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	 No	 final	 de	 dezembro	 (2022),	 fomos	 obrigados	 a	
nos	despedir	do	maior	jogador	de	todos	os	tempos.	As	
inúmeras	 que	 se	 seguiram	 servem	 como	 importante	
forma	de	demonstrar	o	respeito	com	alguém	que	foi	gi-
gante,	dentro	e	fora	dos	gramados.	Nessa	edição	de	ja-
neiro/2023,	a	primeira	após	a	morte	de	Pelé,	aproveita-
mos	o	espaço	para	também	fazermos	uma	homenagem.	
Em	um	ótimo	 texto,	 o	 cientista	 político	 Ighor	Branco	
faz	uma	retrospectiva	da	carreira	do	jogador	e	destaca	
o	seu	impacto	também	fora.	Como	por	exemplo,	com	a	
introdução	da	Lei	Pelé,	 legislação	que	mudou	radical-
mente	a	 forma	como	o	 futebol	 é	 conduzido	no	Brasil.	
Ighor	Branco	assina	ainda	outros	 textos	nessa	edição,	
são	dele:	1	-	“Adam	Smith,	o	pai	da	economia	moderna	
2;	Técnico	ou	político:	qual	perfil	de	um	secretariado	de	
sucesso?”.	O	primeiro	é	voltado	para	o	público	interes-
sado	em	teoria	política,	enquanto	o	segundo	volta	sua	
atenção	para	dilemas	atuais	que	provavelmente	devem	
ter	passado	pela	cabeça	de	todos	os	governadores	elei-
tos	em	2022.	

Mensagem do 
Instituto Índigo



	 A	matéria	 de	 destaque	do	mês	 é	 voltada	para	um	
dos	 segmentos	 econômicos	mais	 valiosos	 do	Brasil:	 o	
Agronegócio.	 Responsável	 por	 gerar	 R$	 1,98	 trilhão	
ou	27%	do	PIB	brasileiro	(segundos	dados	da	CNA),	o	
agronegócio	foi	analisado	detalhadamente	pelo	analis-
ta	político/econômico	Guto	Ferreira.	Em	“O	passado	do	
agro	fomenta	o	futuro”,	o	autor	apresenta	uma	explica-
ção	sobre	as	fases	do	agronegócio	no	Brasil,	e	destaca	a	
transformação	que	ocorre	no	setor	com	uma	mudança	
do	chamado	“agro	commoditie”	para	o	“agro	transfor-
mação”.	

	 Ainda	na	área	de	economia,	a	jornalista	Maria	Clara	
aborda	uma	das	maiores	revoluções	ocorridas	nos	últi-
mos	anos:	a	introdução	do	PIX	nas	transações	comer-
ciais.	Maria	Clara	analisa	o	impacto	dessa	nova	modali-
dade	de	pagamento	e	apresenta	as	principais	mudanças	
programadas	pelo	governo	para	o	PIX	em	2023.	

	 Passadas	 as	 eleições,	 surge	 o	 momento	 de	 anali-
sarmos	qual	foi	o	resultado	encontrado.	As	eleições	de	
2022,	 serviram	 como	 prova	 cabal	 que	 o	União	 Brasil	
continuará	sendo	um	dos	partidos	mais	importantes	do	
país.	O	cientista	político,	Murilo	Medeiros	apresenta	os	



portantes	do	país.	O	cientista	político,	Murilo	Medeiros	
apresenta	 os	 números	 obtidos	 pelo	 partido	 nos	 prin-
cipais	cargos	disputados	e	faz	uma	análise	do	impacto	
dessa	eleição	para	o	fortalecimento	do	partido.	

	 Como	será	possível	observar,	a	primeira	edição	de	
2023,	apresenta	uma	riqueza	de	tópicos	abordados.	Os	
leitores	interessados	na	área	de	educação	poderão	apro-
veitar	o	artigo	sobre	o	Impacto	da	BNCC	na	educação	
brasileira,	escrito	pelo	Presidente	da	Indigo	e	Ex-Minis-
tro	da	Educação,	Mendonça	Filho.		Além	desses	artigos	
já	 citados,	 podem	 ser	 encontrados	 nessa	 edição:	 1-“O	
poder	e	a	 formação	da	sociedade	política”(Paulo	Gou-
vêa);	2-	“Conectividade	no	Brasil”	(Marcela	Machado);	
3-Democracia	e	a	liberdade	no	ambiente	digital”	(Tiago	
Levi).
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Mendonça Filho

Em	meio	a	tantas	dificuldades	vividas	pela	educação	
brasileira,	uma	ótima	notícia!	Pesquisa	do	Centro	
de	Políticas	Públicas	e	Avaliação	da	Educação	da	

Universidade	Federal	de	Juiz	de	Fora	(CAEd),	em	par-
ceria	com	o	MEC,	sobre	a	implementação	da	Base	Na-
cional	Comum	Curricular	com	mais	24	mil	profissionais	
da	educação,	realizada	ano	passado,	aponta	o	impacto	
positivo da BNCC na prática e na cultura educacionais 
de	professores	e	dirigentes	de	escolas.	A	primeira	etapa	
da	pesquisa,	divulgada	recentemente,	aponta	que	79%	
dos	professores	sentem	que	a	 implementação	da	Base	
reflete	positivamente	no	seu	comportamento	profissio-
nal.	Entre	os	diretores,	a	percepção	é	ainda	mais	positi-
va:	87%	acreditam	que	a	BNCC	contribui	para	melhorar	
a	gestão	educacional.

     	 A	 Base	 é	 uma	 das	 políticas	 públicas	 de	 educação	
mais	arrojadas	dos	últimos	20	anos	no	Brasil,	com	im-
pacto	 na	 formação	 de	 professores,	 na	 aprendizagem,	
nos	recursos	didáticos	e	nas	avaliações.

