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 O Brasil do agronegócio é um pedaço do país 
que produz riqueza e que precisa ser, cada vez 
mais, conhecido de todos os brasileiros. O artigo A 
Pujança do Mato Grosso, assinado por Murilo Me-
deiros, mostra a história do estado que mais cres-
ceu economicamente no Brasil. E que, por três anos 
consecutivos, ocupou o primeiro lugar no ranking 
entre os estados com maior potencial de mercado 
e competitividade nacional. Mostra, também, que 
o crescimento não se deve só a produção agrícola. 
Em 2022, a evolução industrial do Mato Grosso é, 
até o momento, 22,8% superior em relação ao se-
gundo colocado, que é o estado do Espírito Santo, 
com 3,6%.

 Da pujança econômica do Mato Grosso, esta 
edição passeia pela primeira infância com artigo da 
professor Marcela Machado, que mostra esse é um 
investimento na educação que impacta fortemente 
o desenvolvimento da criança e é estratégico porque 
garante alto retorno para a sociedade. Políticas so-
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ciais e políticas de equilíbrio fiscal são temas muito 
debatido no Brasil atualmente. A Revista Cadernos 
Liberais, atenta ao debate nacional, traz o artigo 
“Equilíbrio Fiscal e responsabilidade social: como 
conciliar?”. Assinado pelo cientista político Ighor 
Branco, o texto traz a discussão sobre teto de gas-
tos, responsabilidade fiscal, equilíbrio das contas 
públicas e a urgência das políticas de proteção so-
cial para os mais pobres.

 A edição desse mês da Cadernos Liberais ainda 
conta com os artigos sobre a reforma trabalhista, 
do cientista político Murilo Medeiros e da jorna-
lista Maria Clara Ferreira, trazendo uma contex-
tualização da principal mudança na legislação tra-
balhista e o debate atual trazido pelo presidente 
eleito Luiz Inácio Lula da Silva. Murilo Medeiros 
trabalha com os cincos anos da reforma e as polê-
micas que marcaram o tema durante este período. 
Por sua vez, Maria Clara mostra que Lula, apesar 
de na campanha ter, num primeiro momento ace-
nado para revogação da Reforma Trabalhista, ao 
longo da campanha amenizou o tom e, assume no 
próximo mês, sem definir o rumo que irá tomar. 



 Na Ciência Política o coordenador de formação 
do Indigo, Tiago Levy, aborda a diferença entre fe-
deralismo e descentralização. Murilo Medeiros traz 
um debate atual apontando que gestões de prefei-
tos e governadores do União Brasil foram protago-
nistas em planejar cidades inteligentes. No cenário 
internacional, Paulo Gouvêa, mestre em política 
pública internacional e ex-deputado, traz um ar-
tigo sobre a falta que faz um estadista na política 
mundial. 

 Esperamos que vocês estejam gostando dos con-
teúdos disponibilizados em nossa revista Cadernos 
Liberais. Lembrem sempre que estamos disponí-
veis para ouvir sugestões de novos textos para as 
próximas edições. Qualquer contribuição pode ser 
feita através de nossas redes sociais.   
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Marcela Machado

O desenvolvimento na primeira infância, especial-
mente os primeiros mil dias de vida, é considera-
do por profissionais e pesquisadores em neuro-

ciência, psicologia e políticas públicas um dos períodos 
mais importantes do ponto de vista físico, emocional 
e cognitivo das crianças. No Brasil, o Marco Legal da 
Primeira Infância (Lei 13.257/2016) classifica essa fase 
como o período de zero a seis anos completos. Etapa em 
que, de acordo com especialistas em saúde, ocorre um 
rápido desenvolvimento do cérebro e os circuitos neu-
rais são formados e fortalecidos por meio do estímulo e 
das relações de vínculo. Em outras palavras, são os anos 
mais ricos e fundamentais em termos de aprendizado.

 O sucesso no desempenho escolar, uma boa relação 
com família e sociedade e, consequentemente, com o 
futuro ambiente de trabalho estão diretamente ligados 
aos primeiros anos de vida. É nesta fase que se solidifi-
ca a saúde física, emocional e psicológica da criança, o 
desenvolvimento de suas habilidades sociais bem como 

Investimento estratégico 
de alto retorno para a 

sociedade
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ua capacidade cognitivo-linguística. Características es-
sas que, se solidificadas desde muito cedo, refletirão di-
retamente na formação da consciência política e social 
daquele futuro cidadão. 

 Além do mais, pesquisas na área da educação infan-
til evidenciam que o investimento feito em programas 
de qualidade para a primeira infância é estratégico e 
tem alta taxa de retorno para a sociedade no curto e lon-
go prazo, além de ter relativo baixo custo. Os benefícios 
vão desde reduzir taxas de criminalidade e evasão esco-
lar, melhorar o desempenho acadêmico e profissional 
até reduzir gastos com assistência social e Justiça penal, 
entre outros. Investir na primeira infância é contribuir 
diretamente para a diminuição das desigualdades, para 
o enfrentamento da pobreza e para a construção de uma 
sociedade com condições sociais e ambientais sustentá-
veis.

A primeira infância em números

 Apesar da importância comprovada e dos diversos 
benefícios, os dados não são nada animadores. Segundo 
levantamento divulgado pelo Instituto Nacional de Es-
tudos e Pesquisas Educacionais (Inep), órgão ligado ao 
Ministério da Educação (MEC), as matrículas em cre-
che caíram de 3,7 milhões, em 2019, para 3,4 milhões, 
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em 2021, o que representa 338 mil crianças a menos na 
escola.

 Até 2019, havia tendência de crescimento nas ma-
trículas nessa etapa. Mas a pandemia, em 2020, fez com 
que o Brasil perdesse mais de 650 mil matrículas de es-
tudantes na educação infantil. Em creches (zero a três 
anos), foram 9% a menos, em 2021, na comparação com 
2019. Na pré-escola (quatro a cinco anos), a queda foi de 
6%, representando uma redução de 315 mil estudantes. 
Os motivos para essa baixa no número de matriculados 
deve-se, de acordo com o estudo, à falta de dinheiro das 
famílias para pagar escolas particulares e ao medo da 
contaminação pela COVID-19.

Crianças matriculadas em creche e pré-escola
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 E, assim, o Brasil continua longe de cumprir as metas 
estabelecidas pelo Plano Nacional de Educação (PNE), 
responsável por traçar as diretrizes e estratégias para a 
educação brasileira. Enquanto o documento estabelece 
que o país deve atingir o mínimo de 50% de crianças 
entre zero e três anos em creches, em 2019 havia apenas 
3,4 milhões (35,6%) de matriculados nessa faixa etária 
– o número mínimo deveria ser de cinco milhões de alu-
nos. Os desafios permanecem em outras etapas da vida 
infantil. Para crianças entre quatro e cinco anos, o PNE 
determina que 100% delas estejam estudando, contudo, 
em 2021, apenas 83,9% de crianças nessa faixa etária 
estavam matriculadas no ambiente escolar.

Principal motivo de não frequentar creche ou escola
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Agenda 227: Propostas de políticas públicas 
para crianças e adolescentes

 A construção de uma agenda forte e comprometida 
com a primeira infância em suas mais diferentes áreas 
e necessidades deve envolver não somente o Estado e 
seus representantes como também a sociedade civil, fa-
mílias, pesquisadores e profissionais do setor. Essa foi a 
ideia do movimento apartidário conhecido por “Agenda 
227”, fundado em maio de 2022. Composto por mais de 
150 organizações, redes e coalizões que trabalham no 
campo dos direitos das crianças e adolescentes, o grupo 
apresentou - estrategicamente em ano eleitoral - o Pla-
no País para a Infância e a Adolescência, com 148 pro-
postas de políticas públicas voltadas para essas faixas 
etárias.

 O documento estabelece prioridade absoluta das 
crianças e adolescentes na formulação, execução e ava-
liação de políticas públicas. A iniciativa foi direcionada 
aos candidatos à presidência da República nas eleições 
de 2022. O objetivo é promover um modelo inclusivo e 
sustentável de desenvolvimento voltado para a infância 
e a adolescência (cerca de 33% da população brasileira). 
As 148 propostas estão organizadas em 22 temas, como 
saúde, educação, violência, nutrição, orfandade, fome, 
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pobreza, desigualdade, saneamento básico, igualdade 
racial e de gênero, mudanças climáticas, povos indíge-
nas, entre outros. O nome Agenda 227 foi inspirado no 
artigo 227 da Constituição Federal, que prevê priorida-
de em assegurar direitos básicos às crianças e adoles-
centes: “É dever da família, da sociedade e do Estado 
assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com ab-
soluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimenta-
ção, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, 
à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência fa-
miliar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda 
forma de negligência, discriminação, exploração, vio-
lência, crueldade e opressão.”

A primeira infância como projeto de país

 O investimento na primeira infância demanda um 
verdadeiro projeto de país, independentemente de par-
tido político, ideologia ou convicção partidária. Deve ser 
um compromisso público e contínuo uma vez que, para 
especialistas em política pública, não há como falar em 
desenvolvimento econômico sem incluir um plano de 
longo prazo para a criança e o adolescente. E o União 
Brasil sabe disso. O partido, antes mesmo de sua fusão, 
em fevereiro de 2022, sempre acreditou, apostou e tra-
balhou por mais investimentos e melhorias no ensino 
público nacional.
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 Exemplo disso foi a senadora do União Brasil elei-
ta por Tocantins, Professora Dorinha Seabra Rezende, 
relatora da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 
26/2020 (originalmente PEC 15/2015), tornando per-
manente o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento 
da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais 
da Educação (Fundeb), principal fonte de financiamen-
to da educação infantil e dos ensinos fundamental e mé-
dio. Criado em 2007 e com data para acabar no dia 31 
de dezembro de 2020, o fundo teve sua perenidade re-
latada e articulada, na Câmara dos Deputados, pela en-
tão deputada federal Professora Dorinha.

