislar, que 
emana do povo, que elege seus representantes 
para este exercício.

Não é retaliação nem pode ser retaliado o po-
der que exerce suas funções constitucionais, mas 
é preciso colocar freios a determinados ativismos, 
sem, contudo, interferir na função administrativa 
do Judiciário eleitoral vigente desde 1932.

ALEXANDRE KRUEL JOBIM

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

Foto: Pedro França/Agência Senado
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808 foi o ano em que nos libertamos. 
Até então éramos um vasto e rico ce-
leiro de riquezas que iam das madeiras 
nobres às pedras preciosas. Naquele 

ano, Napoleão resolveu invadir Portugal e o rei 
Dom João VI fugiu para o Brasil com a família real 
e mais a nobreza, burocratas e servos da coroa. 
Chegaram a trazer até os coveiros reais, que du-
rante quase um século comandaram o Cemitério 
do Caju, no Rio.

Se Napoleão não tivesse partido para cima de 
Portugal, aliado preferencial da Inglaterra, sua 
inimiga figadal, o Brasil certamente teria o mes-
mo destino das demais colônias portuguesas da 
África e da Índia, condenado ao atraso eterno. 
Sou um defensor de Napoleão Bonaparte, tenho 
enorme simpatia por este que é uma espécie de 
padrinho torto do Brasil.

Naqueles idos de duzentos e tantos anos 
atrás, um rei fugir com sua corte e sentar praça 
do outro lado do mundo era algo impensável. O 
que D. João fez foi inédito e ousado. A Espanha, 
por exemplo, sucumbiu a Napoleão, que man-
dou o irmão José assumir o trono e, salvo enga-
no, ainda acumulou com o reino de Nápoles. 

D. João decidiu que não ficaria ali para bei-
jar a mão de um plebeu que se auto coroou 
imperador da França e nunca pertenceu a uma 

casa real. Assim, botou os Bragança em várias 
naus, seguiu mar oceano adentro, como diziam 
naquela época, e veio bater na costa da Bahia. 
Só depois de recuperar as forças em Salvador 
e livrar-se dos piolhos, a corte desembarcaria 
no Rio.

O Brasil era uma terra largada ao deus dará. 
Não havia escolas, muito menos universidades. 
Um contraste: a Universidade de São Marcos, no 
Peru, funcionava desde 1531 e Harvard come-
çou a matricular seus primeiros alunos em 1636. 
Não tínhamos imprensa, porque um decreto real 
proibia a impressão de jornais, revistas ou qual-
quer outra coisa que pudesse ser lida. O Correio 
Braziliense de Hipólito José da Costa chegava ao 
Brasil por contrabando, vindo de Londres, tal era 
o obscurantismo e a ignorância em que estáva-
mos mergulhados.

Em pouco mais de uma década, 14 anos para 
ser preciso, o Brasil saiu da condição de colônia 
para a de nação independente, quando D. Pedro 
I, o herdeiro de D. João, decidiu seguir o conse-
lho do pai e tomou o Brasil para si antes que um 
aventureiro lançasse mão. A independência não 
significou apenas uma espécie de maioridade. 

Os homens mais bem informados daquela 
época sabiam que ela era inexorável, a exemplo 
do que começou a acontecer com toda a Améri-

1

Os donos do destino

análise  |  marcelo tognozzi

Um presidente e um ex-presidente se enfrentam numa 
polarização marcando dois projetos de país. Não há 

maior afirmação de independência do que esta.

ca Espanhola a partir de 1811, com a deposição 
dos vice-reis e a tomada de poder por militares 
como Simon Bolivar, Juan Manuel Rosas, Pascual 
Rodriguez de Francia, José Artigas e outros. Eles 
tomaram o poder justamente porque a guerra 
de Napoleão produziu esta oportunidade, geran-
do um vazio. No Brasil, ao contrário, havia gover-
no e rei, diplomacia, exército e armada.

A independência, que este ano completa dois 
séculos, trouxe com ela 300 anos de violência, 
de dominação pela brutalidade e pela força. Seja 
dos portugueses, seja por parte dos que deseja-
vam um naco daquele Brasil tão deliciosamente 
repleto de riquezas. Os franceses tentaram to-
mar o Maranhão e o Rio, corsários ingleses an-
davam pela costa saqueando e aterrorizando, e 
os holandeses chegaram a invadir a Bahia e logo 
depois tomaram Pernambuco, onde ficaram de 
1630 a 1654 até serem expulsos por um exército 
de mestiços, índios e uns poucos homens bran-
cos nos quais sobrava coragem e faltava armas.

A Independência, embora não tenha sido fru-
to de uma guerra como nos Estados Unidos, não 
nos livrou do estigma da violência e da brutalida-
de, mantendo a tradição centenária de que viver 
aqui sempre foi uma aventura perigosa. O sécu-
lo XIX, no Brasil Império, teve inúmeras revoltas, 
revoluções, confusões e conspirações, como a 
Confederação do Equador, Balaiada, Farrapos 
e Canudos. A República não conseguiu conter 
os ânimos e, logo na virada do século, em 1910, 
temos nossa primeira revolta social de peso, a 
Revolta da Chibata, liderada por João Cândido, 
um negro que protestou contra os castigos de-
sumanos impostos aos taifeiros da Marinha.

Os anos 1800 terminaram com um golpe mi-
litar depondo o imperador D. Pedro II e substi-
tuindo o antigo regime pela República. A aboli-
ção da escravatura acabara de acontecer e os 
escravos foram simplesmente abandonados à 
própria sorte, sem que os republicanos que 
acabavam de assumir se preocupassem em 
lhes dar o básico: cidadania e educação. Esta 
omissão foi a principal fonte da consolidação 
da pobreza e da miséria no Brasil.

O banho de sangue não para durante os 
primeiros anos do século XX, com conflitos 
armados no Rio Grande do Sul e no Paraná, en-
treveros sociais nas grandes cidades, como a re-

volta da vacina no Rio, tudo controlado pela mão 
de ferro de um regime onde o voto era restrito e 
não havia participação popular. Democracia era 
a mais pura utopia.

Neste período, começam as revoltas milita-
res, com os tenentes em 1922, a revolução de 
1934 em São Paulo, quando o presidente Arthur 
Bernardes manda bombardear a capital paulis-
ta matando milhares de civis. A revolta de São 
Paulo, liderada pelo general Isidoro Dias Lopes, 
reúne inúmeros jovens militares, que dali saem 
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para formar uma coluna liderada pelo capitão 
Luiz Carlos Prestes, mais tarde líder do Partido 
Comunista.

É um período também de intensa mobili-
zação política, com células de anarquistas de 
espalhando pelo Rio de Janeiro, São Paulo, Rio 
Grande do Sul e Nordeste. Muitas delas, como a 
do Rio, foram o embrião do Partido Comunista.

Até 1930, o Brasil viveu um período de ins-
tabilidade social e política, com aumento da 
miséria e violência. Este momento somente é 
pacificado com a revolução liderada por Getú-
lio Vargas. É quando conquistamos o direito ao 
voto universal e secreto, leis trabalhistas preven-
do folga remunerada e sindicatos.

Uma pacificação na base da mão de ferro 
contra seus inimigos, sejam os comunistas que 
tentaram derrubá-lo em 1935, sejam os Inte-
gralistas de Plínio Salgado, pondo em prática 
um plano para assassiná-lo e tomar o 
poder em 1938, logo depois de ins-
taurada a ditatura do Estado Novo  
em 1937.

O preço que o país pagou para 

da num autoritarismo que vem de longe, das 
capitanias hereditárias de Martim Afonso de 
Souza. Aos poucos vamos ganhando a fama de 
uma nação cada vez mais democrática, onde o 
confronto das ideias e opiniões é o fermento 
do amadurecimento. 

Nestes 200 anos, o Brasil assiste a uma 
eleição repleta de ineditismos. Um presidente 
e um ex-presidente se enfrentam numa pola-
rização marcando dois projetos de país. Não 
há maior afirmação de independência do que 
esta. O impasse, que hoje pode parecer des-
confortável pela dualidade imposta pelas cir-
cunstâncias, representará mais um passo na 
direção do nosso amadurecimento enquanto 
nação, pois, vença quem vencer, os brasileiros 
estarão mostrando ao mundo que são donos 
do seu próprio destino.

MARCELO TOGNOZZI

Jornalista e consultor independente

A independência, que este 
ano completa dois séculos, 
trouxe com ela 300 anos 
de violência, de dominação 
pela brutalidade e pela força. 
Seja dos portugueses, seja 
por parte dos que desejavam 
um naco daquele Brasil tão 
deliciosamente repleto de 
riquezas.

viver um período de relativa tranquilidade e 
estabilidade econômica foi o cerceamento das 
liberdades individuais, a perseguição dos adver-
sários do regime e a censura à imprensa. Vargas 
negocia a entrada do Brasil na 2ª Guerra Mun-
dial em troca de investimentos, como a Siderúr-
gica Nacional, mas seu governo estava no fim.

Em 1945, é deposto pelos militares. Nas elei-
ções do fim daquele ano é eleita uma Assem-
bleia Constituinte, da qual participam amplos 
setores da sociedade, inclusive os comunistas, 
com uma bancada de deputados e Prestes eleito 
senador mais votado do país.