A	Base	é	uma	das	políticas	públicas	de	educação	mais	arroja-
das	dos	últimos	20	anos	no	Brasil,	com	impacto	na	formação	
de	professores,	na	aprendizagem,	nos	recursos	didáticos	e	

nas	avaliações

A BNCC IMPACTA A ESCOLA 
E É UMA CONQUISTA 

INCALCULÁVEL 
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Fundamental	 para	 proporcionar	 aprendizagem	 com	
equidade	e	competências	para	formar	cidadãos	críticos,	
criativos	e	capazes	de	lidar	com	suas	emoções,	seus	pro-
blemas	e	desafios.	O	coordenador	da	pesquisa,	Marcelo	
Burgos,	destaca	no	estudo	a	valorização	da	centralidade	
do	currículo	e	o	entendimento	de	que	a	BNCC,	“ao	con-
trário	do	que	muitos	receavam,	favorece	a	diversidade	e	
a	autonomia,	estimulando	a	imaginação	e	a	criatividade	
locais	com	vistas	à	aproximação	entre	o	currículo	e	as	
realidades	concretas	das	escolas	e	de	seus	alunos”.	

	 Prevista	pela	Constituição	de	1988,	a	BNCC	da	Edu-
cação	Infantil	e	do	Ensino	Fundamental	foi	apresenta-
da	 ao	 Conselho	 Nacional	 de	 Educação	 e	 homologada	
pela	nossa	gestão	no	Ministério	da	Educação	em	2017.	
A	partir	de	então,	 iniciou-se	o	processo	de	 implemen-
tação	pelas	redes	municipais	e	estaduais.	O	que	não	foi	
tarefa	 fácil,	 num	país	 da	 dimensão	 do	Brasil	 e	 com	a	
nossas	desigualdades.	Sem	uma	coordenação	nacional,	
sem	apoio	e	numa	pandemia,	a	mobilização	de	estados,	
municípios,	conselhos	de	educação,	ongs	e	educadores	
levou	a	BNCC	às	escolas	do	país.	Em	agosto	deste	ano,	
92%	dos	municípios	do	país	tinham	currículos	alinha-
dos	com	a	BNCC	(Movimento	pela	Base).
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	 O	que	prova	de	que	a	BNCC	era	um	anseio	da	socie-
dade,	que	quer	educação	de	qualidade.	Acompanhei	de	
perto	as	discussões	com	educadores,	as	audiências	pú-
blicas	nos	estados	para	a	formulação	do	documento.	A	
Base	contou,	também,	com	a	contribuição	de	especialis-
tas	de	diversos	países	com	Austrália	e	Estados	Unidos.	
Foi	muito	 gratificante	 ter	 concluído	 e	 entregue,	 como	
ministro	da	Educação,	a	primeira	base	nacional	curri-
cular	do	país,	um	documento	normativo	que	reflete	as	
necessidades,	as	diferenças	e	a	nossa	pluralidade.	É	uma	
conquista	incalculável.	O	país	só	entenderá	plenamente	
a	sua	importância	a	longo	prazo.					

Mendonça Filho, deputado federal, ex-ministro da 
Educação e presidente do Índigo
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O PASSADO DO AGRO
FOMENTA O FUTURO

O agro brasileiro passará por uma transformação cada vez mais rápido de um agro com-
moditie para um agro de transformação

Guto Ferreira

DESTAQUE
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Se	pegarmos	 as	 duas	 primeiras	 gerações	 do	 agro	
brasileiro,	o	que	equivalem	aos	primeiros	100	anos	
dos	últimos	150	anos,	será	fácil	observar	que	a	1a	

geração	 foi	 aquela	 responsável	 por	 “domar”	o	 campo,	
cercá-lo	 e	 começar	 a	produção.	Apesar	desta	 ser	uma	
geração	que	 já	não	está	mais	no	 controle	do	 campo	e	
tampouco	compreendia	bem	os	negócios	que	poderiam	
ser	 ligados	 a	 ele,	 foi	 ela	 quem	 iniciou	 o	 processo	 que	
hoje	nos	beneficiamos.

	 Porém,	esta	geração	foi	atingida	muito	pela	falta	de	
tecnologias	não	existentes	à	época,	sobretudo	no	com-
bate	a	pragas,	como	a	vassoura	de	bruxa	por	exemplo,	
que	varreu	as	plantações	de	cacau	da	região	Norte,	no	
estado	de	Roraima.	Naquela	época,	a	falta	de	conheci-
mento	do	solo	também	atrapalhava	uma	evolução	dos	
negócios.

	 O	não	entendimento	do	uso	de	fertilizantes	e	a	pou-
ca	pesquisa	no	país,	fazia	com	que	os	donos	de	terra	ba-
sicamente	atuassem	com	aquilo	que	imaginavam	ou	so-
nhavam	plantar	e	não	necessariamente	 com	a	cultura	
própria	para	aquele	solo	ou	a	que	lhe	daria	mais	escala.	
Isso	resultava	em	um	baixo	rendimento	por	hectare	e	
em	uma	produção	quase	de	subsistência.	Mas	tudo	isso	
começa	a	mudar	na	década	de	70,	com	a	criação	da	EM-
BRAPA.	
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O início do período de ouro

					A	década	de	70	começa	com	a	criação	da	EMBRAPA,	
Empresa	Brasileira	de	Pesquisa	Agropecuária,	em	1973.	
Como	o	objetivo	de	desenvolver	pesquisas	qualificadas	
e	direcionadas	ao	entendimento	do	campo	e	que	levem	a	
sua	maior	produtividade,	a	EMBRAPA	passa	a	se	tornar	
ponto	fundamental	para	entendermos	o	crescimento	do	
agro	no	Brasil.	De	1973	até	1980,	basicamente	todos	os	
maiores	estudos	sobre	o	agro	nacional	vinham	da	em-
presa.