 Após articulação da parlamentar, a votação pela con-
tinuidade do Fundeb, em agosto de 2020, foi histórica. 
Na Câmara, quase 500 dos 513 deputados acataram as 
alterações sugeridas e, no Senado, o relatório apresen-
tado pelo União Brasil foi aprovado por unanimidade. 
Emocionada, essas foram as palavras a deputada Pro-
fessora Dorinha, na época em que relatou a matéria na 
Câmara dos Deputados:

Demos um passo importante para uma 
nova construção histórica da educação 
pública brasileira, em reconhecimento 
a um compromisso com o setor, com o 
direito e respeito a todos.

“ “
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 É direito de todas as crianças brasileiras terem ex-
periências educativas de qualidade. É evidente que o 
afastamento da escola traz prejuízos incalculáveis para 
o desenvolvimento social, pedagógico e intelectual des-
sas crianças, além dos impactos em suas perspectivas 
de futuro.

 Por isso, o União Brasil, por meio de seus membros 
nas mais diferentes esferas, propõe e apoia propostas, 
debates, projetos, votações e ideias que acreditam, im-
pulsionam e investem nas crianças brasileiras, princi-
palmente as menos assistidas e com acesso reduzido ou 
nulo a um ensino digno e eficaz.

Agenda para a primeira infância no Brasil

• Criação do Benefício Universal Infantil, a partir da 
unificação de políticas sociais já existentes, como o abo-
no salarial, o salário-família e a dedução do Imposto de 
Renda para dependentes. O Benefício, com foco na pri-
meira infância, abarcará todas as crianças brasileiras de 
até 14 anos, tal como modelo adotado em 17 dos 28 paí-
ses da União Europeia.;

• Implementar de forma integral o Marco Legal da Pri-
meira Infância, com metas e prazos atualizados, espe-
cialmente no âmbito dos entes federativos;
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• Apoiar municípios na ampliação da oferta de vagas em 
creches (até 3 anos de idade) e pré-escola (4 a 5 anos), 
sobretudo em parceria com o setor privado;

• Priorizar a criança e o adolescente em todo o ciclo do 
orçamento público. De 2016 a 2109, foram destinados, 
em média, apenas 3% dos recursos da União para políti-
cas direcionadas à primeira infância, segundo a Unicef;

• Instituir o Sistema Nacional de Informação da Infância 
e da Adolescência, servindo de instrumento para com-
pilar e monitorar as ações e políticas públicas voltadas 
para o público infantil.

Marcela Machado, doutora em
Ciência Política (UnB)
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MATO GROSSO É O ESTADO
QUE MAIS CRESCE NO PAÍS

O Produto Interno Bruto (PIB) mato-grossense deve ter o maior crescimento entre os estados brasileiros 
em 2022, com expansão de 5,6%, bem acima dos 3,1% de 2021

Murilo Medeiros

DESTAQUE
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Sob o comando do União Brasil, o estado de Mato 
Grosso tem protagonizado avanços e alcançado 
números positivos dignos de surpreender espe-

cialistas, pesquisadores, classe política, com a melho-
ria da qualidade de vida da população. Em 2022, Mato 
Grosso foi o estado que mais cresceu economicamente 
no Brasil. Por três anos consecutivos, ocupou o primei-
ro lugar no ranking entre os estados com maior poten-
cial de mercado e competitividade nacional. Também 
foi responsável, em 2021, pela geração de um quinto 
(20,4%) do valor da produção agrícola nacional, man-
tendo a liderança entre os estados brasileiros. Os dados 
são da Pesquisa Agrícola Municipal (PAM), do Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

 Não bastassem tantos avanços, a Pesquisa Industrial 
Mensal de Produção Física (PIM-PF), outro levanta-
mento do IBGE, colocou, pela segunda vez consecutiva, 
o estado de Mato Grosso em primeiro lugar no ranking 
nacional em crescimento médio da indústria geral. Em 
2022, a evolução industrial de Mato Grosso é, até o mo-
mento, 22,8% superior em relação ao segundo colocado, 
que é o estado do Espírito Santo, com 3,6%. Em terceiro 
lugar, ficou o Amazonas, com 3,4% e, em quarto, Goiás, 
com 2,6% - sendo este último também administrado 
pelo União Brasil, através do governador reeleito Ro-
naldo Caiado. O crescimento industrial alcançado por 
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Mato Grosso foi superior até mesmo à média brasileira, 
que chegou a 5,8%.

 Levantamento realizado pela Tendências Consulto-
ria Integrada, divulgado em agosto de 2022 e repercu-
tido por veículos de projeção e credibilidade nacionais, 
como o jornal Valor Econômico, afirma que o Produto 
Interno Bruto (PIB) mato-grossense deve ter o maior 
crescimento entre os estados brasileiros em 2022, com 
expansão de 5,6%, bem acima dos 3,1% de 2021. Mato 
Grosso do Sul vem em seguida, com perspectiva de cres-
cimento de 4,6%, seguido dos estados do Piauí (3,7%), 
Maranhão (3,1%) e Goiás (3,1%).

 No acumulado entre os anos de 2010 e 2022, o esta-
do de Mato  Grosso  deve  registrar  crescimento  do  PIB  
em  41,1%, liderando a retomada da economia brasileira, 
de acordo com estimativas da MB Associados, consulto-
ria de análise macroeconômica. No mesmo período, o 
PIB brasileiro somou apenas 7,9% de progresso.

 Dono de uma administração pública moderna, bem 
estruturada e, acima de tudo, eficiente, o governador 
Mauro Mendes, do União Brasil, colheu os frutos de sua 
atuação à frente do Executivo estadual nos últimos qua-
tro anos (2019- 2022). Com quase 70% dos votos vá-
lidos, o governador foi reeleito no primeiro turno das 
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eleições gerais de 2022 para o mandato de 2023 a 2026. 
Sua administração à frente do governo de Mato Grosso 
chegou a receber 52% de aprovação    (ótima/boa),    em    
pesquisa    conduzida    pela Inteligência em Pesquisa e 
Consultoria Estratégica (Ipec) em setembro de 2022.
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Estimativa de crescimento do PIB Estadual en-
tre 2010 e 2022

Nos últimos anos, principalmente em 2022, Mato Gros-
so teve um crescimento significativo, se comparado a 
outras regiões do Brasil.
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Nos últimos anos, principalmente em 2022, Mato Gros-
so teve um crescimento significativo, se comparado a 
outras regiões do Brasil.

 Entre os principais motivos para tal desenvoltura 
está a celeridade na liberação de licenças de instalação 
para a construção de novas usinas de biodiesel. Aliás, a 
atração de indústrias desse segmento contribuiu para 
que Mato Grosso possuísse alíquotas menores na venda 
de etanol para fora do estado, em comparação a outras 
unidades da federação. Foram as palavras do governa-
dor Mauro Mendes em entrevista à imprensa local:

 Atualmente, o governo de Mato Grosso executa 
o maior pacote de obras em infraestrutura do Brasil. 
A previsão é “chegar ao final de 2022 com a marca de 
2.505 quilômetros de estradas asfaltadas, outros 1.900 
km de rodovias com o asfalto recuperado, além de ter 
153 pontes sendo entregues ou em construção”, segun-
do balanço da Secretaria de Estado de Infraestrutura e 
Logística (Sinfra-MT).

A liderança de Mato Grosso também foi im-
pulsionada pelo forte volume de obras e ações 
que o estado promove em todos os segmentos, 
com mais de 15% da receita corrente líquida 
destinada a investimentos, em forma de asfal-
to novo, pontes, escolas, quadras, novos hos-
pitais, casas populares, entre outras obras

“ “
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153 pontes sendo entregues ou em construção”, segun-
do balanço da Secretaria de Estado de Infraestrutura e 
Logística (Sinfra-MT).

 O governo do Estado também se destaca por viabili-
zar a construção da primeira Ferrovia Estadual do país, 
após destravar burocracias e remover contenciosos re-
gulatórios. As obras já iniciaram e serão 730 km de tri-
lhos, ligando Rondonópolis até Cuiabá, e depois seguin-
do até Lucas do Rio Verde. São mais de R$ 11 bilhões 
em recursos privados aplicados no empreendimento. 

 O projeto deve desafogar as rodovias de Mato Gros-
so e contribuir para o desenvolvimento logístico, espe-
cialmente para o transporte de cargas.

 Demais motivos que justificam o bom desempenho 
econômico de Mato Grosso durante a gestão do União 
Brasil devem-se aos recordes das safras de soja e mi-
lho e ao melhor desempenho para abates de carnes, 
decorrente da demanda externa por proteína animal. 
Ademais, “a indústria mato-grossense vem mostrando 
desempenhos expressivos por causa dos setores de ali-
mentos e biodiesel”, ressaltou o estudo da Tendências 
Consultoria Integrada.
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Mato Grosso: por três vezes consecutivas, 1º 
lugar no Ranking sobre potencial de mercado

 Por três anos consecutivos, enquanto o União Brasil 
esteve à frente do governo estadual, Mato Grosso ocu-
pou o primeiro lugar também na Taxa de Crescimento 
Anual de Potencial de Mercado entre os Estados do 
Brasil no “Ranking de Competitividade dos Estados 
2021”, elaborado pelo Centro de Liderança Pú-
blica (CLP), com nota 100. Em segundo lu-
gar, ficou o Amazonas, com nota 95,1.

 O ranking analisou 86 indicadores, 
distribuídos em dez pilares temáticos 
considerados fundamentais para a pro-
moção da competitividade e melhoria 
da gestão pública dos estados brasileiros. 
São eles: Infraestrutura; Sustentabilidade 
Social; Segurança Pública; Educação; Solidez 
Fiscal; Eficiência da Máquina Pública; Capital 
Humano; Sustentabilidade Ambiental; Potencial de 
Mercado; e Inovação.