Depois da era Vargas, vivemos um curto pe-
ríodo democrático até 1964. O regime coman-
dado pelos generais tinha características muito 
semelhantes às do Estado Novo de Vargas, com 
a mesma fórmula de censura para a imprensa, 
cadeia para os inimigos e uma Constituição im-
posta de cima para baixo.

Até que 24 anos depois, com a promulgação 
da Carta de 1988, o Brasil renasce e inicia uma 

era de maior independência política. 
Somos uma nação jovem, ceva-
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Valorização 
do voto para 
senador

s disputas senatoriais brasileiras, 
embora revestidas de inequívoca im-
portância, inúmeras vezes acabam 
relegadas a um plano secundário no 

curso das campanhas eleitorais e da atenção dos 
eleitores, sobretudo em determinadas faixas etá-
rias. Esse fenômeno, que ocorre inclusive diante 
de situações onde há um dilema de muitas op-
ções, é de nítida percepção a cada pleito que se 
sucede, e tem algumas causas passíveis de abor-
dagem. Essas, por sua vez, em função das carac-
terísticas que reúnem, podem ser situadas em 
dois blocos.

De início, é pertinente ressaltar que não obs-
tante o Senado brasileiro ser considerado por 
estudiosos e analistas, inclusive internacionais, 
um dos mais poderosos dentre as democracias 
contemporâneas, o seu desempenho frustrante 
em torno de significativas demandas da socieda-
de tem gerado indignações. Outro componente 
a depreciá-lo está nos mandatos de quase uma 
década, os quais, por ficarem petrificados, distan-
ciam os senadores da população. Some-se a isso 
o histórico atribulado das últimas legislaturas, lo-
tado de cassações, escândalos e afastamentos, e 
o resultado não pode realmente surpreender: há 

um considerável desinteresse do povo pela Câ-
mara Alta do Congresso Nacional.

Relativamente ao prisma eleitoral, a situação 
não se apresenta diversa. Primeiro, porque dian-
te de alguns contextos eleitorais mais complexos, 
determinadas pelejas senatoriais ficam espremi-
das entre as escolhas do eleitorado quanto aos 
cargos de deputado, governador e presidente. 
Depois, que os debates de rádio e televisão em 
torno das cadeiras a preencher, a par de escas-
sos, raramente desfrutam da mesma audiência 
daqueles que são proporcionados aos candida-
tos que rivalizam pelo Poder Executivo. Por fim, 
verdade seja dita, a maioria da população infeliz-
mente desconhece as atribuições exercidas pelos 
senadores, mesmo aquelas mais comezinhas.

Inquestionavelmente, o voto para senador 
deve ser mais valorizado. A realidade geral exige 
cada vez mais uma postura com esta conscienti-
zação. A tanto, indispensável ter presente que o 
Senado Federal detém atribuições constitucio-
nais estratégicas, muitas vezes cruciais para o 
país. Nessa perspectiva, é essencial avaliar crite-
riosamente tanto os perfis quanto as promessas 
versadas por aqueles que pretendem apresentar 
projetos, votar impeachments, sabatinar candi-
datos aos tribunais superiores, arguir presidentes 
do Banco Central e numerosas outras matérias 
de impacto na República. Em suma: são poucos 
meses de atenção ou omissão por parte do elei-
tor que definem oito extensos anos de mandato.

ANTÔNIO AUGUSTO MAYER DOS SANTOS

Advogado e especialista em Legislação Eleitoral 
(aamsadv@gmail.com)
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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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m entrevista exclusiva à Revista 
VOTO, o secretário Especial de Des-
burocratização, Gestão e Governo 
Digital, Caio Mário Paes de Andrade, 

que até o fechamento desta edição estava co-
tado para assumir a presidência da Petrobras, 
fala sobre como a tecnologia tem sido utilizada 
pelo governo brasileiro para melhorar e facilitar 
a vida de milhões de pessoas. 

Na iniciativa privada ele conseguiu a vasta 
experiência que carrega sobre empreende-
dorismo, inovação, comunicação, tecnologia 
e startups. O setor público ele conquistou há 
apenas três anos – e já deixou sua marca. É o 
responsável pela consolidação da plataforma 
de relacionamento do governo brasileiro com 
os cidadãos – a Gov.br, que passou de 300 mil 
para 130 milhões de usuários (o equivalente a 
80% da população acima de 18 anos) durante 
sua gestão. 

Caio Mário Paes de Andrade deverá ser o 
futuro presidente da Petrobras. Tem forma-
ção em Comunicação Social pela Universidade 
Paulista, pós-graduação em Administração e 
Gestão pela Harvard University e mestrado em 
Administração de Empresas pela Duke Universi-
ty. Essa impressionante trajetória tem a marca 
dos que trabalham para que a tecnologia seja 
acessível a todos e os avanços digitais signifi-
quem mais eficiência, mais agilidade e menos 
burocracia. 

No setor privado, foi presidente nacional e 
diretor-geral para a América Latina da PSINet, 
maior provedor de serviços e datacenters da 
América Latina. Fundou a WebForce Networks 
que entre 2000 e 2020 investiu e desenvolveu 
o STI, o hpG, a Maber, o 123i e a Credihome, 
todos marcos do mundo digital brasileiro. Na 
área social fundou o Instituto Fazer Acontecer 
que ajuda crianças e adolescentes do semiárido 
baiano a construir cidadania através do espor-
te. Hoje tem negócios diversificados no mundo 
digital, imobiliário e no agronegócio. 

Chegou ao setor público em 2019. Foi presi-
dente do Serpro, empresa pública de tecnologia 
da informação responsável por serviços como 
a triagem dos cadastros do auxílio emergen-
cial. Em agosto de 2020, assumiu a Secretaria 
Especial de Desburocratização, Gestão e Gover-

E no Digital. É também membro do Conselho de 
Administração da Embrapa e da PPSA (Pré-Sal 
Petróleo S.A).

Paes de Andrade falou com exclusividade à 
Revista VOTO sobre as conquistas e benefícios 
da plataforma Gov.br, eficiência pública, comba-
te à burocracia e transformação digital do Esta-
do. Confira os principais trechos.

PLATAFORMA GOV.BR
Atualmente, 130 milhões de brasileiros estão 

conectados à plataforma Gov.br. São quase 5 mil 
serviços oferecidos, como as carteiras digitais de 
trânsito e de trabalho, abono salarial, certifica-
do de vacinação, Sistema de Seleção Unificada 
(Sisu), Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 
e Fundo de Financiamento Estudantil (Fies). Essa 
transformação digital ganhou enorme impulso 
na gestão de Caio Mário Paes de Andrade à fren-
te da Secretaria Especial de Desburocratização, 
Gestão e Governo Digital.
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O “Senhor Gov.br”
Caio Mário Paes de Andrade

Como a plataforma Gov.br levou o Brasil à vanguarda da tecnologia digital no mundo

“No final das contas, o 
Estado só existe para servir 
o povo. E para servir o povo, 

é preciso ter gente mais 
preparada e melhor. Para 
ter gente mais preparada 

e melhor, é necessário 
digitalizar os processos 

para que seja possível se 
concentrar nas pessoas e 

prepará-las para que, assim, 
elas entreguem um serviço 

melhor à população”

“
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A secretaria é composta de três subdivisões: 
Secretaria de Gestão – que coordena a atuação 
de 192 órgãos da Administração Pública Direta 
do governo federal; Secretaria de Gestão e De-
sempenho de Pessoal – a área de Recursos Hu-
manos do governo federal, que tem como mis-
são liderar a transformação da cultura de gestão 
de pessoas na administração pública; e Secreta-
ria de Governo Digital – que faz a transformação 
digital do governo federal. Sua atuação também 
envolve a interoperabilidade e a governança na-
cional de compartilhamento de dados, o que in-
clui o desenvolvimento da Gov.br. 

Para o secretário Caio Mário Paes de Andra-
de, essa ferramenta representa o combate à 
burocracia, a transformação digital dos serviços 
públicos e a melhoria estrutural da administra-
ção pública. Para ele, fazer gestão não é apenas 
uma questão de ter mais ou menos pessoas ou 
poder trocá-las de lugar. É conseguir formar os 
servidores públicos de maneira que estejam 
capacitados e preparados para atender melhor  
o público. 

“No final das contas, o Estado só existe para 
servir o povo. E para servir o povo, é preciso ter 
gente mais preparada e melhor. Para ter gen-
te mais preparada e melhor, é necessário digi-
talizar os processos para que seja possível se 

concentrar nas pessoas e prepará-las para que, 
assim, elas entreguem um serviço melhor à po-
pulação”, destaca ele. 

Revista VOTO – O que a plataforma gov.br  
representa para a população brasileira? 

Caio Mário Paes de Andrade – Nós cuida-
mos de assuntos que são transversais à toda 
administração pública. Por exemplo, o Ministé-
rio da Infraestrutura cuida de assuntos referen-
tes ao trânsito. Então, tudo que tem a ver com 
trânsito, como Denatran e Detran, é com essa 
pasta. Porém, para fazer a transformação digi-
tal desses negócios, o ministério precisa falar 
conosco. Nós, da Secretaria Especial de Desbu-
rocratização, Gestão e Governo Digital, somos 
centro de governo.  

Quando assumimos, para acessar o INSS era 
necessária uma senha e um login. Para cada lu-
gar da administração pública, que eu chamo de 
repartição pública digital, você precisava de um 
login e uma senha. Além disso, eles não se pa-
reciam. Nós unificamos tudo isso – foi o começo 
da plataforma Gov.br. O primeiro passo foi fazer 
a identidade visual. O cidadão sabe que está no 
Estado quando ele acessa. E somente um login e 
senha. Quando eu sei que você está tendo algum 
relacionamento digital com o Estado, eu posso 
fazer um serviço que você nem está esperando. 