	 A	evolução	do	 rendimento	médio	 (quilos	por	hec-
tare)	nas	culturas	de	milho,	arroz,	feijão,	soja	e	trigo	foi	
notável	de	1977	a	2017.	Em	boa	parte,	sem	sombra	de	
dúvidas	isso	se	deve	ao	trabalho	da	Embrapa	e	seu	apoio	
técnico	ao	produtor.
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O INÍCIO Ordenha em São Paulo, em 1958. Produtividade da 
pecuária era uma das mais baixas do mundo. Fonte: IBGE

	 Neste	 sentido,	 temos	 a	 chegada	 da	 2a	 geração	 do	
agro.	Lembremos	que	a	primeira	geração	foi	a	respon-
sável	por	iniciar,	cercar	e	começar	a	produção.	Esta	já	
tem	um	papel	bem	maior.	Dar	escala.	Exportar.	Ampliar	
patrimônio.	É	aqui,	na	década	de	90/2000	que	vemos	

16 |  Cadernos Liberais



o	avanço	da	pecuária	e	da	soja.	A	laranja	também	teve	
grande	papel	na	imagem	positiva	do	agro,	mas	os	grãos	
e	 os	 gado	de	 corte	 e	 leite	 foram	 fundamentais	 para	 o	
Brasil	se	tornar	a	potência	que	é	hoje.	Esta	geração	faz	
este	crescimento	basicamente	amparado	pelo	governo,	
recursos	de	bancos	 federais	 e	pelas	pesquisas,	hoje	 já	
não	 restritas	 à	EMBRAPA.	Aqui	 já	 vemos	universida-
des	especializadas	neste	ramo,	como	Viçosa,	Piracicaba,	
Instituto	de	Tecnologia	de	Alimentos	-	ITAL,	em	Cam-
pinas,	entre	outros.

EXPORTAÇÃO 33% das exportações do agro brasileiro foram 
para a China, que hoje busca deixar de ser um país de commodi-

ties para ser de manufatura
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	 Importante	 também	 lembrar	 que	 recai	 sobre	 esta	
2a	geração,	que	boa	parte	ainda	está	no	comando	dos	
negócios	ainda	hoje,	o	avanço	nas	negociações	interna-
cionais	e	no	campo	da	pecuária,	o	cruzamento	de	raças	
bovinas.	Por	ser	uma	geração	que	deu	o	atual	status	ao	
agronegócio,	 enfrentamos	 neste	 momento	 uma	 tran-
sição	mais	ruidosa	para	a	3a	geração.	É	com	certeza	o	
maior	conflito	de	geracional	e	de	visão	sobre	os	negó-
cios	dentre	todos	os	setores	da	economia	brasileira.

	 Isso	porque	parte	da	3a	geração	entende	que	a	tec-
nologia	deve	assumir	boa	parte	do	modelo	de	negócios	
das	empresas	do	agro,	enquanto	a	2a	conflita	dizendo	
que	além	de	conhecer	mais	o	mercado,	conhece	o	campo	
in	loco,	uma	deficiência	desta	nova	geração	tecnológica,	
que	afirma	que	tudo	o	que	ela	precisa	saber	está	nos	da-
dos	gerados	pelos	instrumentos	digitais.	É	interessante	
este	debate	porque	as	duas	gerações	estão	certas.	Mas	
hoje,	 na	 nossa	 análise,	 com	 uma	 leve	 vantagem	 para	
os	mais	velhos.	Por	um	fator	simples	e	ainda	imutável:	
gente.	a	geração	Z	tem	enorme	dificuldade	em	conhecer	
gente.

	 Se	contarmos	a	questão	do	avanço	irrefreável	da	tec-
nologia	e	o	fato	de	que	de	2020	ao	final	2021	a	pandemia	
de	COVID19	basicamente	privou	parte	desta	geração	do	
convívio	nas	escolas	e	faculdades,	é	algo	importante	que	
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deve	 ser	 levado	 em	consideração	 em	análises	 futuras.	
Em	resumo,	vivemos	agora	a	maior	transição	de	modelo	
de	negócios	do	agro	em	sua	história,	o	que	pode	definir	
muito	sobre	o	tipo	e	tamanho	de	participação	do	Brasil	
no	cenário	global	nos	próximos	30,	40	anos.	

	 O	que	antes	era	trabalhado	exclusivamente	pela	tra-
dição,	agora	é	obrigado	a	mesclar	o	componente	da	tec-
nologia,	o	que	pode	ser	uma	grande	vitória	da	união	de	
duas	visões	ainda	distintas	ou	pode	significar	um	pro-
blema	a	ser	observado	ainda	no	final	desta	década,	com	
a	ascensão	de	novos	executivos	do	campo.

A exportação

	 O	agro	brasileiro	tem	uma	preferência:	a	exportação.	
A	explicação	obviamente	pode	ser	colocada	na	conta	do	
valor	do	dólar,	que	potencializa	os	ganhos	dos	empresá-
rios	nacionais	na	conversação	com	o	Real.	Este	objetivo	
de	exportação	faz	com	que	as	empresas	se	modernizem,	
invistam	em	novos	maquinários	e	protocolos,	o	que	de	
forma	direta	também	beneficia	o	mercado	nacional.	Em	
casos	como	o	café,	ainda	há	uma	diferença	significativa	
de	um	produto	exportação	para	um	vendido	exclusiva-
mente	no	mercado	interno,	mas	em	outros,	como	frutas	
por	exemplo,	esta	evolução	beneficia	toda	a	cadeia.	
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	 O	 mesmo	 acontece	 com	 tratores	 e	 colheitadeiras	
automatizadas,	algumas	funcionando	sem	sequer	ter	al-
guém	no	volante.	Este	aumento	da	tecnologia	no	campo	
beneficia	em	muito	a	escala	de	produção,	muitas	vezes	a	
própria	sustentabilidade	e	também	o	mercado	interno,	
que	recebe	produtos	em	quantidade	maiores	e	qualida-
des	melhores	também.	Empresas	como	Monsanto,	Case,	
John	Deer	e	Caterpillar	tem	feito	seguidos	aumentos	de	
investimento	no	agro	nacional.