 Destaca-se que o indicador “Taxa de Crescimen-
to”, em que MT atingiu a nota máxima, está inserido 
no pilar temático “Potencial de Mercado” e leva em 
consideração à média móvel de quatro períodos para 

Atualmente, o 
governo de Mato 
Grosso executa o 

maior pacote de obras 
em infraestrutura do 

Brasil
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a taxa de crescimento anual do Produto Interno Bruto. 
Ademais, nos últimos três anos, Mato Grosso também 
subiu 16 posições no pilar de “Competitividade e Soli-
dez Fiscal”, lembrando que a categoria “Solidez” asse-
gura que o estado tem um ambiente de negócios seguro 
e eficaz para receber investimentos, levando-se em con-
ta a carga fiscal vigente.

 Se em 2019 o estado obteve, no item “Solidez”, 
nota 38,2, em 2020, o número subiu para 40,4. 

Em 2021, os dados são ainda  melhores:  
Mato  Grosso  atingiu  aumento  de  146%, 
obtendo o segundo lugar na categoria, com 
nota 94, perdendo apenas para o Espíri-
to Santo (nota 100). Ainda de acordo com 
o levantamento, MT é o primeiro estado 

na categoria “Transparência das Ações de 
Combate ao Desmatamento”, nos anos de 

2020 e 2021 – período em que Mauro Mendes 
já estava à frente do governo estadual - e o tercei-

ro no pilar “Potencial de Mercado”, em nível nacional, 
durante o mesmo período.

 Para o secretário de Desenvolvimento Econômico 
de Mato Grosso, César Miranda, as avaliações positivas 
só corroboram a pujança do estado e o crescimento ob-
tido na atual gestão. “Além das excelentes colocações 

Atualmente, o 
governo de Mato 
Grosso executa o 

maior pacote de obras 
em infraestrutura do 

Brasil
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que estamos galgando ano a ano em diversos indicado-
res, ainda somos referência em gestão fiscal, com nota 
´A´ no Tesouro Nacional, a mais alta posição no ran-
king nacional, o que possibilita que o estado economize 
recursos públicos, sobrando mais dinheiro para investir 
em obras e ações voltadas à população”, afirmou.

Melhorias diretas para a população

 O desenvolvimento econômico regional não só re-
flete diretamente no crescimento dos mais variados 
setores do estado como leva benefícios diretos para a 
população. Em Mato Grosso, segundo o Cadastro de 
Empregados e Desempregados (Caged), divulgado pelo 
Ministério do Trabalho e Previdência, a gestão Mauro 
Mendes multiplicou em seis vezes a geração de empre-
gos formais desde o início do mandato.

 Entre os anos de 2019 e 2021 (considerando que 
2020 e 2021 foram anos de pandemia), o governo de 
Mato Grosso reduziu ou isentou impostos e taxas em 
70 itens, desde combustíveis, IPVA, taxas do Detran e 
energia elétrica. Isso não só para aliviar o bolso do ci-
dadão, em meio a uma crise provocada pela covid-19, 
como para fomentar a economia e tornar o estado mais 
atrativo para se investir e gerar emprego. Foram abertas 
vagas de trabalho em setores de infraestrutura (obras 
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CRESCIMENTO O estado do Mato Grosso é, hoje, uma das maiores 
promessas de desenvolvimento do país
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de restauração e pavimentação), em novas construções 
de hospitais, escolas e pontes. Somente as atividades li-
gadas ao setor de construção civil criaram 41.584 novos 
postos de trabalho em 2021.

 Mato Grosso terminou 2021 com saldo positivo de 
mais de 63,7 mil novas vagas de empregos com cartei-
ra assinada, um aumento de 592% no comparativo com 
2020 (primeiro ano de pandemia), que totalizou saldo 
de 9.208 novos empregos. Os números colocaram o es-
tado de Mato Grosso em segundo lugar no ranking da 
região Centro-Oeste, ficando atrás apenas do estado de 
Goiás, com saldo de 107.215 novos empregos.

 O ano de 2022 não tem sido diferente. Entre janei-
ro de setembro, foram criados 68.903 novos postos de 
trabalho em território mato-grossense, sendo que, des-
se total, 40% foram oportunidades ocupadas pela faixa 
etária de 18 a 24 anos. O setor de serviços representa 
38,3% do saldo de vagas criadas no acumulado do ano, 
seguido pelo setor de comércio (18%), agropecuária 
(17,6%), construção (13,7%) e indústria (12,4%).

 É a partir de resultados e entregas concretas que o 
União Brasil tem conduzido suas gestões ao redor do 
país. O partido acredita em uma administração públi-
ca eficiente, transparente e, principalmente, que trate 
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a máquina pública de forma responsável, conciliando o 
atendimento dos interesses da população e contribuin-
do para o crescimento do país.

 Assim tem sido os governos estaduais liderados 
pela legenda nas várias regiões do Brasil, tornando-se, 
inclusive, referências dentro e fora do país. O governo 
de Mauro Mendes, em Mato Grosso, é prova disso. Ele 
demonstra que seriedade, compromisso e competência 
são elementos primordiais e essenciais para fazer o es-
tado atingir patamares elevados e sustentáveis, além de 
garantir o bem- estar de sua população.

Murilo Medeiros, cientista político (UNB) 
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Ighor Branco

Depois que o presidente eleito Luiz Inácio Lula 
da Silva (PT) fez uma série de declarações que 
repercutiram mal na imprensa e no mercado, a 

discussão sobre uma suposta dicotomia entre responsa-
bilidade fiscal e política social ganhou força na agenda 
do país.

BRASIL EM DEBATE

Equilíbrio fiscal e 
responsabilidade social:
como conciliar?
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Ele afirmou, por exemplo, que “as pessoas são obrigadas 
a sofrer para garantir a tal da responsabilidade fiscal” 
e criticou analistas que “toda hora falam que é preciso 
cortar gastos”.

 Principais desafios econômicos do governo eleito, 
o equilíbrio das contas públicas e o fortalecimento de 
políticas sociais são prioridades consideradas comple-
mentares por analistas, sem nenhum tipo de incompa-
tibilidade. Mais do que isso: a responsabilidade fiscal é 
avaliada como essencial para o sucesso de programas 
sociais. Um quadro de desequilíbrio fiscal tende a pres-
sionar a inflação – o pior imposto que pode recair sobre 
a população mais carente – que corrói o valor de bene-
fícios pagos e desorganiza a economia como um todo.

 Ainda pesa o momento em que as declarações foram 
feitas, em um período em que o mercado busca enten-
der como a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 
da Transição será financiada e qual será o novo arca-
bouço para as contas públicas. A PEC prevê despesas de 
R$ 145 bilhões com programas sociais e mais de R$ 23 
bilhões fora do teto de gastos.

 É preciso recordar, no entanto, que uma das funções 
primordiais do teto é indicar que o orçamento é finito e, 
por isso, é preciso fazer escolhas.
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 O respeito ao teto de gastos é uma importante ferra-
menta para que o governo avalie anualmente quais des-
pesas são necessárias e eficientes e quais trazem pouco 
retorno para a sociedade. Ou seja, diferentemente do 
que se veicula, a função do teto não é gastar pouco, mas 
forçar uma discussão sobre qual gasto é prioritário. E, 
por ora, não existe essa discussão.

 Exemplo disso são os gastos tributários, que 
são uma renúncia de receitas com impostos 
das quais o governo abre mão em prol de 
determinados setores. Essas renúncias so-
mam mais de R$ 300 bilhões – e uma pos-
sibilidade seria ver quais dessas renún-
cias são realmente necessárias e cortar 
aquelas que geram menos retorno para a 
sociedade. 

 Ao cabo, a necessidade é que se deixe claro 
de onde virá o financiamento para as políticas soci-
ais – porque, historicamente, o gasto sem apontamento 
da fonte é um motor de aumento do endividamento. A 
dívida bruta do governo geral (DBGG), principal indi-
cador de estoque do endividamento público, terminou 
setembro de 2022 em 77,1% do PIB, segundo o Banco 
Central (BC). Já a DBGG média dos países emergentes 
está em torno de 64% do PIB, de acordo com a Secre-

É preciso recordar, no 
entanto, que uma das 
funções primordiais 

do teto é indicar que o 
orçamento é finito e, 

por isso, é preciso fazer 
escolhas.
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taria do Tesouro Nacional (STN).

 O temor sobre a sustentabilidade das contas e da 
dívida leva à saída de recursos do país e, consequente-
mente, à desvalorização do câmbio, pressionando a tra-
jetória de preços. Ademais, como ninguém espera que 
descontroles fiscais sejam eternos, os agentes podem 
antecipar uma elevação de impostos – o que por sua vez 

aumenta as expectativas de inflação.
 Dito isso tudo, entretanto, não se pode 

negar que o Brasil elegeu um governo que 
tem como agenda uma forte inclinação so-
cial. Isto ocorre não somente porque Lula 
“conheceu a fome” quando jovem, mas 
também porque o país passa por uma 
situação social preocupante, tanto no que 

tange ao emprego como à segurança ali-
mentar. A nação que emergiu no pós-pan-

demia é mais carente e precisa de políticas so-
ciais de abrangência nacional que garantam sua 

manutenção até que a economia volte a girar de forma 
satisfatória.

 A pandemia de Covid-19 evidenciou as fragilidades 
da rede de proteção social brasileira. Além de uma par-
cela significativa da população se encontrar na pobreza 
e extrema pobreza, os trabalhadores informais são ex-

É preciso recordar, no 
entanto, que uma das 
funções primordiais 

do teto é indicar que o 
orçamento é finito e, 

por isso, é preciso fazer 
escolhas.
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tremamente vulneráveis a situações em que ocorre uma 
perda abrupta de renda.

 Para enfrentar esta situação, foi criado no final de 
2021 o Auxílio Brasil. Além de oferecer vários benefícios, 
foi estabelecido um valor mínimo de R$ 400 para cada 
família. Inicialmente temporário, em 2022 o Congresso 
decidiu tornar permanente este benefício extraordiná-
rio. Em seguida, foi aprovado o aumento do valor para 
R$ 600 por família até o final do ano – e durante a cam-
panha eleitoral, a maioria dos candidatos prometeram 
manter o valor de forma permanente.