Por trás da plataforma Gov.br existe um ou-
tro ponto que o cidadão não enxerga: a intero-
perabilidade dos bancos de dados. Interopera-
bilidade é a palavra técnica para dizer que os 
bancos de dados das instituições públicas ‘con-
versam ‘entre si.  Essa interoperabilidade serve 
para transformar dados em informação. A infor-
mação é evidenciada e ajuda o gestor público a 
tomar as melhores decisões de política pública. 
Outro exemplo: vamos imaginar que o aeropor-
to de Campo Grande receba 600 mil visitantes 
por ano. Percebendo que o fluxo está aumen-
tando, a cidade está lutando para ter uma am-
pliação desse aeroporto e receber 1,2 milhão de 
visitantes. A obra custará R$ 10 milhões (esses 
são números fictícios). Ao fazer um cruzamen-
to de banco de dados, você descobre que 80% 
das pessoas que desceram em Campo Grande 
se hospedam em Bonito. Portanto, ao invés de 
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dobrar o aeroporto de Campo Grande, eu cons-
truo um aeroporto menor em Bonito. Vai custar 
menos e atenderá melhor às necessidades da 
população. 

Transformar a coleta de dados em informa-
ção e transformar a informação em evidência é 
muito bacana na política pública.  A plataforma 
Gov.br, além de fazer essa transformação digi-
tal para dentro do Estado, também se relaciona 
com o cidadão. A Gov.br é, portanto, a identida-
de digital do cidadão. Tudo que é digital, para 
ser válido, dialoga com a plataforma. 

Nós capturamos dados o tempo todo. São 
pontos que definem o comportamento do cida-
dão. Então, a plataforma Gov.br sabe quem é o 
indivíduo em questão. O próprio indivíduo, pela 
plataforma, vai decidir o que fazer com seus da-
dos. O cidadão vai decidir quem pode ter aces-
so e, muito provavelmente, pode vir a ganhar 
dinheiro com isso.   Imagine que você tenha na 
Gov.br uma carteirinha que te comunica que 
uma instituição financeira está pedindo os seus 
dados. E quanto tal instituição está pagando 
por isso? Vamos supor que seja R$ 50,00. Se es-

A plataforma Gov.br 
economizou R$ 4,6 bilhões 
por ano com os serviços 
digitalizados desde janeiro 
de 2019. Desse total,  
R$ 1,1 bilhão é economia do 
governo e o restante, R$ 3,5 
bilhões, é da sociedade.”

“

tiver de acordo, você recebe a quantia. Não cos-
tumam falar que os seus dados valem dinheiro? 
Agora, vão valer mesmo. Na minha visão, isso é 
liberdade. É a maneira de transformar o seu ‘gê-
meo digital’ em liberdade. Ele é seu.  As pessoas 
só darão valor para o comportamento digital 
quando elas receberem dinheiro por isso. 

O crescimento da Gov.br mostra o quanto 
a população brasileira está disposta a usar os 
meios digitais na rotina diária. Temos, portan-
to, capacidade de ter um relacionamento digital 
direto com mais de 130 milhões de brasileiros. 
Vamos chegar aos 155 milhões até o final do 
ano.  O brasileiro adota a tecnologia com facili-
dade e gosta de combater burocracias. 

Uma das primeiras vitórias da plataforma 
foi a prova de vida do INSS. Era algo meio bi-
zarro. A pessoa precisava ir até uma agência 
do INSS apenas para fornecer a prova de vida 
ao balconista. Hoje, a prova de vida é feita por 
reconhecimento facial.  O principal ganho para 
o cidadão é algo extremamente valioso: o tem-
po. Ele não precisa mais se deslocar, pegar filas, 
voltar ao local e nem lidar com nenhum tipo de 
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‘facilitador’, como um despachante.  
Em relação ao Estado, existe o ganho da 

economia. Ao transformar um processo analó-
gico em digital, é possível reduzir o contingen-
te de humanos e interações para finalizar tal 
processo. Um processo que necessitava de 93 
pessoas, atualmente, precisa de apenas de 32.  
Os humanos que ‘sobram’ são preparados para 
pensar e tomar decisões. 

Também destaco a questão da transparên-
cia. Tudo que é digital é mais rastreável, então 
acaba sendo menos trabalhoso auditar pro-
cessos digitais. Além da transparência, existe a 
segurança. Se o sistema é seguro, existe a cer-
teza de que nenhum documento será perdido 
ou desviado durante um processo. Ainda existe 
redução na possibilidade de eventuais fraudes. 
Há vários casos de cruzamento de dados que 
diminuíram fraudes. 

A plataforma Gov.br economizou R$ 4,6 bi-
lhões por ano com os serviços digitalizados des-
de janeiro de 2019. Desse total, R$ 1,1 bilhão 
é economia do governo e o restante, R$ 3,5 bi-
lhões, é da sociedade. 

Como é feito o trabalho de proteção de da-
dos dos usuários da plataforma Gov.br? 
Quais ferramentas são utilizadas?

Pensando na privacidade, fizemos a Lei Ge-
ral de Proteção de Dados (LGPD), algo impres-
cindível. Os dados são o reflexo do comporta-
mento, ou seja, de certa forma, quando uma 
organização capta e processa os dados de um 
indivíduo, ela consegue entender o que ele an-
dou fazendo e prever o que ele fará no futuro.  
Tendo essa possibilidade, seja o Estado, uma 
padaria ou uma outra pessoa que tenha aces-
so a isso, é preciso respeitar certos pontos, pois 
os dados pertencem única e exclusivamente ao 
indivíduo. É sobre isso que a Lei Geral de Pro-
teção de Dados versa.  É uma norma extrema-
mente preocupada com a privacidade. 

O que vai fazer tudo evoluir é a propriedade 
dos dados. É saber que, independentemente de 
quem está guardando e organizando os seus 
dados, eles são seus e você decide o que fazer 
com eles. Provavelmente, você vai querer ga-
nhar algo com isso, seja dinheiro ou desconto. 

Para que isso aconteça, é preciso ter, além de 
uma estrutura de organização de dados, uma 
estrutura de guarda dos dados. É necessário 
ser o guardião, especialmente nós, que somos 
o Estado. 

Do ponto de vista cibernético, somos um 
dos Estados mais atacados do mundo. É mui-
to difícil entrar em sistemas complexos sem 
ter alguém de dentro fazendo algum tipo de 
vazamento ou facilitação. Estamos tranquilos 
em relação a isso, mas sempre com a guarda 
altíssima. Nós vivemos a proteção de dados 
diariamente. 

ACESSO AOS MEIOS DIGITAIS

Como ampliar ainda mais o acesso aos meios 
digitais para a população? Quais são os pla-
nos em relação a essa questão?

No Ministério das Comunicações, bem como 
no Ministério da Infraestrutura, temos os pro-
gramas de Cidadania Digital. Partes da popu-
lação não acessam os meios digitais: crianças 
com pouca idade, pessoas mais velhas e as que 
têm algum tipo de limitação. Há também os 
que não acessam por não ter os meios e recur-
sos necessários. Por conta disso, pelos planos 
do Ministério das Comunicações, todos estarão 
com acesso digital nos próximos cinco anos. 

Além disso, há uma chance de o digital ser 
o grande vetor de transformação da educação 
do país. É preciso abraçar o digital. Entregar 
conteúdo e educação por meio das ferramen-
tas digitais.  

Qual é o nível de maturidade digital do Brasil 
em relação aos outros países do mundo?

Em um ranking feito pelo Banco Mundial, 
somos o sétimo país do mundo em maturida-
de digital. Se levarmos apenas as Américas em 
consideração, estamos em primeiro. Em nossa 
frente, não há nenhum país com mais de 100 
milhões de habitantes. O estudo abarcou 198 
países. Quando chegamos, o Brasil ocupava 
a 42ª posição. O brasileiro gosta e não sente 
medo ou receio do digital. Inclusive, o Banco 
Mundial passou a utilizar metodologias nossas 
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Secretário Caio Mário Paes de Andrade na sede do Grupo VOTO em São Paulo é recebido pela publisher  
Karim Miskulin e o jornalista Leonardo Oliveira

para ensinar outros países. São programas de 
transformação digital com metodologias que 
nós criamos por aqui. 

Como a pandemia afetou a transformação 
digital do Brasil?

A transformação digital já vinha ocorrendo 
de forma acelerada antes da pandemia. A pan-
demia, evidentemente, é uma mazela, mas ela 
fez com que as pessoas melhorassem a capaci-
dade de comunicação nos meios digitais. A pro-
dutividade, pautada pelas ferramentas digitais, 
aumentou consideravelmente. Atualmente, no 
Brasil, existe uma carência de aproximadamen-
te 450 mil empregos na área de tecnologia. Isso 
significa, em partes, que nossa economia digital 
melhorou e está faltando gente para trabalhar 
nela. Outro fator que explica tal carência é que 

muitos brasileiros estão trabalhando remota-
mente para organizações de outros países. Há, 
portanto, uma lacuna gigante para preencher-
mos com empregos de alta tecnologia. Áreas 
como segurança cibernética e ciência de dados 
vão explodir ainda mais. 