	 E	isso	falando	apenas	de	plantações.	Quando	vamos	
para	a	pecuária,	seja	de	leite	ou	de	corte,	a	melhoria	nas	
plantas	frigoríficas	e	alimentação	dos	animais	traz	uma	
qualidade	maior	ao	tratamento	da	carne	e	à	qualidade	
do	leite,	que	será	depois	utilizado	nos	laticínios.	Isso	sem	
falar	nas	melhorias	genéticas	e	de	alimentação	do	solo.	
Isso	tem	chamado	a	atenção	do	exterior	há	alguns	anos,	
colocando	o	Brasil	como	um	dos	três	principais	players	
de	agronegócio	do	mundo,	como	se	pode	ver	pelo	qua-
dro	acima.

	 Outro	 ponto	 fundamental	 quando	 falamos	 de	 ex-
portação	é	o	fato	de	que	quanto	mais	o	agro	vende,	me-
lhor	para	a	balança	comercial	brasileira.	A	maior	parte	
das	 grandes	 empresas	 de	 agronegócio	 brasileiras	 tem	
sede	no	Brasil,	 então	 seus	 lucros	ficam	por	aqui.	Mas	
isso	também	gera	um	outro	debate:	sustentabilidade.
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Sustentabilidade

	 O	avanço	do	agronegócio	trouxe	outro	 importante	
debate.	O	da	sustentabilidade.	As	modificações	genéti-
cas	nos	grãos	por	exemplo,	permitiram	que	a	soja	pu-
desse	 ser	 plantada	no	 estado	de	Roraima,	 com	 extre-
mo	sucesso,	inclusive	sendo	lá	onde	se	consegue	extrair	
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mais	óleo	por	 semente	em	 todo	o	país.	Mas	 isso,	 este	
avanço,	também	traz	desmatamento	e	a	falta	de	um	ma-
nejo	florestal	indica	que	o	Brasil	pode	estar	caminhando	
sim	para	um	avanço	na	produção	de	alimentos,	mas	terá	
prejuízos	em	outras	áreas,	uma	vez	que	a	aceleração	do	
desmatamento	causa	também	prejuízos	à	algumas	cul-
turas,	como	o	palmito	Jussara	por	exemplo	e	o	açaí.

				No	início	da	década	de	2000,	a	indústria	de	cosmé-
ticos,	se	aproveitando	de	onde	da	sustentabilidade	cor-
porativa	descobriu	na	Amazônia	uma	de	suas	riquezas.	
A	empresa	Natura	lançou,	com	sucesso,	o	produto	Breu	
Branco,	da	linha	EKOS,	onde	afirmava	fazer	uma	retira-
da	sustentável	do	produto	das	florestas	e	ainda	melho-
rava	a	condição	socioeconômica	dos	moradores	locais.	
Um	modelo	até	hoje	elogiado	mundo	afora.	Ocorre	que	
no	 caso	da	 região	Norte	 existem	 limites	 legais	 para	 o	
avanço	industrial,	justamente	pela	questão	de	preserva-
ção	ambiental	e	de	territórios	indígenas,	o	que	faz	com	
que	os	amazônidas	sofram	no	caminho	da	evolução	eco-
nômica.	

	 O	mesmo	não	ocorre	na	região	Nordeste	por	exem-
plo.	Por	ter	um	litoral	exuberante,	com	saída	para	o	mar,	
aeroportos	com	área	de	importação	e	exportação	e	um	
solo	riquíssimo	para	plantações,	a	regiões	pode	se	dar	
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ao	luxo	de	mesclar	vários	tipos	de	atividade	econômica,	
que	vão	do	turismo	à	geração	de	energia	eólica.	Da	plan-
tação	de	Pinus	às	colheitas	de	frutas	tropicais.	No	caso	
da	região	Norte	ainda	temos	este	debate	que	precisa	ser	
feito	de	forma	séria,	colocando	nesta	equação	o	garim-
po	e	 a	 extração	de	madeira	 ilegais,	 atividades	 extrati-
vistas	altamente	rentáveis,	mas	sem	nenhum	ou	quase	
nenhum	controle.

Mas e aí? qual a saída?

     Parte da resposta está na tecnologia e parte está no 
pensamento	da	3a	geração	do	agro,	que	ainda	não	abor-
damos.	O	avanço	das	tecnologias	tem	impactado	o	agro	
em	 todo	o	mundo.	A	 agricultura	de	precisão	 trouxe	 a	
ciência	do	campo	para	um	outro	patamar.	Mesmo	em	
países	desérticos	ou	pedregosos	como	Israel,	foi	a	tecno-
logia	que	possibilitou	uma	nova	forma	de	plantio,	com	
uma	utilização	racional	da	água	e	mudanças	de	PH	do	
solo	para	novas	culturas.	

				Não	seria	diferente	no	Brasil,	com	a	vantagem	de	ter-
mos	solo	rico	e	temperaturas	propícias	para	diversos	ti-
pos	de	culturas.	Neste	caso	nosso	gargalo	não	está	na	
tecnologia,	mas	sim	no	planejamento.	O	fato	de	termos	
quase	tudo	nos	torna	de	certa	forma	muitas	vezes	irres-
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ponsáveis	com	o	uso	dos	recursos	naturais.	Hoje	a	tec-
nologia	permite	diminuir	o	desmatamento,	com	o	ma-
nejo	florestal	e	ainda	sim	plantar	culturas	diversas	nas	
áreas	manejadas.	Drones,	sensores	de	solo,	 identifica-
ção	quase	automática	de	pragas	e	a	solução	necessária.