 Decerto, para além dos ganhos sociais, o problema 
mais grave do Auxílio Brasil é a criação de um valor mí-
nimo por família. Ou seja, na medida em que são des-
consideradas a composição familiar e a insuficiência de 
renda, compromete-se a focalização do programa nos 
mais pobres, com diversas consequências negativas.

 Além disso, eleva o incentivo para que as famílias 
se inscrevam no Cadastro Único de forma isolada para 
receber mais de um benefício. De fato, o número de fa-
mílias com uma só pessoa aumentou de 2,1 milhões em 
novembro de 2021 para 5,2 milhões em agosto de 2022.

 Por isso, a avaliação do impacto antes e depois da 
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AUXÍLIO BRASIL Panorama do benefício em 
Agosto de 2022. Dados fornecidos pela Secre-

taria Especial de Comunicação Social
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implementação é tão importante. Habitualmente, o 
Brasil é craque em criar políticas públicas pouco focali-
zadas, com desenho inadequado. 

 No exterior, por exemplo, também temos casos re-
centes de desequilíbrio. O ambicioso pacote fiscal de Bi-
den no início de seu mandato contribuiu para a eleva-
ção da inflação nos Estados Unidos em relação a outros 
países, com consequências negativas para sua populari-
dade. No Reino Unido, a tentativa desastrosa da então 
primeira-ministra Liz Truss de fazer uma grande redu-
ção de impostos sem compensação da perda de receita 
implodiu seu mandato logo no início.

 Por isso, o equilíbrio está na visão de longo prazo. 
Apesar dos problemas sociais latentes, o novo gover-
no brasileiro precisa mostrar para a sociedade e para o 
mercado qual será o horizonte não apenas dessa transi-
ção, mas dos próximos anos. É preciso que se estabeleça 
prazo para o aumento temporário de gastos – indicando 
mudanças na realocação da receita, cortando despesas 
ineficientes como subsídios, isenções, e propondo uma 
nova âncora fiscal mais eficiente.
 
 Para a saúde econômica e conciliação do país, res-
ponsabilidades fiscal e social devem andar de mãos da-
das. É preciso entender que não há contradição entre 
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buscar equilíbrio das contas e fomentar políticas sociais. 

 Essa deve ser a opção do novo governo, convergin-
do as promessas de campanha e expectativa eleitoral, 
com a realidade que se coloca no caminho que conjuga 
as necessidades e anseios do nosso Brasil.

Ighor Branco, Cientista Político
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Reforma trabalhista:
cinco anos de avanços e
muita polêmica
A Lei trouxe inovações ao setor, flexibilizou a relação em-
pregador e empregado e ampliou a oferta de vagas no 
mercado de trabalho

Murilo Medeiros

POLÍTICA
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Reforma trabalhista:
cinco anos de avanços e
muita polêmica

 Cinco anos depois da entrada em vigor, a Lei nº 
13.467, de 2017, conhecida como Reforma Trabalhis-
ta, aprovada durante o Governo Michel Temer, trouxe 
inovações ao setor, flexibilizou a relação empregador e 
empregado e ampliou a oferta de vagas no mercado de 
trabalho. 

 O União Brasil teve participação direta para a evo-
lução das leis trabalhistas brasileiras. O partido foi o 
único cuja bancada, na Câmara dos Deputados, votou 
100% a favor da Reforma. Um dos principais motivos 
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diz respeito ao compromisso da legenda em trabalhar 
pela modernização do país, pela redução da pobreza e 
do desemprego, pela geração de emprego e renda e pela 
desburocratização das relações de trabalho.

Votação da Reforma Trabalhista na Câmara dos 
Deputados (ocorrida em 27 de abril de 2017)
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 Com uma bancada, em 2017, composta por 30 de-
putados, o União Brasil (então Democratas e PSL) sabia 
que a nova lei, que trazia mudanças, como o fim da con-
tribuição sindical; maior facilidade para sacar o FGTS 
e o Seguro Desemprego; admissibilidade de demissão 
contratual em comum acordo; o parcelamento de férias 
em até três vezes, entre outros, aprimoraria e facilitaria 
a relação entre quem emprega e quem presta o servi-
ço, reduziria a burocracia, incentivaria a contratação e, 
consequentemente, aliviaria as demissões e a informa-
lidade.

 Dados oficiais e públicos comprovam, de fato, tais 
evoluções. Estudo conduzido pela Universidade de São 
Paulo (USP) e pelo Insper, divulgado em maio de 2022, 
mostrou que apenas uma das regras criada pela Refor-
ma possibilitou a geração de 1,7 milhão de vagas formais 
no Brasil em quatro anos. 

 Tal regra modificada pela Reforma e que impulsio-
nou o aparecimento de vagas de trabalho refere-se à 
transferência para o trabalhador dos custos com advo-
gado das empresas em caso de derrota na Justiça. Com 
o objetivo de evitar a litigância “de má-fé” e, assim, agi-
lizar sua tramitação, a nova regra estabeleceu que, em 
caso de derrota, o trabalhador terá de pagar entre 5% e 
15% dos honorários de sucumbência sobre o número de 
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ações na Justiça trabalhista.

 Apesar de, em outubro de 2021, o Supremo Tribu-
nal Federal (STF) ter revertido a decisão para emprega-
do que seja beneficiário da justiça gratuita, é inegável, 
segundo o levantamento da USP/Insper, que a medida 
trouxe resultados positivos para o Judiciário. Além dos 
benefícios para as empresas que, ao gastar menos com 
questões judiciais, tiveram mais recursos para efetuar 
novas contratações. 

 Dados do Tribunal Superior do Trabalho (TST) 
mostram que, em 2017, o número de novos processos 
que chegaram às varas trabalhistas alcançou 2,63 mi-
lhões, pouco abaixo do pico registrado em 2016, de 2,72 
milhões. No primeiro ano após a implementação da Re-
forma Trabalhista, o número caiu para 1,73 milhão. Em 
2021, chegou a 1,53 milhão. A título de comparação, 
nos Estados Unidos, em 2017, foram registradas 110 mil 
ações trabalhistas (ou seja, 3% do total do Brasil).

Processos no 1º Grau na Justiça do Trabalho

 A nova regra, portanto, ajudou a coibir o chamado 
“processo aventureiro” e o comportamento oportunista 
de alguns sindicatos que, por não precisarem pagar a 
sucumbência - e, em alguns casos nem as custas proces-

44 |  Cadernos Liberais



suais -, pediam muito além do que teriam direito (ou até 
mesmo o que não tinham direito).

 Além disso, apontou o estudo da USP/Insper, a mu-
dança torna a Justiça brasileira mais ágil e aumenta a 
segurança e o incentivo dos empresários na hora de con-
tratar, principalmente aqueles que conduzem pequenas 
e médias empresas, já que os grandes empreendimen-
tos podem contratar advogados e administrar melhor 
seu contencioso. cases de sucesso | Reforma trabalhista 
4 Importância da Reforma Trabalhista para o Brasil.

45 Instituto Índigo | 



 Mesmo ainda não sendo unanimidade entre os di-
ferentes setores no Brasil, a Reforma Trabalhista tem 
exercido um importante papel para desburocratizar as 
relações no mercado de trabalho e ajudar a destravar a 
economia. Sem extinguir direitos, a Reforma proporcio-
nou mais liberdade e flexibilidade nas relações de traba-
lho. 

 A rigidez da legislação trabalhista sempre foi apon-
tada, por empresários e especialistas do tema, como uma 
mola propulsora para a informalidade, as desigualda-
des salariais e impedia que a taxa de desemprego caísse 
mais rapidamente após crises econômicas.

 Fruto de longa discussão no Congresso Nacional, a 
Reforma Trabalhista determinou, entre mais de 200 al-
terações normativas, a remoção de algumas excrescên-
cias do sistema jurídico nacional, como era o caso da 
contribuição sindical obrigatória. Antes da reforma, o 
trabalhador era obrigado a destinar um porcentual do 
seu salário aos sindicatos, o que, além de ferir a liber-
dade de associação prevista na Constituição Federal, 
distorcia a função de representação que essas entidades 
devem exercer. 

 Sob o marco jurídico contemporâneo, de notável 
equilíbrio social e econômico, a nova legislação também 
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privilegiou o negociado sobre o legislado, garantindo 
força de lei à negociação de acordos coletivos para al-
guns pontos da reforma, como parcelamento de férias, 
banco de horas, remuneração por produtividade e par-
ticipação nos lucros. A legislação trouxe mais dinamis-
mo e segurança para empregadores e trabalhadores e, 
desde então, vem afastando conflitos que antes abarro-
tavam os tribunais.

Principais mudanças introduzidas pela 
Reforma Trabalhista

 Contribuição sindical: Pagamento da contri-
buição, equivalente a um dia de trabalho, deixou de ser 
obrigatório; 

 Férias: Período de 30 dias corridos por ano pode 
ser parcelado em até três vezes; 

 Jornada de trabalho: Pode ser pactuada em 12 
horas de trabalho e 36h de descanso;

 Trabalho intermitente: Introdução dessa mo-
dalidade de trabalho, com direito ao período de férias, 
FGTS e 13º proporcionais; 

 Trabalho parcial: Jornadas de até 30 horas se-
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manais, sem hora extra, ou 26h, com até 6h extras;

 Home Office: Regularizado o teletrabalho, que é a 
prestação de serviços fora da empresa/órgão com a uti-
lização de tecnologias de informação e comunicação; 

 Jurisdição voluntária: Admite que o Poder Ju-
diciário homologue acordos firmados fora da Justiça 
Trabalhista, conferindo quitação definitiva de contratos 
de trabalho com segurança jurídica;

 É notório que a economia brasileira vem, há anos, 
passando por um baixo crescimento do PIB e o quadro 
se agravou durante a crise econômica provocada pela 
pandemia da covid-19. É nesse contexto que se insere 
a necessidade de o país passar por reformas estrutu-
rantes. Quando foi oficialmente criado, em fevereiro de 
2022, o União Brasil assumiu o compromisso público 
de deixar as diferenças de lado para trabalhar por um 
país democrático, livre, próspero e justo. E, para isso, 
entende que reformas são imprescindíveis para destra-
var o país, como foi a Trabalhista. 