COMBATE À BUROCRACIA 

Apesar de alguns avanços, a burocracia 
ainda assola diversas empresas e pessoas 
físicas no país. O que fazer para mitigar tal 
questão e elevar a nossa competitividade 
para fazer negócios?

Um dos caminhos é a transformação digital. 
Outro caminho, um dos principais, é não criar 
mais burocracias. Ao ficar mais digital, o mun-
do fica menos burocrático. Quando chegamos 
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na gestão, a média de tempo para abrir uma 
empresa girava em torno de sete a oito dias.   
Atualmente, abrimos em um dia e dezoito ho-
ras. Isso muda bastante o país. Por exemplo, ao 
abrir um escritório de uma agência de publici-
dade, é realmente necessário que o corpo de 
bombeiros vá até o local para verificar se tem 
corrimão? Quem inventou isso? 

São pequenas burocracias com as quais o 
Brasil conviveu por muito tempo. Nós melhora-
mos tais questões por meio da Lei de Liberdade 
Econômica. É uma norma recente e que está 
acompanhada por importantes acontecimen-
tos. Um exemplo é a Lei dos Cartórios. Os cartó-
rios, obrigatoriamente, terão que se digitalizar 
nos próximos cinco anos para poderem fazer 
frente à Lei de Liberdade Econômica. São mu-
danças fundamentais e sempre pautadas pelo 
combate à burocracia. 

O Brasil precisa de dois pontos imprescin-
díveis para melhorar o ambiente de negócios. 
O primeiro é combater a burocracia e diminuir 
invenções e processos que não fazem sentido 
nenhum. O outro consiste em mitigar a insegu-
rança jurídica, que muito atrapalha os negócios. 
E já melhoramos isso. Em comparação com um 
passado recente, o Brasil é um país que possui 
mais segurança jurídica e menos burocracia. É 
por isso que estamos mudando e atraindo mais 
capital, mais investimento privado. O Estado 
não é mais o maior indutor do crescimento do 
país, o que é algo positivo, especialmente para 
os mais jovens. 

REFORMA ADMINISTRATIVA 

Qual é o caminho para a modernização da má-
quina pública? Uma reforma administrativa 
poderia trazer mais agilidade para o Estado?

A reforma administrativa é imprescindível. 
Já aprovada pela Comissão Especial, está no 
Congresso e deve ser votada após as eleições.  
Ela traz todos os componentes necessários 
para o Estado funcionar melhor, visto que o 
Estado brasileiro possui diversos defeitos. São 
defeitos que outros países ao redor do globo 
também tinham, mas eles fizeram suas respec-
tivas reformas administrativas. A Espanha fez e 

Portugal também. A França fez quatro ou cinco 
reformas em 20 anos. 

O Estado ficou inchado no Brasil. De todo 
nosso orçamento, 95,6% já sai ‘carimbado’. O 
dinheiro que sobra para que possamos fazer 
algo é muito pouco. Um dos grandes proble-
mas, mas não o único e nem o maior deles, é 
o funcionalismo público. Temos problemas de 
como movimentar pessoas, como comparar 
carreiras, como deixar instituições dentro ou 
fora do orçamento. 

Nós temos 1,3 milhão de servidores públicos, 
dos quais 560 mil estão na ativa. Entres eles, 69 
mil custam R$ 8,3 bilhões por ano e trabalham 
em profissões que já consideramos extintas, 
como datilógrafo, operador de fax e ascensoris-
ta. O orçamento da infraestrutura do Brasil é de 
R$ 6,7 bilhões.   A gente gasta mais dinheiro com 
69 mil servidores públicos encostados, já que a 
profissão não existe mais, do que com toda a 
infraestrutura do Brasil. Está errado. E a culpa é 
dos servidores? Não! A culpa é do sistema, que 
está errado. Não queremos deixar de pagar es-
sas pessoas. Temos contrato, elas passaram no 
concurso e temos que deixá-las lá, não tem jei-
to. Você quer continuar pagando isso? Não. Por-
tanto, é preciso apoiar a reforma administrativa 
para que isso pare agora. 

As discussões são diversas, mas a reforma 
está bem-feita e contou com a participação de 
diversos órgãos e instituições importantes. Va-
mos ganhar a eleição e, certamente, vamos 
conseguir passar essa reforma administrativa. É 
promessa. Vai ficar bonito!

Nós já diminuímos o número de servidores.  
A máquina não parou, mas eu não dei concurso 
novo. Houve, portanto, uma diminuição, pois as 
pessoas vão se aposentando. Quando eu come-
cei, tinham 610 mil. Hoje, são 560 mil. São 50 
mil pessoas que se aposentaram e não foram 
repostas. A despesa com pessoal também caiu. 
Em três anos e meio de governo, não houve re-
ajuste do servidor público. Assim, sobra mais 
dinheiro para fazer uma outra coisa que não 
seja pagar servidor público. No entanto, para 
ser justo, destaco que encontrei servidores de 
primeira qualidade. Eu vim do setor privado, 
sou empreendedor. Existe gente preparada [no 
setor público]. po
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O orçamento da infraestrutura do Brasil é de  
R$ 6,7 bilhões. A gente gasta mais dinheiro com 69 mil 
servidores públicos encostados, já que a profissão não 

existe mais, do que com toda a infraestrutura do Brasil. 
Está errado. E a culpa é dos servidores? Não!  

A culpa é do sistema, que está errado.”
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Grandes mulheres 
da independência 

do Brasil

A luta feminina por espaço e protagonismo no Brasil é mais 
antiga até do que a fundação da nação em si, mas isso não 

anula o fato de que o rol de heróis brasileiros conta com 
mulheres de (muito) destaque em nossa História

im, é verdade que, historicamente, as 
mulheres tiveram enormes dificulda-
des em galgar degraus na sociedade 
brasileira. É verdade também que elas 

sempre foram minoria nos espaços de poder e 
influência – e, muitas vezes, nem figuravam nes-
ses ambientes. Também é verdade que, embo-
ra tenham conquistado significativos avanços, 
há ainda muito que se desenvolver em termos 
de respeito, equidade e oportunidades. Tudo 
isso é a mais pura verdade.

Porém, também é verdade que sempre hou-
ve mulheres de imenso destaque e com papel 
decisivo nas páginas mais marcantes da Histó-
ria do Brasil. As justíssimas reivindicações das 
pautas femininas não podem se transformar 
em combustível para um ressentimento cego, 
sob pena de não conseguirmos nem mesmo 
enxergar os méritos de grandes mulheres do 
passado. 

A Revista Voto e o Grupo Voto, iniciativas 
fundadas e comandadas por mulheres, traba-
lham todos os dias para que mais e mais mu-
lheres ocupem os espaços de poder, influência 
e decisão no Brasil. Fazemos isso nas páginas 
de nossa revista, nos palcos de nossos eventos 
e nas nossas relações institucionais. E a celebra-
ção das grandes mulheres do passado faz parte 
desse esforço. 

A luta feminina por espaço e voz é muito 
mais antiga do que hoje em dia se supõe. Esse é 
um longo e antigo processo em nossa socieda-
de. Assim como é histórica a busca de mulheres 
por protagonismo em nosso país, também são 
históricas e relevantes suas conquistas. E nada 
melhor do que a pauta do Bicentenário da In-
dependência do Brasil, comemorado neste ano 
de 2022, para celebrarmos o papel de grandes 
brasileiras.

MULHERES DECISIVAS – DOS GABINETES DO PA-
LÁCIO IMPERIAL ÀS TRINCHEIRAS DA GUERRA

A humanidade, no mundo e no Brasil, convi-
veu com gigantescos absurdos ao longo de sua 
trajetória. Por aqui, segundo Gilberto Freyre, 
nosso maior sociólogo, “esposas e filhos se 
achavam quase no mesmo nível dos escravos” 
até meados do século XIX. Como se a escravi-
dão já não fosse irracional o suficiente, ainda 

S se tratava mulheres e crianças nesse nível em 
muitos lares brasileiros.

Esse é um cenário social que não nos dá pis-
ta alguma de que, contudo, havia espaços em 
que mulheres não apenas eram respeitadas, 
como também possuíam relevância e gozavam 
de protagonismo decisivo. 

Muito se fala – com justiça e correção – da 
opressão histórica contra mulheres, mas pouco 
são lembradas e celebradas aquelas que con-
quistaram espaço e poder, e exerceram influ-
ência na História do Brasil. Mulheres responsá-
veis, em grande medida, pela independência do 
nosso país, pela formação da nossa nação e até 
pela liberdade de milhões de homens e mulhe-
res outrora escravizados e subjugados.

Nesta reportagem, celebramos a memória 
de cinco mulheres que tiveram papel de desta-
que na construção daquele que chamamos de 
nosso país.

Pouca gente sabe, mas o movimento inicial 
mais decisivo para a Independência do Brasil e 
a assinatura do decreto que declarava o país 
independente de Portugal são obra de uma 
mulher – Imperatriz Dona Leopoldina. É princi-
palmente dela que falamos aqui. Mas há outras 
quatro personagens femininas de nossa Histó-
ria que queremos destacar. 

Pois foi também uma mão feminina – a da 
Princesa Isabel – que concedeu liberdade irres-
trita a milhões de mulheres, homens e crianças 
escravizados, após séculos de vigência dessa 
vergonha.