	 O	uso	de	equipamentos	sem	o	envolvimento	huma-
no,	abastecidos	pela	energia	solar	e	que	podem	plantar	
e	colher	por	24hs	seguidas.	Tudo	nos	dias	de	hoje	nos	
leva	a	caminhar	para	um	agronegócio	que	possa	expan-
dir	 com	 sustentabilidade.	Uma	das	 principais	 plantas	
de	suínos	do	mundo	está	localizada	no	Acre,	um	estado	
com	diversos	problemas	de	abastecimento	energético	e	
que	achou	soluções	tecnológicas	para	não	prejudicar	sua	
produção.	Pela	primeira	vez	temos	um	café	com	certifi-
cado	de	origem	da	Amazônia.
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	 No	Nordeste	 as	 frutas	que	 antes	 eram	exportadas	
apenas	em	cargueiros,	como	commodities,	hoje	já	em-
barcam	também	como	produto	transformado,	em	pol-
pa,	 suco	ou	doces.	 Isso	 sem	contar	outras	 tecnologias	
que	invadem	o	campo,	como	blockchain	e	rastreabilida-
de.	O	consumidor	hoje	consegue	saber	em	alguns	casos	
até	a	numeração	da	muda	ou	o	animal	de	onde	veio	o	
seu	alimento.	Tecnologia.	Este	é	o	único	caminho	possí-
vel	ao	agronegócio	brasileiro.

Chegamos na 3a geração do Agro

	 Para	falar	de	tecnologia	e	agro	brasileiro	é	impossí-
vel	dissociar	da	nova	geração	que	começa	a	opinar	nos	
negócios	do	campo.	A	3a	geração	é	aquela	que	já	avisou	
que	só	permanecerá	à	frente	dos	negócios	se	ela	puder	
INOVAR.	É	claro	que	isso	causa	um	conflito	com	a	2a	
geração,	que	ainda	está	majoritariamente	no	comando.	
Aqui	é	importante	entender	quem	são	estes	novos	per-
sonagens	do	agro.	Posicionados	entre	a	geração	Z	e	o	fu-
turo	(geração	Alpha	-	na	casa	dos	10...12	anos	hoje),	a	3a	
geração	já	nasceu	conectada.	Não	conseguem	dissociar	
crescimento	econômico	de	questões	ambientais.

	 Querem	sim	dar	mais	escala	(são	a	geração	startup),	
mas	com	propósito.	A	3a	geração	do	agro	é	aquela	que	
tem	o	poder	na	palma	de	sua	mão.	É	a	que	não	só	mo-
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derniza	o	negócio	mais	tradicional	da	economia	brasi-
leira,	 como	 tem	uma	visão	apurada	sobre	uma	cadeia	
global	de	valor.	

	 E	quando	falamos	de	vários	possíveis	acordos	bila-
terais	que	podem	beneficiar	o	país,	como	UE-Mercosul,	
esta	é	uma	visão	que	deve	ser	observada.	O	problema	
desta	geração	é	o	imediatismo	e	muitas	vezes	renegar	o	
conhecimento	adquirido	pelas	gerações	anteriores.	

				Não	é	raro	ver	um	jovem	do	mercado	do	agro	enten-
der	que	não	precisa	sequer	pisar	na	 fazenda,	uma	vez	
que	os	dados	lhe	chegam	com	precisão	em	seu	celular.	
A	questão	aqui	é	realmente	entender	que	entre	a	2a	e	
a	3a	geração	muita	coisa	mudou.	O	planeta	mudou.	Os	
valores	em	parte	mudaram.	E	a	forma	de	fazer	negócios	
mudou.	Aqui	também	devemos	destacar	o	avanço	con-
sistente	das	startups	de	agro.	Em	todo	o	mundo,	bilhões	
de	dólares	estão	sendo	despejados	por	fundos	de	inves-
timento	e	empresas	nestas	empresas	de	base	tecnológi-
cas,	que	representam	precisamente	o	caminho	da	nova	
economia.

	 No	Brasil	não	é	diferente.	Os	ecossistemas	do	Cen-
tro	 Oeste	 e	 Nordeste	 avançam	 rápido,	 com	 destaque	
para	Sorriso	e	Lucas	do	Rio	Verde	no	Mato	Grosso	e	Re-
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cife,	em	Pernambuco.	No	estado	de	São	Paulo,	univer-
sidades	em	cidades	do	interior	como	Piracicaba,	Bauru,	
Presidente	Prudente	e	São	Carlos	tem	aproveitado	para	
incentivar	seus	alunos	a	apresentar	startups	como	pro-
jetos	de	conclusão	de	curso.

	 Em	Santa	Catarina,	há	um	forte	desenvolvimento	de	
startups	para	o	ramo	de	laticínios	e	no	Paraná,	sobretu-
do	no	ecossistema	conhecido	como	red	foot,	há	inten-
so	desenvolvimento	de	startups	voltadas	a	instrumen-
tos	de	agro	precisão.	Ainda	são	poucas	as	iniciativas	do	
poder	público	olhando	para	isso.	Além	da	miopia	óbvia	
desta	falta	de	visão,	isso	faz	com	que	os	jovens	brasilei-
ros	passem	a	ser	cobiçados	por	empresas	de	fora.	Já	é	
perceptível	um	movimento	de	contratação	vindo	de	paí-
ses	árabes.
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	 A	questão	das	startups	é	maior	do	que	se	imagina.	
Justamente	pelo	poder	de	disrupção	e	de	foco	no	pro-
blema	que	carregam.	Elas	têm	o	poder	de	alterar	sen-
sivelmente	 o	 caminho	 de	 grandes	 empresas,	 sobretu-
do	 as	 centenárias,	 sob	 o	 risco	 de	 deixarem	de	 existir.	
Um	dos	mercados	que	mais	se	destaca	atualmente	é	o	
de	rastreabilidade.	Como	cenário,	não	temos	dúvida	na	
BRAIN	de	que	com	o	devido	engajamento,	o	melhor	pe-
ríodo	do	agro	brasileiro	ainda	acontecerá,	nas	mãos	da	
geração	Z.	Para	isso,	é	importante	que	políticas	públi-
cas	sejam	pensadas	com	foco	da	inovação.	E	que	nas	fa-
mílias	produtoras	desta	riqueza,	este	novo	pensamento	
passe	a	ganhar	espaço	gradual.