 As mudanças trazidas pela Lei 13.467/2017, apoia-
das integralmente pelo União Brasil, criaram espaço 
para aumentar a eficiência e a competitividade entre as 
empresas, estimulando, assim, maior oferta de empre-
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go. Também têm ajudado o Brasil a retomar o dinamis-
mo, especialmente no setor industrial, e aberto espaço 
para o aumento da produtividade das empresas, para a 
formalização de empregos e para o aumento da renda 
do trabalhador. 

 Entre os valores e princípios do União Brasil, está 
o de trabalhar pela prosperidade dos brasileiros. Para 
isso, o partido tem lançado mão do diálogo construti-
vo, do entendimento, da conjunção de esforços. E, as-
sim como apoiou a Reforma Trabalhista, a legenda está 
disposta a debater outras mudanças importantes para 
destravar o país e devolver aos brasileiros um cenário 
de produtividade e ascensão.

Murilo Medeiros é cientista político (UNB) 
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Crítico da reforma trabalhista,
Lula assume a presidência sem
deixar claro o que fará com a
legislação
Em uma corda ainda meio bamba entre o que idealiza a 
esquerda e o que quer o mercado, esse tema não parece 
uma pauta completamente definida para 2023

Maria Clara Ferreira
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Crítico da reforma trabalhista,
Lula assume a presidência sem
deixar claro o que fará com a
legislação

Um dos temas que gerou ruído discursivo entre 
integrantes do Partido dos Trabalhadores e o 
presidente eleito Lula é a possível revogação da 

Reforma Trabalhista de 2017. Por um lado, o partido sus-
tenta a narrativa de que as mudanças na legislação pre-
carizam o trabalhador. Nesse primeiro momento, Lula 
comemorou acordo da Espanha para revogar sua Refor-
ma Trabalhista aprovada em 2012 e chegou a comparar 
as “perdas de direito” com a escravidão. Em contrapar-
tida, um tom mais ameno foi escolhido em entrevistas 
que citam apenas uma “adequação” do texto ou uma tal 
“pós-reforma”. Em uma corda ainda meio bamba entre 
o que idealiza a esquerda e o que quer o mercado, esse 
tema não parece uma pauta completamente definida 
para 2023.

 Enquanto ainda era candidato, durante participa-
ção no Flow Podcast, Lula afirmou que seu projeto de 
governo não é a favor de revogar a reforma realizada 
na gestão de Michel Temer. “A gente não quer voltar ao 
que era no passado porque a legislação trabalhista era 
de 1943. O movimento sindical quer adequar. A gen-
te quer atualizar. Por exemplo, o pessoal que trabalha 
com aplicativo. Tem que ter uma regulação, jornada de 
trabalho, descanso semanal remunerado. Algum direito 
porque inventaram que eles são empreendedores, mas 
eles não são”. Sendo assim, a tese de uma reformulação 
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para adaptar o texto à atualidade ganha mais força já 
durante a transição de governo. 

 O posicionamento inicial de Lula quanto à refor-
ma trabalhista repercutiu mal no meio empresarial. 
Um exemplo disso foi a fala do presidente da Associa-
ção Brasileira da Indústria Têxtil e de Confecção (Abit), 
Fernando Valente Pimentel, destacando que a indústria 
defende a reforma de 2017.”A reforma não pode ser boa 
para um lado e ruim para o outro. Ela preservou os di-
reitos fundamentais e trouxe mais segurança jurídica 
ao mesmo tempo que se ajustou no âmbito das novas 
formas de trabalho, que vão continuar mudando”, pon-
tuou. 

 Do outro lado, lideranças sindicais como o presi-
dente da União Geral dos Trabalhadores (UGT) Ricardo 
Patah, afirmaram rejeitar a revogação da reforma tra-
balhista e a volta do imposto sindical. Segundo ele, a 
intenção da categoria é de que haja uma reforma que 
adequada ao mundo que estamos vivendo. “Não quere-
mos a volta do imposto sindical, mas tem que ter uma 
forma de custeio”, sugerindo que os próprios trabalha-
dores financiem as entidades sindicais. Mesmo sem mi-
litar pela revogação, Patah criticou a reforma dizendo 
que ela não gerou empregos e ainda trouxe insegurança 
jurídica para as relações trabalhistas. 
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 Regras que visam proteger a integridade, saúde e 
segurança dos trabalhadores de aplicativo é uma mu-
dança dada como certa e um ponto bem discutido com 
a equipe de transição. A regulamentação das atividades 
de motoristas, entregadores, entretanto, é considerada 
uma “equação complexa”, que precisa equilibrar prote-
ção social sem onerar os empregadores.

 Especula-se que outra regra a ser mudada é a que 
estabeleceu que quem perdesse uma ação trabalhista 
deveria pagar os honorários da parte contrária. Esse 
foi considerado um motivo de contenção do número de 
ações do tipo. O Supremo Tribunal Federal já derrubou 
o trecho que permitia a cobrança de honorários a tra-
balhadores que perderem processos judiciais, mesmo 
aqueles considerados hipossuficientes e cumpram os 
requisitos para ter acesso à Justiça gratuita.

Maria Clara Ferreira, jornalista (Unicap)
e socialmedia
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Qual a diferença entre
Federalismo e
Descentralização?
Possuem traços comuns e são muitas vezes apresentados 
como sinônimos. Não obstante, ainda que exista uma as-
sociação entre eles, os dois são conceitos distintos

Tiago Levi

CIÊNCIA POLÍTICA

54 |  Cadernos Liberais



Qual a diferença entre
Federalismo e
Descentralização?

O federalismo e a descentralização, são duas carac-
terísticas que moldaram o Estado brasileiro e, 
por essa razão, impactam diretamente na forma 

como as políticas públicas são desenvolvidas em nosso 
país. Os termos “federalismo” e “descentralização” pos-
suem traços comuns e são muitas vezes apresentados 
como sinônimos. Não obstante, ainda que exista uma 
associação entre eles, os dois são conceitos distintos.

 Ao falarmos de federalismo estamos abordando so-
bre o formato do Estado, em como ele se organiza po-
liticamente. Os Estados podem concentrar o seu poder 
em um único ente (é o caso da Inglaterra, por exemplo) 
ou em múltiplos (Brasil e Estados Unidos são ótimos 
exemplos). Quando o poder é concentrado nas mãos de 
um único ente, dizemos que esse sistema é unitário. Em 
sistemas unitários temos apenas um governo central 
que monopoliza todo o poder político, sob aquele terri-
tório. 

 O governo central pode até delegar algum poder 
para unidades menores, mas esses poderes podem ser 
retirados a qualquer momento. Ou seja, essas unidades 
menores não possuem real autonomia. Podemos citar 
como exemplo a prefeitura de Londres, que só foi exis-
tir após plesbicito e teve seu primeiro prefeito apenas 
no ano 2000. Atualmente, dos 193 estados membros da 
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ONU, 168 são governados como estados unitários. No 
lado oposto do espectro, temos os modelos onde o po-
der é dividido em vários entes, esse formato de Estado é 
chamado de federalismo.

 Federalismo é um conceito intensamente discutido 
na ciência política, sendo possível encontrar diferen-
tes conceituações na literatura acadêmica. Os autores 
conceituam sob dois pontos de vista: 1- Diz respeito ao 
reconhecimento e proteção da diversidade presente na 
sociedade (seja econômica, étnica ou outra). 2- Forma 
como o poder é repartido ao longo do território. No caso 
do Brasil, o poder é dividido entre governo federal, esta-
dos e municípios. Ao contrário do observado em países 
unitários, essas unidades menores possuem verdadei-
ra autonomia, pois essa garantia está expressa no tex-
to constitucional. Dessa forma, os poderes atribuídos a 
esses entes federados não podem ser retirados simples-
mente por vontade do governo central.

 A Constituição do Brasil, promulgada em 1988, con-
ferem a estados e municípios o status de entes federados 
e possuem nos capítulos III e IV as atribuições desses 
dois entes. Do ponto de vista quantitativo, o federalis-
mo ocorre em um contingente pequeno de países, não 
obstante, a maior parte desses países possuem grande 
quantitativo populacional o que garante que o formato 
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federalista atua abarca mais de 40% da população mun-
dial. Os países que possuem o federalismo, estão distri-
buídos geograficamente de acordo com o mapa abaixo, 
desenvolvido pela Forum of federations.

 Ao entendermos o federalismo com o compartilha-
mento de poder político entre um ente nacional e os 
demais entes subnacionais, teríamos a constatação de 
que quanto mais federalizado fosse um país, maior se-
ria a descentralização do poder. Conforme já fora men-
cionado anteriormente, descentralização e federalismo 
são termos que estão associados, mas representam coi-
sas distintas. A descentralização é compreendida pela 
OCDE como “a transferência de uma série de poderes, 

PANORAMA GEOGRÁFICO Mapa com os 25 países que adotam o 
modelo federativo.
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responsabilidades e recursos do governo central para 
os governos subnacionais, definidos como pessoas ju-
rídicas eleitas por sufrágio universal e com algum grau 
de autonomia”. A expressão “algum grau” é um pon-
to chave para entender a distinção entre federalismo 
e descentralização. Enquanto no federalismo os entes 
estatais possuem autonomia assegurada inclusive cons-
titucionalmente, a descentralização não necessita des-
sa autonomia, sendo encontrada inclusive em Estados 
com uma organização unitária. 