Foi também uma mulher – Teresa Cristina – 
a maior fomentadora da ciência e da cultura em 
um Brasil recém-fundado, um país que nascia 
graças à luta de brasileiros como a combaten-
te Maria Quitéria, heroína das Guerras de In-
dependência; e graças à coragem de mulheres 
como a Irmã Joana Angélica, considerada mártir 
da Independência.

GRANDES MULHERES DE UMA NOVA NAÇÃO
 O Brasil, por muito tempo, desde antes, 

até um bom tempo depois, do Descobrimento, 
não era algo minimamente parecido com uma 
nação. A outrora Ilha de Vera Cruz ou Terra de 
Santa Cruz nada mais era do que um imenso 
território inexplorado e pontilhado por povos 

Grandes mulheres da 
nossa História: Imperatriz 

Dona Leopoldina, Maria Quitéria 
(combatente), Joana Angélica 
(religiosa), Imperatriz Teresa 

Cristina e Princesa Isabel.
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nativos, em geral dispersos, mas extremamente 
inamistosos quando tinham contato.

Aos poucos, o Brasil que hoje chamamos de 
pátria foi tomando forma. Mas foi somente com 
a chegada da Corte Portuguesa, em 1808, que 
nosso país tomou contornos mais claros. 

Após recusar-se a aderir ao Bloqueio Conti-
nental imposto por Napoleão Bonaparte contra 
a Grã-Bretanha, e antecipar que, se ficasse na 
Europa, teria seu trono tomado por franceses 
e suas colônias tomadas por ingleses, a Corte 
veio para o Brasil em busca de segurança – mas 
acabou trazendo na bagagem homens e mulhe-
res que fundariam a nossa pátria.

IMPERATRIZ DONA LEOPOLDINA (1797-1826)
Austríaca de nascimento, nobre da família 

imperial daquele país, a Arquiduquesa Leopol-
dine Caroline Josepha von Habsburg-Lothringen 

tornou-se esposa (a primeira) de Dom Pedro I, e 
virou Maria Leopoldina da Áustria, ou, apenas, 
Dona Leopoldina, a primeira imperatriz do novo 
país soberano Brasil. E primeira imperatriz de 
todo o Novo Mundo. 

A soberania de que falamos devemos, em 
grande medida, à própria Dona Leopoldina. Se-
gundo a obra Dona Leopoldina, a história não 
contada: a mulher que arquitetou a indepen-
dência do Brasil, a então ainda arquiduquesa 
sempre teve atuação extremamente intensa e 
participativa nas decisões da nobreza portu-
guesa no Brasil. 

Foi ela, por exemplo, quem aconselhou de-
cisivamente Dom Pedro de Alcântara a perma-
necer no Brasil, em janeiro de 1822, no famoso 
Dia do Fico. Dom Pedro, herdeiro do trono por-
tuguês, estava sendo pressionado pelas cortes 
portuguesas a também voltar para Lisboa, pois 

o perigo napoleônico havia arrefecido. Leopol-
dina aconselhou, Dom Pedro ficou e, poucos 
meses depois, sobreviria nossa Independên-
cia – também com o papel decisivo da princesa 
austríaca.

No começo de setembro de 1822, o príncipe 
português Dom Pedro viajara a São Paulo para 
acalmar os ânimos dos separatistas. Mas foi 
justamente isso que selou definitivamente a se-
paração do Brasil de Portugal. Dona Leopoldina 
ficou no Rio de Janeiro exercendo a Regência (o 
comando máximo) da então colônia brasileira, 
e obteve informações de que as cortes portu-
guesas se movimentavam para tomar medidas 
mais drásticas contra seu futuro rei, temendo 
que as coisas tomassem o rumo que se dese-
nhava – ou seja, a Independência do Brasil.

Então, Leopoldina convocou às pressas o 
Conselho de Estado, que contava com todos os 
procuradores das províncias brasileiras (seriam 
os governadores de hoje), em 2 de setembro 
de 1822. Ao lado de José Bonifácio de Andrada 
e Silva, assinou o documento mais importante 
do Brasil nascente, o Decreto de Independência  
do Brasil. 

Além do Decreto, Leopoldina redige uma 
carta em que aconselha Pedro de Alcântara a 
declarar Independência: “O pomo está madu-
ro, colhei-o já, senão apodrece.” A carta chega 
àquele que seria nosso primeiro Imperador e, 
em 7 de setembro de 1822, o mundo conhece 
sua mais nova e soberana e gigantesca nação – 
fruto, em enorme medida, da astúcia, da inteli-
gência, da habilidade e da ação de uma gigan-
tesca mulher.

PRINCESA ISABEL (1846-1921)
Outra figura feminina de grande destaque em 

nossa História foi Isabel do Brasil, filha de Dom 
Pedro II e Teresa Cristina. Em três ocasiões de va-
câncias de seu pai, que viajava ao exterior, Isabel 
assumiu o trono e comandou o Império como re-
gente. Com aval do Imperador, a cada regência 
de Isabel, o Brasil avançava no rumo da liberta-
ção dos escravos. 

Já na primeira vez que Isabel governou o país, 
entre 1871 e 1872, sancionou a Lei do Ventre Li-
vre, que libertava automaticamente os filhos dos 
escravos. Mas seu grande e histórico ato se deu 
na terceira regência, entre 1887 e 1888, quando 

decretou a Abolição da Escravatura definitiva-
mente, com a sanção da Lei Áurea. 

Vale destacar também que, aos 25 anos de 
idade, Isabel tornou-se a primeira senadora da 
História do Brasil. Isso ainda no século XIX, pro-
vando indubitavelmente que, apesar dos pesa-
res, as mulheres brasileiras têm uma longa traje-
tória de conquistas.

A Princesa Redentora seria a comandante 
máxima do Brasil após a morte de Dom Pedro 
II, caso a República não tivesse sido proclama-
da. Acossada por escravagistas, quando perce-
beu que a abolição da escravidão estava dentre 
os motivos daqueles que agiam para derrubar 
a Monarquia, Isabel declarou: “Se mil tronos eu 
tivesse, mil tronos eu perderia para pôr fim à es-
cravidão.”

“Sessão do Conselho de Estado”, pintura de 1922 de Georgina Albuquerque, retratando a reunião que selou 
o destino do Brasil, convocada e presidida por Dona Leopoldina em 2 de setembro de 1822

Maria Leopoldina de Áustria, imperatriz do Brasil

bicentenário do brasil
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TERESA CRISTINA (1822-1889)
Uma italiana com o coração brasileiro, que 

trocou a terra natal para viver no Brasil. Não é 
um enredo de novela, mas bem poderia ser.

A esposa de Dom Pedro II e Imperatriz Te-
resa Cristina participou ativamente das deci-
sões de comando da nação de 1842 até o fim 
do Império, em 1889. Teve suma importância 
na defesa e na unidade familiar após a famí-
lia imperial ter de refugiar-se na França, com o 
banimento imposto pelo primeiro Presidente,  
Deodoro da Fonseca. 

Antes disso, patrocinou diversos estudos 
científicos no Brasil e foi grande fomentadora 
da imigração italiana. Também foi apelidada de 
“Mãe dos Brasileiros”, por ser uma figura muito 
querida por todos e por seu destaque ao lado 
do Imperador. 

Aliás, sua figura foi de grande importância 
para que Dom Pedro II criasse confiança em seu 
papel como monarca constitucional e consoli-
dasse nos trópicos uma monarquia assentada 
em bases mais sólidas, com uma família impe-
rial que servisse de modelo a toda a população.

JOANA ANGÉLICA (1761-1822)
Na publicação Mulheres Pioneiras, do Cen-

tro Cultural da Câmara dos Deputados, Joana 
Angélica consta da lista de “mulheres guerrei-
ras”. A não ser pelo fato de que ela guerreou 
no começo do século XIX, não haveria nada de 
muito estranho nisso. Certo? Nem tanto.

Joana Angélica de Jesus era uma religiosa, 
uma freira, da Ordem das Reformadas de Nos-
sa Senhora da Conceição, na Bahia. Sua mor-
te tem íntima ligação com a Independência do 
Brasil. Num ato de fé e patriotismo, defendeu 
o Convento da Lapa, onde vivia, contra a inva-
são de tropas portuguesas, logo no começo dos 
conflitos de 1822. 

Era 19 de fevereiro do ano da Independên-
cia. Com extrema covardia, soldados lusitanos 
invadiram o indefeso lar de religiosas, coman-
dado então pela Abadessa Joana Angélica, que 
se colocou diante dos invasores e bradou: “Para 
trás, bandidos! Respeitai a casa de Deus! Só en-
trarão passando por cima do meu cadáver!”

Mesmo ameaçada, a religiosa não arredou 

pé, até ser morta por um golpe de espada de 
um soldado. Em sua memória, seus admira-
dores lhe renderam a maior honraria que um 
religioso pode receber, chamando-a de mártir. 
E, como heroína do Brasil que nascia, foi consa-
grada como mártir da Independência.

MARIA QUITÉRIA (1792-1853)
Ela se disfarçou de homem para poder lu-

tar pela Independência do Brasil, mas foi como 
mulher, sem segredo algum, que recebeu todo 
reconhecimento merecido, ainda em vida, das 
mãos do próprio Imperador Dom Pedro I, sen-
do condecorada Cavaleira da Imperial Ordem 
do Cruzeiro e recebendo uma pensão vitalícia 
pelos serviços prestados.