De agro commoditie a agro transformação

	 O	 agro	 brasileiro	 passará	 por	 uma	 transformação	
cada	vez	mais	rápido	de	um	agro	commoditie	para	um	
agro	de	transformação.	Um	dos	maiores	desafios	do	país	
neste	tema	é	justamente	a	conectividade	do	campo.	Algo	
que	em	tese	se	resolve	com	a	implantação	completa	do	
5G	no	país.	Uma	fazenda	conectada	ganha	em	produ-
tividade,	 economia,	 sustentabilidade	 e	 agilidade.	 Isso	
acontece,	justamente	porque	máquinas	e	equipamentos	
operando	em	rede	são	capazes	de	captar	e	processar	da-
dos.	
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					Com	isso,	identifica-se	pontos	de	melhoria,	favore-
cendo	o	uso	 inteligente	do	 solo	 e	 facilitando	o	desen-
volvimento	 de	 processos	 repetitivos.	 Trata-se	 de	 uma	
tendência	 (cada	 vez	mais	 urgente)	 no	 agronegócio.	 A	
própria	aliança	do	agro	com	a	 indústria	 só	 favorece	o	
campo.	A	agregação	de	valor	que	o	processo	industrial	
traz	enriquece	a	cadeia	do	agronegócio.	Além	disso,	para	
o	país,	é	a	melhor	estratégia,	uma	vez	que	a	 indústria	
responde	por	quase	30%	dos	 impostos	arrecados	pelo	
Governo	Federal.	

					O	entendimento	de	que	apenas	um	agro	baseado	nas	
commodities	seria	suficiente	para	o	Brasil	é	um	argu-
mento	pobre	e	equivocado	para	se	dizer	o	mínimo.	Ser	
a	fazenda	do	mundo	enquanto	quem	compra	da	gente	
investe	pesado	em	tecnologia	nos	faz	mais	fracos,	uma	
vez	 que	 teremos	que	 comprar	 a	 tecnologia	 deles	 para	
usar	no	nosso	campo.	A	conta	parece	boa,	mas	no	fundo	
é	ruim,	porque	poderia	ser	bem	melhor.

Guto Ferreira, jornalista, pós-graduado em Geren-
ciamento de projetos pela FGV
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BRASIL EM DEBATE
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Ighor Branco

Passada	as	eleições,	a	atenção	daqueles	que	se	inte-
ressam	por	política,	da	mídia	e	dos	que	vivem	no	
meio	público	se	voltam	para	uma	questão:	quem	

ajudará	o	político	eleito	ao	cargo	executivo	a	governar?	
Ou	seja,	quem	trabalhará	para	concretizar	suas	promes-
sas	de	campanha	e	tocar	o	dia	a	dia	da	máquina	pública.

	 Essa	é	uma	questão	fundamental	com	diversas	im-
plicações.	A	primeira,	diz	respeito	às	características	de	
um	cargo	de	ministro/secretário.	Decerto,	essa	é	uma	
função	dupla	no	processo	político	e	administrativo	do	
Estado	–	uma	vez	que,	por	um	lado,	o	nome	é	estabele-
cido	por	indicação	política	e,	por	outro,	tem	o	dever	de	
liderar	a	implementação	de	políticas	públicas	para	de-
terminada	área.

	 Logo,	ministros	ou	secretários	têm	amplos	papéis.	
Lideram	uma	burocracia.	Direcionam	a	formulação	de	

O		caminho	é	o	equilíbrio.	A	montagem	de	um	governo	de	
sucesso	exige	inteligência	do	gestor	para	eleger	as	priori-
dades	do	seu	governo	levando	em	consideração	o	arranjo	
político

Técnico ou político: qual perfil 
de um secretariado de sucesso?
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políticas	 –	 a	 partir	 da	 articulação	 com	 o	mandatário	
(seja	Presidente,	Governador	ou	Prefeito).	Negociam	a	
aprovação	destas	políticas	e	as	 implementam.	E,	além	
disso,	observando	a	configuração	típica	do	Brasil	de	go-
vernos	de	coalizão	–	sustentado	por	vários	partidos	–,	
ainda	servem	como	instrumento	de	construção	de	apoio	
político,	ou	no	popular,	de	moeda	de	troca.

	 Dado	isso,	surge	a	questão	que	dá	título	a	este	arti-
go:	faz	alguma	diferença	para	a	condução	das	políticas	
públicas	se	os	ministros/secretários	 têm	perfil	 técnico	
ou	político?

	 Antes	de	responder,	é	preciso	dizer	que	a	performan-
ce	de	um	ministro/secretário	é	algo	de	difícil	mensura-
ção.	O	horizonte	de	 informações	 é	 limitado	–	 seja	no	
desempenho	do	trabalho	ou	nas	articulações	internas/
externas.	Além	de	que,	o	produto	final	das	suas	funções	
–	as	políticas	públicas	implementadas,	podem	ser	ava-
liadas,	em	geral,	de	três	formas	diferentes	–	conforme	
alinhamento	 com	 o	 governante;	 de	 acordo	 com	 espe-
cialistas	da	área;	ou,	pelo	fim	último	da	percepção	dos	
cidadãos.	Além	disso,	um	ministro/secretário	pode	ser	
avaliado	em	quatro	aspectos:	Poder	de	agenda	–	ou	seja,	
a	partir	da	seleção	e	legitimação	das	políticas	públicas	
que	irá	desenvolver;	Capacidade	política	–	relação	com	
o	gabinete,	com	o	legislativo	e	os	partidos;	Relações	Pú-
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blicas	–	relação	com	grupos	de	interesses,	opinião	pú-
blica	e	mídia;	e,	Administrativo	–	organização	de	pes-
soal	e	funções.