 Além de promover a conceituação sobre o que de 
fato seria a descentralização, o livro “Making Decentra-
lisation Work”, produzido pela OCDE, apresenta ainda 
a necessidade de enxergarmos esse conceito sob uma 
ótica multidimensional. Para os autores, a descentra-
lização envolve três dimensões: política, fiscal e admi-
nistrativa. A dimensão política está relacionada a forma 
como os administradores subnacionais são escolhidos 
e ao poder político que é repassado para essas unida-
des. A dimensão administrativa trata da transferência 
de algumas funções como: planejamento, gestão para 
os entes subnacionais. Por fim, a dimensão tributária da 
descentralização, está relacionado a responsabilidade 
tributária e de gestão de recursos que compete aos en-
tes subnacionais, quanto mais descentralizado, maior o 
poder dos entes locais. Uma descentralização comple-
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ta envolveria um equilíbrio entre essas três dimensões. 
Não obstante, na prática, é possível encontrar muitos 
casos em que uma dessas dimensões não foi completa-
mente desenvolvida. Como é difícil encontrar um equi-
líbrio entre essas dimensões, existem diferentes graus 
de descentralização, que por sua vez, forma diferentes 
subtipos de descentralização, como por exemplo: dele-
gação, devolução entre outras.

 Um ponto importante destacado nesse livro, é que a 
descentralização consiste em uma escolha política, de-
mandando que o Estado promova uma verdadeira mu-
dança na sua governança, rompendo a ideia de um mo-
delo baseado em decisões exclusivamente em decisões 
hierarquizadas. Os autores alegam que a descentraliza-
ção poderia ajudar no aprofundamento da democracia, 
haja vista que ela incentivaria a responsabilização de 
diversos atores e maior participação social nas decisões 
políticas. Ao associarmos a descentralização como uma 
decisão política, fica mais claro entendermos que mes-
mo em sistemas federados, se não existir vontade dos 
atores detentores do poder, a descentralização não é ca-
paz de ocorrer. 

Tiago Levi Diniz Lima, Coordenador de Estudos, 
Pesquisa e Produção do Indigo. Doutorando e Mes-

tre em Ciência Política (UFPE)
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TEC & INFO

União Brasil: Protagonista em 
planejar cidades inteligentes no 
país
Estudos mostram que regiões apontadas como inteligentes 
impulsionam mais recursos nas áreas da saúde, tecnologia, 
educação, segurança e mobilidade, promovendo qualidade 
de vida e bem-estar à população

Murilo Medeiros
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O conceito de smart cities, ou cidades inteligen-
tes, surgiu na década de 90, mas foi nos últimos 
anos, com o avanço tecnológico, que sua impor-

tância ganhou destaque mundial, desbravando concei-
tos, transformando o dia a dia das pessoas e alcançando 
reconhecimento ao redor do mundo. O motivo, segun-
do especialistas, deve-se ao crescimento populacional e 
à elevada concentração de pessoas nos grandes centros 
urbanos. Como consequência, tornou-se imperativo às 
autoridades pensar em soluções criativas e inteligentes 
para reestruturar as cidades, com a finalidade de ofere-
cer qualidade de vida e evitar problemas sociais e eco-
nômicos. 

 Em termos gerais, as smart cities são localidades que 
utilizam a tecnologia da informação e a transformação 
digital para melhorar a prestação de serviços públicos e, 
consequentemente, aprimorar a qualidade de vida dos 
cidadãos em setores como mobilidade, fornecimento 
de energia, sistemas de informação e comunicação, sa-
neamento básico, educação, saúde, monitoramento de 
crimes, práticas de sustentabilidade, entre outros.  Um 
exemplo seria a criação de um sistema de transporte in-
tegrado entre metrô, trem, ônibus, táxi e bicicletas com 
um único cartão de acesso a esses vários meios de trans-
porte. Ou seja, economia de tempo, dinheiro e mais agi-
lidade para o usuário, além de contribuir para a preser-
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vação do meio ambiente.

As smart cities estão presentes em diversos países de-
senvolvidos, como Estados Unidos, Inglaterra, Japão, 
França, Áustria e Dinamarca. O Brasil não está fora 
dessa vanguarda, que tem a digital do União Brasil. As 
cidades sob gestão ou já administradas pelo partido ga-
nharam destaque, inclusive em nível internacional, por 
serem as primeiras do país a implantar o conceito de 
smart city. Duas, inclusive, ficaram entre as dez mais 
“inteligentes” por sete anos seguidos, entre 2015 e 2021.

São elas: Florianópolis (SC), conduzida pelo então pre-
feito Gean Loureiro (2017-2020; 2021- 2022); e Curi-
tiba (PR), gerida por Rafael Greca por três mandatos 
(1993-1996; 2017-2020; 2021-2024), sendo que, duran-
te a maior parte dos anos em que foi considerada uma 
cidade inteligente, o prefeito Rafael Greca era filiado ao 
União Brasil.

 Em 2021, outra capital que se sobressaiu por implan-
tar, quatro anos antes, projetos ligados à smart city foi 
Salvador (BA), sob a gestão de ACM Neto (2013-2016; 
2017-2020) e Bruno Reis (2021-2024), tornando-se um 
modelo para outros municípios brasileiros. Referência 
em eleger as cidades consideradas inteligentes ao redor 
do mundo, o Ranking Connected Smart Cities analisa, 
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anualmente, 75 indicadores em todas as regiões brasi-
leiras com mais de 50 mil habitantes, em 11 eixos:

 Em 2021, o estudo apontou as dez cidades mais in-
teligentes do Brasil, na seguinte ordem: São Paulo (SP); 
Florianópolis (SC); Curitiba (PR); Brasília (DF); Vitó-
ria (ES); São Caetano do Sul (SP); Rio de Janeiro (RJ); 
Campinas (SP); Niterói (RJ) e Salvador (BA). 

 Das dez regiões selecionadas pelo estudo, três ti-
nham o União Brasil na condução das prefeituras, um 
número bastante significativo. Uma pesquisa do IESE 
Center for Globalization and Strategy, que oferece cer-
tificação para os municípios mais inteligentes em nível 
mundial, elegeu, em 2021, Curitiba (PR) como a quinta 
smart city no cenário internacional. As demais escolhi-
das foram Nova York, Amsterdã, Tóquio e Barcelona, 
respectivamente.
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POR QUE CURITIBA E FLORIANÓPOLIS FO-
RAM ELEITAS SMART CITIES?

 De acordo com o Ranking Connected Smart Cities 
2021, Curitiba ganhou o título de cidade inteligente por 
possuir quatro polos tecnológicos e sete incubadoras de 
negócios, registrando um crescimento de 4,76% no nú-
mero de empresas de tecnologia entre 2020 e 2021. Isso 
se deveu, também, ao fato de a região contar com 100% 
de cobertura 4G no município; densidade de 100,2 aces-
sos de banda larga para cada 100 domicílios; sistema 
de agendamento de consulta na rede pública de saúde e 
nota 9,6 na Escala Brasil de Transparência.

 Já Florianópolis, para o levantamento, destacou-se 
no eixo de mobilidade por contar com 28,3 quilômetros 
de ciclovia para cada 100 mil habitantes - índice cinco 
vezes superior ao da cidade de São Paulo - e por possuir 
um sistema de bilhete eletrônico no transporte público, 
além de semáforos inteligentes. No empreendedorismo, 
destacou-se por simplificar e desburocratizar a abertura 
de empresas com o Programa Floripa Empreendedora 
e, na economia, por apresentar, em 2021, crescimento 
de 6,34% no Produto Interno Bruto (PIB) per capita; 
0,41% no número de empresas abertas e 5,48% no nú-
mero de empregos criados.

65 Instituto Índigo | 



SALVADOR: PRIMEIRA CAPITAL BRASILEIRA 
A PLANEJAR O PROJETO DE SMART CITY

 Em 2017, sob a gestão do prefeito ACM Neto, Salva-
dor foi a primeira capital brasileira a contar com plane-
jamento estruturado para se transformar em uma smart 
city, o que se concretizou poucos anos depois. De acordo 
com o Ranking Connected Smart Cities, a cidade possui 
diversas iniciativas inovadoras e sustentáveis, incluin-
do projetos que facilitam o acesso do cidadão a serviços 
públicos, como é o caso da adoção de aplicativos na ges-
tão pública; a criação de comitê interno de inovação; e 
o Hub Salvador, estrutura colaborativa capaz de abrigar 
até 100 startups, além de oferecer orientação e investi-
mento para tais empresas.

 Salvador também ganhou destaque por conta de 
ações pontuais, como o estabelecimento de um calen-
dário de eventos de inovação e o lançamento de editais 
para atração e desenvolvimento de startups, em busca 
de soluções tecnológicas para os problemas públicos da 
cidade. Outro exemplo é a Zona Azul Digital, que busca 
facilitar a vida dos motoristas no momento de estacio-
nar o carro no sistema rotativo, por meio do aplicativo 
Zul Digital. A tecnologia ajuda o cidadão a estacionar o 
carro com agendamento prévio e ainda conta com di-
versas facilidades, como a reserva de vaga no Aeroporto 
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de Salvador e na Itaipava Arena Fonte Nova.

 Em relação aos serviços e soluções inteligentes da 
região, destaca-se o “Centro de Operações e Controle” 
como referência nacional; o atendimento ao cidadão 
por meio de aplicativo e site da prefeitura; a matrícula 
escolar online na rede pública; o agendamento online 
de consulta na rede pública de saúde; o sistema de ilu-
minação inteligente; a bilhetagem eletrônica no trans-
porte público; os semáforos inteligentes, entre outros.