Sua história é inspiradora: com uma farda 
emprestada, de cabelo curto para não ser re-
conhecida, sob o nome de Soldado Medeiros e 
devidamente armada, Maria Quitéria fugiu da 
fazenda da família e alistou-se no Batalhão de 
Voluntários do Príncipe. 

Após combater no Regimento de Artilharia 
por um tempo, foi promovida a 1ª Cadete. Fin-
dadas as batalhas, foi reconhecida como a pri-
meira mulher nas Forças Armadas Brasileiras, 
além de receber as já mencionadas honrarias 
do imperador em pessoa. É patrona do Quadro 
Complementar de Oficiais do Exército Brasilei-
ros desde 1996; e integra o Livro dos Heróis e 
Heroínas da Pátria desde 2018.
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Retrato de Joana Angélica

Pintura de Maria Quitéria (1792-1853), que 
serviu no exército brasileiro durante a Guerra da 
Independência

Teresa Cristina, Imperatriz consorte do Brasil

bicentenário do brasil
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Presidente Jair Bolsonaro é o 
palestrante do Brasil de Ideias 

Rio de Janeiro

o mês de abril o Grupo Voto realizou 
uma edição especial do Ciclo Brasil 
de Ideias no Hotel Fairmont Rio de Ja-
neiro com a presença do Presidente 

Jair Bolsonaro e diversos ministros como Paulo 
Guedes (Economia), Meio Ambiente (Joaquim 
Leite), Infraestrutura (Marcelo Sampaio Cunha 
Filho), Mulher, Família e Direitos Humanos 
(Cristiane Britto), Secretaria de Governo (Célio 
Faria Junior), além de autoridades como o se-
nador Flávio Bolsonaro, o presidente da Caixa 
Federal Pedro Guimarães, o Advogado Geral da 
União Bruno Bianco Leal e grandes líderes em-
presariais como Isaac Peres (Multiplan), Dulce 
Pugliesi (Dasa Diagnósticos) Washington Cinel 
(Gocil), entre outros. 

Na ocasião, o presidente Jair Bolsonaro e 
os Ministro Paulo Guedes e Joaquim Leite des-
tacaram as conquistas do governo federal em 
relação a liberdade econômica, modernização 
da máquina pública, preservação ambiental e 
privatizações.

N

Presidente Jair Messias Bolsonaro com a  
presidente do Grupo VOTO, Karim Miskulin

Paulo Guedes, Ministro da Economia

Presidente Jair Messias Bolsonaro em fala de abertura no evento Brasil de Ideias

Laura Regenin, diretora do Grupo VOTO  
e Padre Omar, do Cristo Redentor
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Karim Miskulin com o presidente Jair Bolsonaro Ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite

Dulce Pugliese (fundadora da Amil), Isaac Peres (fundador e presidente da Multiplan), Karim Miskulin, Paulo Guedes 
(ministro da Economia), presidente Jair Bolsonaro, Washington Cinel (fundador da Gocil) e demais convidados

A mesa principal teve presença exclusiva de mulheres com o presidente Bolsonaro e a Ministra Cristiane Britto.  
Entre elas Karim Miskulin, Dulce Pugliese de Godoy Bueno (fundadora da Amil e controladora DASA) e Angela Costa, 
Conselheira da Federação das Indústrias do Rio de Janeiro.

brasil de ideias rio de janeiro
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Prefeito de São Paulo,  
Ricardo Nunes, exalta gestão da 
cidade no Jantar Brasil de Ideias

prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes 
(MDB) e o secretário de Inovação e 
Tecnologia, Juan Quirós, participa-
ram do Jantar Brasil de Ideias na resi-

dência da CEO do Grupo VOTO, Karim Miskulin, 
na capital paulista. 

Durante a conversa, Ricardo Nunes exaltou 
qualidades da gestão pública de São Paulo: 
zerou filas de espera de crianças em creches, 
realizou programas para reduzir a pobreza e 
ampliar o acesso a direitos para a população 
em situação de vulnerabilidade social da cida-
de, além da negociação da dívida pública com 
o governo federal. Na área da saúde, o prefeito 
também destacou a excelência do hospital mu-
nicipal de tratamento de câncer, que é referên-
cia em tecnologia.

Nunes ainda ressaltou a importância do em-
preendedorismo feminino no desenvolvimen-
to econômico e social da cidade de São Paulo. 
Conforme o prefeito, 55% das microempresas 
abertas nos últimos dois anos são lideradas por 
mulheres.

O jantar reuniu também parceiros e associa-
dos do Grupo Voto para discussão de ações efi-
cientes de gestão. “Nosso objetivo é fomentar 
cada vez mais a relação entre o poder público 
e privado e, para isso, contamos com nossos 
apoiadores: Carrefour Brasil, Chevrolet, Gocil 
Segurança e Serviços, Hapvida, RV Ímola e Fer-
rero Group”, salientou Karim Miskulin 

O prefeito de São Paulo Ricardo Nunes 
(MDB) ascendeu na política combinando a car-
reira no setor privado com a atuação como lí-
der comunitário da Zona Sul da capital paulista. 
Antes de ser gestor público da maior cidade do 
Brasil, foi duas vezes vereador - eleito em 2012 
e 2016. Nas eleições municipais de 2020, foi vice 
na chapa com Bruno Covas, que foi eleito pre-
feito de São Paulo, mas faleceu em decorrência 
de um câncer em 2021.

Em 1997, Nunes criou a Nikkey, empresa 
que se tornaria uma das maiores do ramo de 
controle de pragas no Brasil, com cerca de 400 
funcionários e unidades nos estados de São 
Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Bahia e Es-
pírito Santo.

O

Prefeito Ricardo Nunes é recebido por Karim Miskulin 
para jantar Brasil de Ideias

Prefeito Ricardo Nunes e empresárias presentes no jantar Brasil de Ideias

Roberto Vilela, CEO da RV Ímola e executivos 
convidados tiveram momento de perguntas ao  
prefeito e secretários municipais
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Secretário Municipal de Inovação e Tecnologia Juan Quiró, Karim Miskulin, a economista Carol Paiffer e o 
Prefeito Ricardo Nunes

Luís Pedro Ferreira (Dana), Secretário Juan Quiró, Marco Stefanini (Grupo Stefanini),  
Prefeito Ricardo Nunes e Karim Miskulin

Martha Becker CEO da Becker Comunicação, Katia Freitas Diretora-Geral da Aeromexico, Karim Miskulin,  
Ana Regiane Ivanski da Battistini e Alessandra Abraao CEO da VOAR Aviação

brasil de ideias são paulo

Andrea Muniz, a artista plástica Anna Guerra, Prefeito Ricardo Nunes e Katia Freitas da Aeroméxico
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ducação, saúde, geração de empregos, 
impostos e habitação foram alguns dos 
assuntos abordados pelo governador 
Rodrigo Garcia em almoço do Grupo 

VOTO no final de maio. “Vivemos em um Estado 
onde as coisas funcionam, apesar de ainda ter 
muita a fazer. Aqui tem serviço de qualidade e tem 
segurança pública com problema, mas de alguma 
maneira tem menos problema do que fora daqui. 
Você tem educação de ponta, tem desenvolvimen-
to econômico, oportunidade, mas ao mesmo 
tempo ainda é um Estado muito desigual”, disse 
o governador.

Garcia contou ainda sobre a sua trajetória na 
vida pública, iniciada muito cedo, tendo sido, en-
tre outros cargos, deputado federal, Secretário de 
Habitação, de Desenvolvimento Econômico, de 
Desenvolvimento Social e de Governo, além de Se-
cretário de Gestão da Prefeitura de São Paulo. 
“Me perguntam se aos 48 anos estou preparado 
para isso (para o Governo), eu digo que me pre-
parei a vida inteira para esse momento e sem-
pre com muita responsabilidade, pois sei que é 
preciso ter muito cuidado nas minhas ações, nos 
meus atos”, disse.

Empossado governador de São Paulo em abril 
deste ano, após João Doria deixar o cargo para 
concorrer à Presidência da República, Garcia fez 
questão de enfatizar que trouxe mais mulheres 
para a sua gestão, como a economista Zeina Latif 
para a Secretaria de Desenvolvimento Econômico.

Entre outros pontos, Karim Miskulin, CEO do 
Grupo Voto, falou sobre a importância da qualifica-
ção da mão de obra para todos os setores da eco-
nomia. “Educação, profissionalização e segurança. 
Tenho certeza d que esses são os três pilares para 
fazer não só São Paulo, mas o mundo todo a avan-
çar. Temos ainda mais uma coisa que é fundamen-
tal: saber ouvir, ouvir o setor privado e abrir esse 
diálogo”, disse.

Outros pontos levantados para o Governador 
pelas empresárias presentes foram a importância 
de valorizar as redes sociais e modernizar a educa-
ção no país.

O ciclo Brasil de Ideias Mulher acontece bimes-
tralmente na cidade de São Paulo e objetiva levar 
executivas de alguma das  mais importantes em-
presas do Brasil para debater com líderes políticos 
de diferentes governos.

Ciclo Brasil de Ideias Mulher 
recebe o governador de  

São Paulo, Rodrigo Garcia

E

Em almoço realizado pelo Grupo VOTO, o governador Rodrigo Garcia, que também 
é pré-candidato ao governo do Estado, debateu com cerca de 50 empresárias 

propostas para impulsionar ainda mais o coração econômico do país.