	 Atendo-se	 apenas	 aos	 dois	 primeiros	 aspectos,	 é	
possível	 dizer	 que	 os	 ministros/secretários	 de	 perfis	
técnicos	e	políticos	possuem	vantagens,	ao	menos	em	
teoria,	diferentes	entre	si.

	 Sobre	o	técnico,	é	possível	dizer	que	tem	expertise	
–	conhecimento	na	área.	Que	é	orientado	a	longo	prazo	
–	ou	seja,	que	não	leva	em	consideração	os	ciclos	polí-
ticos/eleitorais	para	implementar	as	medidas.	Que	tem	
como	fim	último	políticas	que	priorizem	o	bem-estar	de	
todos	e	é	imparcial	–	sendo	contrário	a	interesses	priva-
dos.	E,	por	último,	que	se	guia	por	evidências	científicas	
como	critério	para	julgar	boa	uma	política.

	 Do	outro	 lado,	 é	possível	dizer	que	o	político	 tem	
legitimidade	democrática	–	ou	seja,	já	passou	pelo	crivo	
popular.	Que	é	responsivo	às	demandas	da	sociedade	–	
pauta	sua	atuação	mais	pelo	“calor	das	ruas”.	Que	aten-
de,	sobretudo,	aos	interesses	dos	seus	representantes	e	
grupos.	E,	por	último,	que	são	mais	hábeis	em	promover	
acordos	e	negociações	para	chegar	a	um	denominador	
comum	entre	interesses	distintos	–	de	outros	políticos,	
grupos	organizados	ou	da	própria	sociedade.
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	 Então,	qual	perfil	escolher?	O	brasileiro	médio	tem	
dado	cada	vez	mais	a	entender	que	prefere	o	perfil	téc-
nico	do	que	o	político	–	e	isso	tem	uma	explicação	que	
já	foi	citada	aqui.	O	desconhecimento	da	necessidade	
de	apoio	no	legislativo	e	casos	de	corrupção	envolven-
do	 negociatas	 políticas	 geram	 a	 percepção	 negativa	
sobre	a	indicação	de	cargo	–	servindo	como	moeda	de	
troca.

	 Isso	explica	o	discurso	que	cada	vez	mais	
candidatos	 e	 governantes	 vêm	 adotando	
de	privilegiar	indicações	técnicas.	Alguns,	
concretizam	na	prática.	Outros,	ao	longo	
da	governança	são	obrigados	a	ceder	em	
nome	da	“governabilidade”.

	 No	entanto,	há	casos	e	casos.	José	Ser-
ra	–	atual	senador,	por	exemplo.	Foi	Minis-
tro	da	Saúde	no	governo	FHC	–	de	1998	até	o	
início	de	2002	–	já	era	político,	sem	formação	na	
área	da	saúde,	mas	é	quase	uma	unanimidade	positiva	
na	avaliação	da	sua	atuação.	Entre	as	medidas	adota-
das	na	sua	gestão	estão	a	adoção	dos	medicamentos	
genéricos	e	a	diminuição	de	impostos	sobre	medica-
mentos	de	uso	continuado	–	ambas	destinadas	a	re-
duzir	o	preço	dos	medicamentos.	Também	são	apon-
tadas	 como	 conquistas	 a	 campanha	 contra	 a	 Aids,	

Faz alguma diferença 
para a condução das 

políticas públicas 
se os ministros/

secretários têm perfil 
técnico ou político?
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considerada	modelo	em	todo	o	mundo	e	o	aumento	de	
equipes	dos	programas	de	agentes	comunitários	de	saú-
de	e	de	saúde	da	família.

	 Há	ainda	o	recente	caso	do	atual	governador	de	São	
Paulo,	eleito	em	2022	e	ex-Ministro	da	Infraestrutura	
do	 governo	 Bolsonaro.	 Tarcísio	 de	 Freitas	 acumulou	
durante	a	vida	cargos	na	administração	publica	como	

técnico	e	é	engenheiro	de	formação.	Nunca	havia	
disputado	 eleição.	 Mas,	 com	 o	 seu	 trabalho	
sendo	avaliado	positivamente	–	com	um	per-
fil	de	“tocador	de	obras”,	de	quem	retomou	
diversas	obras	estruturantes	e	inacabadas	
do	país	–	ele	adquiriu	musculatura	políti-
ca	com	uma	parcela	da	sociedade	e	apro-
veitou	o	alinhamento	com	o	ex-presiden-
te	para	construir	seu	espólio	eleitoral	e	ser	
eleito	no	maior	estado	do	país.	Um	técnico	

que	se	tornou	político.

	 Ambos	os	casos	podem	parecer	isolados,	mas	apre-
sentam	algo	 em	comum	–	a	 interseção	de	 competên-
cias.	Um	bom	técnico,	com	currículo	extenso,	mas	que	
não	 tenha	 legitimidade	 popular	 e	 capacidade	 de	 arti-
culação	política	não	 conseguirá	 fazer	muita	 coisa.	Do	
mesmo	modo,	um	político	notável,	com	apoio	popular	
e	maleabilidade	no	meio	político,	que	não	tenha	o	míni-

Faz alguma diferença 
para a condução das 

políticas públicas 
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EXEMPLO DE ATUAÇÃO Apesar de não possuir formação na 
área da saúde, é quase uma unanimidade positiva a atuação de 

José Serra enquanto Ministro da Saúde do governo FHC
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mo	de	conhecimento	para	liderar	a	burocracia	da	pasta	
que	ocupa	não	conseguirá	implementar	as	políticas	pú-
blicas	com	a	qualidade	necessária.