PDTCI Prefeito ACM Neto no evento de assinatura do contrato de
elaboração do Plano Diretor de Tecnologias da Cidade Inteligente em 

Salvador
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CIDADES INTELIGENTES: BENEFÍCIOS PARA 
A POPULAÇÃO

 Estudos como o publicado pela FGV EAESP em 
2016 mostram que regiões apontadas como inteligentes 
impulsionam mais recursos nas áreas da saúde, tecno-
logia, educação, segurança e mobilidade, promovendo 
qualidade de vida e bem-estar à população. Os princi-
pais benefícios para uma gestão que adota conceitos de 
smart city são: obtenção e integração de informações; 
otimização de recursos públicos; menor impacto am-
biental; e maior humanização. São exemplos a cobertu-
ra 5G e a conexão banda larga, que possibilitam maior 
conectividade entre as pessoas e asseguram fácil acesso 
a diferentes tipos de informações e conteúdo do meio 
digital.

 E, mais uma vez, o União Brasil foi visionário ao 
apostar em um projeto inovador como o das cidades in-
teligentes, com vantagens diretas para a população em 
termos de proporção de comodidade, saúde, mais agi-
lidade e menos burocracia, sempre priorizando o de-
senvolvimento sustentável e a preservação do meio am-
biente, com gestões inclusivas e modernas.

Murilo Medeiros, cientista político (UNB)
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O governante atua no campo do que é necessário fazer. O estadista age na esfera do extraordinário. Mais que 
um gestor do Governo, ele é o mentor do Estado e o líder de uma Nação

QUE FALTA FAZ UM
ESTADISTA

A guerra na Ucrânia e a crise 
econômica e social no Ocidente 
estão mostrando como pode ser 

frustrante a carência de um verdadeiro 
estadista. Por uma dessas trapaças da 
sorte, justo quando parte grande do 
mundo está perdida no labirinto que 
pode desaguar num desastre, percebe-
se que falta o líder capaz de encontrar 
a saída. Olham todos em volta e não 
encontram a grande figura, com 
prestígio e estatura suficientes para 
conduzir ao encontro da harmonia os 
que hoje não se entendem. SOS: há 
alguém neste vasto mundo que pode 
ocupar essa vaga, neste momento? 

A necessidade é urgente.

Antes, porém, de avaliar a 
disponibilidade atual de uma pessoa 
com tais características, é importante 
verificar o que, essencialmente, 
significa ser um estadista. Quais são as 
qualidades indispensáveis que o líder 
deve ter para ser classificado neste 
panteão da política internacional. Há 
certo consenso entre cientistas políticos 
e historiadores de que a diferença básica 
entre um governante e um estadista 
é a altura e a amplitude em que ele se 
coloca como líder. Um fica no plano 
da gestão, da condução das atividades 
administrativas e políticas. O outro 

Paulo Gouvêa da Costa 

INTERNACIONAL
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O governante atua no campo do que é necessário fazer. O estadista age na esfera do extraordinário. Mais que 
um gestor do Governo, ele é o mentor do Estado e o líder de uma Nação

QUE FALTA FAZ UM
ESTADISTA

A necessidade é urgente.

Antes, porém, de avaliar a 
disponibilidade atual de uma pessoa 
com tais características, é importante 
verificar o que, essencialmente, 
significa ser um estadista. Quais são as 
qualidades indispensáveis que o líder 
deve ter para ser classificado neste 
panteão da política internacional. Há 
certo consenso entre cientistas políticos 
e historiadores de que a diferença básica 
entre um governante e um estadista 
é a altura e a amplitude em que ele se 
coloca como líder. Um fica no plano 
da gestão, da condução das atividades 
administrativas e políticas. O outro 

pensa e age em termos de Estado. 
Um Chefe de Governo que se limita 
ao período do seu mandato e às 
especificidades de suas competências, 
é, ainda que muito eficiente, apenas um 
governante. Já aquele que, sem prejuízo 
dessa proficiência em suas atividades 
convencionais, projeta sua ação para o 
futuro, imagina e concretiza ações que 
vão muito além do comum e do tempo 
presente, este é o que se pode chamar de 
“estadista”. O governante atua no campo 
do que é necessário fazer, o estadista age 
na esfera do extraordinário. Mais que 
um gestor do Governo, ele é o mentor 
do Estado e o líder de uma Nação. 
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 Muitas vezes o trabalho e os feitos de 
um estadista transcendem as fronteiras 
de seu país e podem torná-lo um 
personagem decisivo para uma região 
do mundo ou, em ocasiões memoráveis, 
de toda a humanidade. Niccolò di 
Bernardo dei Machiavelli, o Maquiavel, 
entende que a condução do Estado é 
uma arte, e o estadista alguém que tem 
o dom artístico. Segundo o florentino 
do século 15, ele deve ter a capacidade 
de adaptação às circunstâncias que 
aparecem no curso dos eventos, 
ajustando sua ação à exigência dos 
problemas que está tentando resolver. 
Essas qualidades são indispensáveis 
em ocasiões em que a história o coloca 
na posição de um mediador de crises 
internacionais. 

 Voltando a olhar para o conflito da 
Ucrânia e para a crise no Ocidente: quem 
poderia ser chamado para destravar 
o que está num aparente beco sem 
saída? O atual chanceler alemão, Olaf 
Scholtz, não tem os predicados exigidos 
para esse tipo de missão. O presidente 
da França, Emmanuel Macron, é 

demasiado vaidoso e petulante. Alguém 
da Inglaterra? Dadas as circunstâncias 
domésticas, só o monarca poderia, 
eventualmente, ter as condições 
necessárias, mas, neste momento, ele 
é apenas Charles 3º. A coroa do Rei 
da Espanha ainda não recuperou o 
brilho que teve outrora. Joe Biden está 
mergulhado até o pescoço no enrosco e 
Xi Jinping igualmente é muito parcial 
na contenda dos dois países em conflito. 
O Papa Francisco até que poderia ser 
um bom interlocutor, mas sua delicada 
relação com a Igreja Ortodoxa e o fato do 
Patriarca Cirilo I ser amigo de Vladimir 
Putin, tolhem sua ação. Quem tem se 
arvorado em pacificador é o Presidente 
da Turquia Recep Erdogan. Tem ido 
para um lado e outro, mas o ganho das 
suas tratativas é bem limitado porque 
ele próprio e seu país têm muito pouco 
a oferecer aos dois lados do campo de 
batalha. 

 O resultado é que os europeus estão 
congelando por falta de combustível que 
aqueça suas casas e já há tempo rangem 
os dentes por causa da alta de preços. 
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na contenda dos dois países em conflito. 
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relação com a Igreja Ortodoxa e o fato do 
Patriarca Cirilo I ser amigo de Vladimir 
Putin, tolhem sua ação. Quem tem se 
arvorado em pacificador é o Presidente 
da Turquia Recep Erdogan. Tem ido 
para um lado e outro, mas o ganho das 
suas tratativas é bem limitado porque 
ele próprio e seu país têm muito pouco 
a oferecer aos dois lados do campo de 
batalha. 

 O resultado é que os europeus estão 
congelando por falta de combustível que 
aqueça suas casas e já há tempo rangem 
os dentes por causa da alta de preços. 

Ucranianos sofrem desumanamente 
com as bombas, os mísseis e a ocupação 
russa. Os próprios russos já sentem 
as mazelas provocadas pelo passo 
impensado e desastrado de seu chefe. 
E o mundo padece com os males da 
inflação e da falta de mercadorias 
e insumos. Quem haveria então 
de ser, nesta hora, um salvador da 
humanidade? Há alguém, a esta altura 
da história, que possa ser um condutor 
da História? Um líder que possa ser 
decisivo na conciliação de conflitos, no 
convencimento de outros líderes, na 
inspiração dos povos que representa ou 
daqueles que os respeita e esperam dele 
a voz e o gesto de orientação? 

 Ao longo da biografia do mundo 
tivemos exemplos incomparáveis 
de figuras desse porte. Um deles: 
Jesus Cristo. E não falo, por ser aqui 
inadequado, do Filho de Deus, do pai 
dos cristãos. Mas, sim, do personagem 
histórico. Nos seus trinta e três anos 
de vida, Cristo ocupou-se de tarefas 
aparentemente simples: ensinar as 
pessoas a fazer incondicionalmente 
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o bem, respeitar seu semelhante e 
compreender que o amor é o alicerce 
de uma vida digna. Parece pouco. Com 
essas lições, entretanto, ele influenciou 
inigualavelmente a formação da 
humanidade. Grande parte dos países 
do nosso planeta adota hoje, nas suas 
leis, nas suas constituições, a visão 
cristã do valor da pessoa humana. E, em 
consequência, a defesa de seus direitos 
fundamentais independentemente da 
origem de cada um, da sua cor, suas 
posses ou crença religiosa. Ninguém, 
nunca na história, influenciou tanto a 
vida dos seres humanos como esse rapaz 
pobre que viveu numa época em que 
não existiam meios de comunicação. 
 
 Fora ele, é melhor se restringir ao 
período posterior à Segunda Guerra 
Mundial e lembrar grandes personagens 
dessa época, começando com outra 
figura que exerceu a liderança de 
forma peculiar: Mahatma Gandhi. 
Em seu abrangente livro “Esta Noite 
a Liberdade”, os escritores Dominique 
Lapierre e Larry Collins enfatizam esse 
aspecto da estratégia de Mohandas  

Karamchand Gandhi, o Mahatma 
(“grande líder espiritual”): a 
singularidade, o ineditismo da 
luta sem armas na empreitada 
pela Independência da Índia; o 
enfrentamento de uma guerra usando 
a força do pacifismo. A opção pelo 
“ahimsa”, a não-violência (“não agredir, 
não matar, não machucar, não causar 
nenhum tipo de dor a um ser vivo”), 
como forma de conquista da liberdade 
e como resistência à força inglesa, 
mobilizou o povo indiano. E criou uma 
tremenda pressão moral, praticamente 
universal, sobre o Reino Unido. A 
Índia e Gandhi venceram a guerra da 
independência recusando-se a guerrear 
por ela. 