Karim Miskulin e o governador de São Paulo, Rodrigo Garcia

Roberto Vilela (RV Ímola), representante do Grupo 
Ferrero, Karim e Governador Rodrigo Garcia

Karim Miskulin e o governador de São Paulo, Rodrigo Garcia
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Governador Rodrigo Garcia e grupo de empresárias do Brasil de Ideias Mulher

Jaqueline Sena da Hapvida, Gislaine Toth, CEO da BRAZILH2, Mara Machado, fundadora da Kasa 309 e Cíntia Troyjo Adriane Armelin (fundadora da Artemis Jóias), Marina Willisch (vice-presidente de Relações Governamentais e 
Comunicação da General Motors), Karim Miskulin e Luciana Zarzur (MEZ Energia)

brasil de ideias mulher

Stéphane Engelhard, vice-presidente de Relações Governamentais do Carrefour; Roberto Vilela, CEO da RV Ímola; 
Washington Cinel, fundador da Gocil; Rodrigo Garcia governador de São Paulo; Claudia Cinel e Karim Miskulin
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jantar Round Table recebeu no dia 
02 de junho, Wilson Ferreira Jr., 
ex-presidente  da Eletrobras e da 
Companhia Paulista de Força e Luz 

(CPFL). Atualmente, Wilson é CEO da Vibra, em-
presa líder no setor de energia do Brasil.

O jantar reuniu diversos empresários para 
debater com o presidente da Vibra temas como 
a Competitividade da Indústria Brasileira e o se-
tor energético brasileiro.

Como retratado em matéria desta edição, 
Wilson Ferreira Jr. é uma autoridade mundial 
quando o assunto é o setor de energia.

Os eventos do Grupo Voto são exclusivos 
para associados e patrocinadores. Nosso objeti-
vo é promover discussões e análises relevantes 
que fomentem o desenvolvimento econômico e 
social do país. 

Estão entre patrocinadores do ciclo Brasil 
de Ideias empresas como Grupo Carrefour, BAT 
Brasil, General Motors, Grupo Ferrero, Dana, 
Hapvida, RV Ímola Logística, Grupo Albatroz.

OWilson Ferreira Jr. é o 
convidado do Jantar 

Round Table 
Presidente da Vibra Energia, que comandou a Eletrobras, fala em  

evento do Grupo VOTO sobre a competitividade brasileira

Wilson Ferreira Jr., presidente da Vibra, e Karim Miskulin,  
presidente do Grupo VOTO

Secretário Municipal de Inovação e Tecnologia  
de São Paulo, Juan Quirós e Welder Peçanha

Wilson Ferreira Jr. e convidados no Jantar Round Table
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Natalya Fonseca, COO Agit Intercâmbio; Karim Miskulin; André Farias, CEO do Experience Club Nordeste,  
e Celina Okamoto, da ATPK Spirits

Rodrigo Malho E Simonato, diretor da Tereos e Marly Parra, sócia da iHub Investimentos XP

Laura Regenin, diretora de Eventos do Grupo VOTO; Carlos Gerdau Johanppeter, CEO Domus Populi;  
Karim Miskulin; Arthur Briquet, da Bricon IT Solutions, e Simone Stefano

Natalya Fonseca, André Farias e Cláudio Carvalho, sócio da AW Realty
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Nossa 
majestade:  
a Touriga 
Nacional!
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omeçamos o ano de 2022 revelando que 
o Brasil é, com certeza, uma casa portu-
guesa. São 200 anos de independência, 
mas com uma relação simbiótica na cul-

tura e nos costumes jamais questionada. Poderia 
escrever por anos nesta coluna apenas sobre vi-
nhos portugueses, e não faltariam assuntos para 
compartilhar com vocês, mas desta vez decidi 
resumir Portugal na casta das castas que é (ou 
deveria ser) a referência do país: a rainha Touriga 
Nacional. 

Quem já ouviu falar da Touriga Nacional, pro-
vavelmente teve contato com ela por conta dos 
vinhos do Douro e, mais especificamente, dos 
icônicos vinhos do Porto produzidos nessa região. 
No entanto, o que poucos sabem é que a Touriga 
Nacional tem, provavelmente, suas raízes na re-
gião do Dão, de onde hoje, na minha opinião, vêm 
os melhores exemplares dessa casta. 

A verdadeira origem da casta é imprecisa, mas 
a Touriga Nacional é também conhecida pela al-
cunha “Preto de Mortágua”, homônimo de um 
vilarejo na região do Dão. Além disso, na mesma 
região deste vilarejo existe outro, conhecido como 
“Tourigo”, o que leva os especialistas a crerem que 
a origem da nossa rainha provavelmente é mes-
mo nesta região.

O estudo de Ampelografia* portuguesa de 
1865 confirma que a Touriga era a casta mais 
plantada no Dão antes da filoxera, praga que dizi-
mou os vinhedos europeus no final do século XIX. 
Sabe-se também que as primeiras referências do 
seu cultivo surgiram em 1790, por Constantino La-
cerda Lobo, na obra “Memoria sobre a cultura das 
vinhas e sobre os vinhos”.

Até a Europa ser atingida pela filoxera, a Tou-

CNa taça, se apresenta bem 
denso, quase negro, como 

uma noite sem estrelas. 
No nariz, percebem-se 

notas de cânfora, um toque 
selvagem, mineralidade 

e uma certa sensação de 
doçura. Um belo exemplar, 

com muito potencial de 
guarda e excelente evolução 

em taça. Temperatura de 
Serviço: 14 a 16°C.

*Disciplina da botânica e da agronomia que estuda, identifica e classifica as variedades, em geral, denominadas castas de videira.
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riga Nacional dominava o plantio nas regiões do 
Dão e do Douro, mas nessa época as videiras 
eram plantadas em vasos (sem condução das vi-
nhas com arames) e produziam rendimentos bem 
altos e, comumente, vinhos mais diluídos e de me-
nos qualidade. Logo que a filoxera arrasou gran-
de parte dos vinhedos de Portugal, os viticultores 
foram obrigados a replantarem as videiras com 
porta-enxertos (resistentes à praga da filoxera), e 
normalmente com as vinhas em condução feitas 
com arames. Não demorou muito para a Touriga 
Nacional se mostrar não muito amigável aos viti-
cultores da época. Os rendimentos de produção 
caíram drasticamente depois desse replantio e, 
pouco a pouco, a Touriga Nacional foi preterida 
por outras castas mais produtivas. Nossa rainha 
quase chegou à extinção no começo do século XX.  

Felizmente, na década de 70, alguns nobres es-
tudiosos notáveis do Douro – José Antônio Rosas 
e João Nicolau de Almeida – resolveram estudar 
algumas seleções de clones diferentes da Touriga 
Nacional e encontraram, num universo de 197 clo-
nes, as melhores opções de resistência a doenças, 
melhoria de rendimentos e qualidade. Desde en-
tão, iniciou-se o processo de “touriguização” que 
até hoje nós encontramos. 

Hoje, a Touriga Nacional consegue produzir um 
vinho tinto requintado, perfumado, super estrutu-
rado e com uma concentração de sabores invejá-
vel. É uma variedade com ciclo de médio a longo 
de maturação, dependendo da região e do estilo 
do vinho a ser produzido, atingindo normalmente 
excelente maturidade fenólica com ótimo nível de 
açúcar.  É uma casta que requer muito calor e luz 
solar durante todo o período de crescimento. A 
despeito do que acontecia no passado, hoje pode-
mos dizer que a Touriga Nacional é relativamente 
fácil de cultivar. A variedade não é suscetível a do-
enças fúngicas e é muito resistente à podridão. Na 
grande maioria das colheitas, a Touriga Nacional 
é a estrela da vindima. Oferece aos produtores de 
vinhos portugueses muita versatilidade, mas não 
impõe tantas exigências ao viticultor. 

Também conhecida por aí como Azal espa-
nhol, Carabuñeira (na Espanha), Preto Mortágua, 
Mortágua, Touriga, Touriga Fina, Tourigo Antigo e 
Tourigo do Dão, a Touriga Nacional é hoje mais im-
portante no Dão do que no Douro. As plantações 

têm aumentado consideravelmente, até porque 
ela migrou para outras vitivinícolas portuguesas e 
para diversas regiões do mundo, como Califórnia, 
Austrália e até mesmo para o Brasil.

O esplendor da nossa rainha é no Dão. Essa re-
gião fica no centro-norte de Portugal e foi a segun-
da região demarcada em Portugal, em 1908. Para 
os profissionais do mundo vinho, ela é conhecida 
como a “Borgonha portuguesa”. Com todas as re-
servas e respeito à região da Borgonha, na França 
(um terroir único e bem diferente deste inserido 
em Portugal), a ideia é comparar a elegância, o re-
quinte e a alta qualidade que os vinhos bordale-
ses podem produzir com os também produzidos 
nesta região. Com uma cadeia de altas montanhas 
(Serra da Estrela, Serra do Caramulo e a Serra da 
Nave), o Dão fica protegido da influência do oce-
ano. Os verões na região são secos e quentes, 
enquanto os invernos são frios e chuvosos, com 
grande amplitude térmica, o que se espera para 
amadurecer uvas de boa qualidade.

Como nesta edição da Revista VOTO revisita-
mos as grandes mulheres da Independência do 
Brasil, eu resolvi indicar duas grandes mulheres 
da nova cara do Dão apresentando sua majes-
tade, a rainha Touriga Nacional. As competentes 
Juliana Kelman e Julia Kemper, na minha opinião, 
são mulheres que vocês, apaixonados por vinhos 
do Dão, deveriam saber quem são. A coincidên-
cia das iniciais é um mero acaso, afinal, as em-
presas não têm nenhuma correlação, mas pode 
ser, quem sabe, o começo de uma nova era para 
o Dão. 