 Já não tão além do admirável, 
surgiram ainda, durante a Grande 
Guerra e nos tempos que se sucederam, 
Winston Churchill, Charles De Gaulle, 
Konrad Adenauer, as rainhas Elizabeth 
I e II, Martim Luther King e João Paulo 
II. Extraordinárias e extraordinários 
mulheres e homens que marcaram 
fundo sua passagem pela história da 
vida pertencem ao passado. 
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GRANDE LÍDER ESPIRITUAL Gandhi foi 
promordial no cenário mundla pós Segun-

da Guerra
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da líder alemã: devido à sua formação 
em Física, ela é metódica na avaliação 
dos problemas e na forma de resolvê-los. 
“Desde menina Merkel desenvolveu 
um método de enfrentar dificuldades: 
desenvolve comparações, medidas, 
analisa e estabelece possibilidades e 
prioridades. Esse espírito pragmático e 
de valores obedece a uma forma clara: 
fazer as coisas da maneira correta des-
de o início, com método e calma. Frente 
a uma situação muito complexa, divide 
o problema em partes, e, passo a pas-
so começa a resolver as questões mais 
simples até chegar as mais difíceis”. 
 Essa formação e esses procedimen-
tos contribuíram para que ela nunca 
acreditasse no poder do acaso. Foi as-
sim que ela enfrentou e superou alguns 
dos mais dramáticos eventos da Euro-
pa nas últimas décadas: a crise finan-
ceira dos países do bloco, os desafios da 
questão ambiental, a diáspora da imi-
gração em massa, as dificuldades para 
manter a unidade continental e a crise 
do Euro. 

 É difícil, para nós de outro hemis-

humana. Infelizmente, para nós que 
vivemos hoje, esses e essas estadistas 
pertencem ao passado. Mas, há um nome 
que tem um porte talvez semelhante 
a esse elenco sideral. E ainda está aí: 
Angela Merkel.

 Neste momento, ela poderia ser 
a pedra que falta no tabuleiro das 
decisões mundiais. Se alguma posição 
ela pudesse ocupar onde agora as peças 
se movimentam, poderia ser a interface 
necessária. Para fazer os russos 
combinarem que eles precisam aceitar 
alguns dribles do Garrincha ou do 
Zelenski, ninguém mais adequado que 
aquela senhora nascida em Hamburgo, 
mas criada no lado oriental da Alemanha. 
Ela fala russo, conhece Putin, suas 
manhas e estratégias, é respeitada por 
ele. Talvez seja uma das pouquíssimas 
pessoas da Terra em condições de dar 
um bom puxão de orelhas no autocrata 
do Kremlin. 

 Em “Angela Merkel – A Chanceler e 
seu Mundo”, Stefan Cornelius descreve 
um aspecto essencial da personalidade 

76 |  Cadernos Liberais



da líder alemã: devido à sua formação 
em Física, ela é metódica na avaliação 
dos problemas e na forma de resolvê-los. 
“Desde menina Merkel desenvolveu 
um método de enfrentar dificuldades: 
desenvolve comparações, medidas, 
analisa e estabelece possibilidades e 
prioridades. Esse espírito pragmático e 
de valores obedece a uma forma clara: 
fazer as coisas da maneira correta des-
de o início, com método e calma. Frente 
a uma situação muito complexa, divide 
o problema em partes, e, passo a pas-
so começa a resolver as questões mais 
simples até chegar as mais difíceis”. 
 Essa formação e esses procedimen-
tos contribuíram para que ela nunca 
acreditasse no poder do acaso. Foi as-
sim que ela enfrentou e superou alguns 
dos mais dramáticos eventos da Euro-
pa nas últimas décadas: a crise finan-
ceira dos países do bloco, os desafios da 
questão ambiental, a diáspora da imi-
gração em massa, as dificuldades para 
manter a unidade continental e a crise 
do Euro. 

 É difícil, para nós de outro hemis-

fério, entender por que razão ela não 
é chamada pela União Europeia para, 
como uma espécie de embaixadora 
plenipotenciária, mediar o impasse 
Rússia-Ucrânia. Certamente os dois la-
dos a receberiam com respeito e a ou-
viriam com atenção.

Paulo Gouvêa da Costa, Mestre em 
Direito do Estado pela USP, Mestre 

em Política Pública Internacional 
(MIPP) pela Universidade Johns 

Hopkins, Ex-Deputado Federal
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OLHARES ÍNDIGO RECOMENDA

O homem do Castel Alto Vamos fazer um exercício de imaginação. 
Em um universo paralelo, imagine que a Segunda Guerra Mundial 
foi vencida pelos países do eixo. Agora, alemães e japoneses ditam 
o rumo da história, controlando territórios e impondo suas visões de 
mundo a todos. É nesse cenário distópico que se desenrola a série 
“O Homem do Castelo Alto”, disponível na Amazon Prime Video. 
Baseado num livro de mesmo nome, a série se desenvolve com a 
morte do então presidente americano Roosevelt e o lançamento de 
uma bomba atômica em Washington, DC. Agora, parte da América 
do Norte é controlada pelo Grande Reich Nazista (GNR), que se ref-
ere à colônia como “América nazista” ou “Reich americano” e parte 
pelo “Estados Japoneses do Pacífico”, ocupada pelo então feudal e 
tecnologicamente menos avançado – Império Japonês.

SÉRIE

FILMES

Capitão Philips Baseado em fatos reais, Capitão Phillips (2013), foi dirigido por Paul 
Greengrass – vencedor do Oscar, e estrelado por Tom Hanks. O longa retrata a his-
tória de Richard Phillips e o ataque em seu navio por piratas somalis. Apesar de se 
tratar de uma produção cinematográfica, eventos como esses acontecem diaria-
mente nas regiões chamadas “Águas Internacionais”,  assim denominadas por não 
estarem sob a soberania de Estado algum.  Para quem gosta de drama e suspense, 
é uma ótima indicação – sendo possível aprender um pouco sobre o comércio in-
ternacional nas águas.



DOCUMENTÁRIO

O Peso do Ouro Independente da profissão que você atua ou do 
momento pessoal que esteja, não existe como dissociar “alta per-
formance” de “saúde mental” – em qualquer que seja a fase do 
processo. “O Peso do Ouro”, documentário da HBO, discute sobre 
essa relação vital pelo prisma de atletas olímpicos que alcançaram 
algum sucesso em suas carreiras, mas que por diversas situações 
precisaram lidar com a depressão. Inegavelmente, um dos mo-
mentos marcantes das Olimpíadas de Tóquio em 2021 teve rela-
ção direta com o tema principal do documentário quando Simone 
Biles se negou a participar das finais da ginástica artística por não 
se sentir apta mentalmente a entregar o seu melhor como atleta.  
São testemunhos fortes que servem de reflexão e de aviso sobre 
a importância de um acompanhamento e de uma atenção maior 
para todos que buscam alcançar o topo da pirâmide em termos 
de resultados e performance.

FILMES

O homem de que mudou o jogo Vontade de fazer, atrelada a um 
planejamento adequado, baseado em dados e evidências, é a fór-
mula para o sucesso – seja em políticas públicas, ou mesmo nos 
esportes. Essa é a mensagem do filme “O homem que mudou o 
jogo”. Baseado em fatos reais, a trama conta a história de um ge-
rente de um time de baseball, que mesmo com poucos recursos, 
conseguiu um desempenho muito além da expectativa – a par-
tir do desenvolvimento de um sofisticado programa de estatísti-
ca para o clube, que analisava as características dos atletas e que 
mudou completamente a forma de construir equipes vencedoras. 
O  filme vai além de uma história inspiradora e serve como base 
para repensar o jeito como lidamos com desafios de gestão – seja 
no ramo dos negócios ou na nossa própria vida.

Fome de poder Traz detalhes de tudo que aconteceu para que o 
McDonald’s se tornasse a primeira grande cadeia de fastfood do 
mundo. A história traz a concepção do primeiro restaurante pelos 
irmãos McDonald e mostra como tudo mudou quando eles co-
nheceram um vendedor de máquinas para fazer milkshake, Ray 
Kroc. Dessa sociedade nasceu o “M” amarelo que é reconhecido 
em qualquer lugar. A visão que fica da trama é de que grandes 
ideias são importantes, mas saber implementá-las é mais.



VOCÊ SABIA? Carlos Chagas e a
descoberta histórica

na Medicina
Maria Clara Ferreira

 Em abril de 1909, o médico minei-
ro Carlos Chagas compartilhava o des-
cobrimento uma nova doença: a Tripa-
nosomíase americana. A enfermidade, 
hoje conhecida popularmente pelo seu 
sobrenome, é considerada única na his-
tória da medicina por incluir todo o ci-
clo da doença: o agente etiológico e seu 
ciclo evolutivo; o inseto vetor e seus há-
bitos de vida; os reservatórios domésti-
cos; e a patologia.

 Tudo começou quando Carlos esco-
lheu a malária como tema de sua tese a 
ser defendida. Em 1907, ele viajou até o 
norte de Minas Gerais para tentar com-
bater a malária entre os trabalhadores 
da Estrada de Ferro Central do Brasil. 
Nesse período, um inseto hematófago - 
que se alimenta de sangue - despertou 
a curiosidade do médico e pesquisador. 

Esse animal estava principalmente 
nas frestas das casas de pau-a-
pique, se alimentava à noite e picava 
especialmente o rosto daquela 
população. Era esse o conhecido 
“mosquito barbeiro”. 

 Se aprofundando nos estudos sobre 
os insetos desse tipo, Carlos Chagas 
identificou um novo parasita – o 
Trypanosoma cruzi – e decidiu investigar 
a relação entre o bichinho e as condições 
dos moradores locais.  Sua descoberta 
foi considerada tão importante que foi 
citada pelo sanitarista Oswaldo Cruz 
como “o mais belo exemplo do poder 
da lógica a serviço da ciência.” Segundo 
o médico destaque no combate de 
epidemias no Brasil, “nunca até agora, 
nos domínios das pesquisas biológicas, 
se tinha feito um descobrimento tão 
complexo e brilhante e, o que mais, por 
um só pesquisador”.

Maria Clara Ferreira, jornalista (Unicap)
e socialmedia
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Formar Líderes, 
pensar e debater

o Brasil
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