Vida longa à Touriga Nacional, a rainha por-
tuguesa!

KARENE VILELA

Enófila por paixão, Karene Vilela (@kvilela) é publicitária 
formada pela Escola Superior de Propaganda e 
Marketing (ESPM). Imersa nos vinhos pela ABS 
(Associação Brasileira de Sommeliers) e Sommelier 
formada pela Court Master Sommelier (@court_of_
ms_europe). É detentora do título Dip WSET (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 e educadora da Wset na The Wine School 
Brasil (@thewineschoolbrasil).
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nome é Filha da Lua Eco Lodge, mas 
o grande responsável por esse belo 
empreendimento foi o vento. O amor 
por velejar levou o casal Fred e Inga 

Synoradzka d’Ansembourg à Praia da Pipa, no 
Rio Grande do Norte. Ele, belga, e ela, polonesa, 
apaixonaram-se pelas terras potiguares e resol-
veram fincar ali um projeto único para ressigni-
ficar o luxo e o turismo eco-consciente.  

(Cuidado! Ao continuar lendo essa matéria, a 
chance de você mudar seu pensamento e valo-
res na escolha de um hotel é grande.)

O que esperar de um hotel que se chama “Fi-
lha da Lua”? Enquanto você pensa na resposta, o 
que posso dizer é que encontrei um alinhamen-
to entre ideia e prática que nunca constatei em 
minhas andanças por esse mundão. No Filha da 
Lua Eco Lodge, nada quebra o conceito. Dedica-
ram-se a construir um hotel em harmonia com 
o ambiente, preservando a vegetação da região 
e respeitando a natureza. Plantaram, ensinaram 
e enfrentaram muitos desafios, já que abriram 
em dezembro de 2020, no auge da pandemia.  
E lutam diariamente para ajudar e capacitar a 
comunidade local por meio de seus projetos de 
educação.

Localizado estrategicamente em frente à 
Praia de Minas, entre o Oceano Atlântico, dunas 
de areias brancas e falésias avermelhadas, o lo-
cal atribui sossego e privacidade aos hóspedes, 
já que é uma praia sem barracas, sem movimen-
to e bem selvagem. Com sorte, você poderá ter 
a companhia de tartaruguinhas marinhas, já 
que ali é local de desova, controlado pelo Pro-
jeto Tamar. O terreno foi encontrado por Fred e 
Inga num dia de lua cheia, daí o nome Filha da 
Lua. O hotel é pé na areia e a dica é planejar sua 
estada na semana de full moon, pois o espetá-
culo da lua iluminando o mar é de suspirar.

São 17 bangalôs batizados com nomes que 
se referem ao satélite. Todos construídos sobre 
palafitas com madeira certificada de Eucalipto 
de reflorestamento, preservando a permeabili-
dade do solo sem degradá-lo e com estação de 
resíduos 100% ecológica. A decoração é toda 
inspirada em Bali, as camas adornadas com 
dossel feitos de saris indianos e objetos pince-
lados de viagens de Inga pelo mundo dão um 

O toque rústico e ao mesmo tempo sofisticado. Se 
você, como eu, se encanta com os detalhes, 
prepare-se. É chuva de detalhes. Me 
encantei com o roupão levinho de 
tricoline de algodão com uma 
delicada estampa (queria 
um pra mim! Tinha que 
vender na lojinha #fi-
caadica!), pendurado 
em cabide de bambu e 
harmoniosamente de-
corado com uma flor 
natural. Cabideiros de 
ferro em forma de ca-
lango (a logo do hotel) e 
sandálias Havaianas com 
o mesmo símbolo sintoni-
zam com o ambiente. E sem-
pre, por todos os cantos, vasos 
com arranjos de flores renovados a 
cada dia.

Não existe plástico em suas dependências, 
seja em embalagens, canudos ou toucas de ba-
nho. Nos banheiros, xampu, condicionador e sa-
bonete ficam em belíssimas peças de cerâmica 
e a pasta de dente disponível é vegana, fabri-
cada no próprio hotel. Nunca tinha visto isso! 
Ah! À disposição, escovas de dente de bambu e 
rodelas em crochê substituem os discos de al-
godão. (Eu falei que tudo era alinhado...).

Todas as noites, a abertura de cama traz um 
mimo. Ora uma cocada feita ali, ora um óleo 
essencial, ora um poema brasileiro. Tudo para 
embalar uma noite de bons sonhos ao som de 
cigarras cantantes.

São quatro categorias de acomodações: 
Bangalô da Lua, Deluxe Térreo, Deluxe Superior 
e Bangalô Adaptado, variando entre generosos 
82 e 182m2. Todos extremamente cheirosos, 
com amplas varandas, redes e vista para o mar 
ou para uma das piscinas. Me encantei com a 
marcenaria das portas de correr e seus puxado-
res balineses.

 A gastronomia é um capítulo à parte e outro 
diferencial, pois é 100% glúten free. Uma alegria 
para os celíacos também. Ricos em sabores e 
texturas os pratos são elaborados com produ-
tos orgânicos e especiarias aromáticas, adaptó-
genos e tônicos de ervas que ressaltam o gosto 
dos alimentos puros, cultivados localmente e 

turismo | ju nakad

Filha da Lua,  
muito prazer

A colunista de viagens Ju Nakad compartilha a experiência de conhecer um recanto especial e  
sustentável fundado por dois estrangeiros no Rio Grande do Norte.
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sem aditivos. O café da manhã deixou sauda-
des. A cada dia um suco diferente, ovos mexidos 
em panelinhas de ferro com sementes e grãos 
crocantes, com apresentação e serviço impe-
cáveis. Saber que estamos ingerindo produtos 
não-tóxicos é um alívio. As hortaliças, vegetais e 
frutas são cultivados na fazenda de agrofloresta 
do grupo, a Pachamama, que segue práticas da 
permacultura. Visitamos a propriedade ali perti-
nho, no município de Sibaúma, e ver os pilares 
em consonância com todo o projeto deu mais 
admiração ainda. Cuidam da Terra, das pesso-
as e repartem os excedentes. Que belo trabalho 
capitaneado pela bióloga Amanda Cruz!

De lá sai tudo fresquinho para, também, o 
Cicchetti, restaurante de tapas italianas que fica 
na rua principal do centrinho de Pipa, a 10 minu-
tos de carro do hotel. Vale programar um jantar 
lá, curtir um pouco do agito e voltar para a paz 
do Filha da Lua.

Garantindo a integridade do projeto de sus-
tentabilidade, a dupla Inga e Fred ainda contri-
bui com a comunidade local por meio de proje-
tos de educação. Eles fundaram as escolas Hello 
Pipa e Hello Barra (em Barra do Cunhaú), onde 
ensinam inglês para crianças e mulheres que 
não tiveram oportunidades como os homens na 
região. Há também a Kitemaster Academy, uma 
escola de kitesurf para a população local, com 
foco na proteção e bem-estar da vida marinha e 
certificação de jovens que buscam ingressar no 
mercado de trabalho.

 O Filha da Lua dispõe ainda de uma piscina 
interna climatizada, uma piscina deslumbrante 
com vista para o mar, academia, espaço para 
Yoga e um rooftop com sofás e futons para avis-
tar o mar e as estrelas. Um spa com sauna e 
hamman conta com uma seleção de massagens 
ayurvédicas e tratamentos de beleza para rela-
xar ainda mais. O hóspede pode escolher entre 
alguns espaços espalhados pela propriedade 
para seu relaxamento. Tudo embalado pela bri-
sa fresca do nosso Nordeste brasileiro.

E vem novidade de expansão por aí. Mais 
dois hotéis-irmãos: o Sempre Vivo (mais volta-
do às famílias) e o Filho do Vento (em Barra do 
Cunhaú, para os amantes de esportes radicais e 
kitesurf). Mais um motivo para eu voltar… (risos).

Vale lembrar que o time que comanda o Fi-
lha da Lua é de peso. Fomos mimados pelo CEO 
Lucas Cuba e o diretor geral, o alemão Björn 
Bonnes, com expertise em hotelaria de alto luxo 
e hospitalidade ímpares. O querido concierge 
chileno Juan, a recepcionista Julia, o garçom Luiz 
e toda staff estão afinadíssimos com a primoro-
sa arte em receber com charme, sofisticação e 
sorriso no rosto.

Quando fui arrumar minha mala de volta, vi 
um calango a centímetros dela e conversei com 
ele: “Querido, não será uma boa ideia entrar 
nessa mala. Aqui você estará bem mais protegi-
do”. Que bons ventos continuem soprando para 
o turismo brasileiro e que a gente encontre mais 
Ingas e Freds garantindo a integridade do nosso 
planeta.

Para acessar minha experiência completa, en-
tre no Instagram @natripdaju e se delicie com o 
destaque “Pipa”.

Garantindo a integridade do 
projeto de sustentabilidade, 
a dupla Inga e Fred 
ainda contribui com a 
comunidade local por meio 
de projetos de educação. 
Eles fundaram as escolas 
Hello Pipa e Hello Barra 
(em Barra do Cunhaú), 
onde ensinam inglês para 
crianças e mulheres que 
não tiveram oportunidades 
como os homens na região.

grupovoto.com.br
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