	 Existe,	ainda,	pastas	e	pastas.	A	Casa	Civil,	por	exem-
plo,	lida	diretamente	com	a	articulação	e	aprovação	dos	
projetos	do	governo	no	legislativo	–	algo	fundamental-
mente	político.	A	Ciência	e	Tecnologia,	por	sua	vez,	lida	
com	inovações	e	o	fomento	de	avanços	técnicos	e	produ-
tivos	de	um	país	-	de	caráter	mais	técnico.	Há	também	
pastas	e	nomes	que	têm	mais	autonomia	do	que	outras	
para propor agenda e atuar – a depender dos interesses 
e	aptidões	do	governante.

	 Portanto,	a	resposta	para	a	questão	é	o	caminho	do	
meio	–	o	equilíbrio.	Ou	seja,	a	montagem	de	um	gover-
no	de	sucesso	exige	inteligência	do	gestor	para,	primeiro	
eleger	as	prioridades	do	seu	governo,	e	então	perceber	
quais	são	os	nomes	e	perfis	mais	adequados	para	cada	
situação	–	levando	em	consideração	o	arranjo	político	e	
tendo	a	certeza	de	que	perfis	puristas	terão	pouco	êxi-
to	em	qualquer	que	seja	a	área	ocupada.	Na	prática,	os	
desafios	e	o	próprio	sistema	ensinam	no	dia	a	dia	aos	
técnicos	a	serem	mais	políticos,	e	também	despertam	a	
necessidade	de	conhecimento	e	qualificação	nos	políti-
cos	para	implementarem	suas	pautas.

Ighor Branco, Cientista Político (UFPE)
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ELEIÇÕES

União Brasil nas Eleições 2022

O desempenho	 nas	 eleições	 proporcionais	 foi	 muito	positivo	para	o	União	Brasil.	Na	Câmara	dos	Depu-
tados,	a	sigla	tornou-se	a	terceira	maior	força	par-

tidária	da	Casa,	atrás	somente	do	PL	e	do	PT.	No	cômputo	
total,	o	União	elegeu	59	parlamentares	–	seis	a	mais	em	re-
lação	à	 atual	 legislatura,	marcando	 crescimento	de	 11,3%.	
O	partido	foi	uma	das	poucas	legendas	do	centro	político	a	
registrar	avanço	nas	urnas.

	 Siglas	 tradicionais	perderam	espaço	na	Câmara.	O	PP	
viu	sua	bancada	atual	de	58	integrantes	ser	reduzida	para	
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47	parlamentares.	Um	outro	partido	que	sofreu	desidra-
tação	foi	o	PSB,	que	atualmente	conta	com	bancada	de	
24	deputados	e	passará	a	ter	somente	14	deputados	na	
próxima	legislatura.	Já	o	PSDB	terá	9	integrantes	a	me-
nos	quando	comparado	ao	quadro	vigente,	com	redução	
de	40%	da	bancada.

COMPOSIÇÃO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS NA 57ª 
LEGISLATURA (POR BANCADAS PARTIDÁRIAS)

	 Com	a	nova	composição,	o	União	Brasil	terá	repre-
sentantes	de	22	estados	na	Câmara	em	2023.	Atualmen-
te,	o	partido	tem	representação	em	apenas	20	unidades	
federativas.	Em	relação	às	vagas	em	disputa	nas	regiões	
do	país,	o	União	Brasil	conquistou	20%	das	cadeiras	da	
região	Norte,	atrás	somente	do	MDB	(23%).

União Brasil nas Eleições 2022
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No	Nordeste,	o	União	ficou	com	13,9%	das	vagas	e	no	
Centro-Oeste	angariou	9,8%	das	cadeiras,	seguido	por	
Sudeste	(8,4%)	e	Sul	(7,8%).	Bahia,	São	Paulo	e	Rio	de	
Janeiro	foram	os	estados	com	mais	deputados	federais	
eleitos	pelo	União:	seis	parlamentares	em	cada,	seguido	
por	Ceará,	Paraná	e	Rondônia,	ambos	com	quatro	de-
putados	vitoriosos.

AS DEZ MAIORES BANCADAS DA CÂMARA
(PERFORMANCE ELEITORAL)
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	 Na	proporcionalidade	da	representação	estadual,	o	
União	 controlará	 50%	da	 bancada	de	Rondônia,	 feito	
inédito	na	história	da	 legenda	(das	oito	vagas	em	dis-
puta,	elegeu	4	parlamentares	rondonienses).	No	Acre,	
o	 partido	 ocupará	 37,5%	 das	 vagas.	 E	 em	 cinco	 esta-
dos	terá	domínio	de	25%	da	bancada:	Mato	Grosso,	Rio	
Grande	do	Norte,	Amazonas,	Roraima	e	Sergipe.

	 De	 forma	 consagradora,	 o	 União	 Brasil	 elegeu	 os	
campeões	de	votos	em	cinco	estados	do	país:	

	 Sergipe	–	Yandra	de	André	(União	Brasil)	ultrapas-
sou	a	faixa	de	130	mil	votos,	sendo	a	mais	votada	no	Es-
tado	(conquistou	11,01%	dos	votos	válidos	no	total).	Ela	
é	a	1ª	mulher	eleita	deputada	federal	em	Sergipe.	
	 Rondônia	 –	 o	 médico	 Fernando	 Máximo	 (União	
Brasil),	que	foi	secretário	de	Saúde	no	Estado,	foi	o	mais	
votado	entre	os	rondonienses,	com	85.600	votos	(9,85%	
dos	votos	válidos).	
	 Goiás	–	a	jornalista	Silvye	Alves	(União	Brasil)	foi	a	
candidata	mais	votada,	com	254,6	mil	votos	(7,39%	do	
total	dos	votos	válidos).	
	 Mato	Grosso	–	o	 ex-deputado	 e	 ex-senador	Fabio	
Garcia	(União	Brasil)	foi	o	candidato	mais	votado,	com	
98.700	votos	(5,70%	do	total).	
	 Rio	de	Janeiro	–	a	deputada	Daniela	do	Waguinho	
(União	Brasil),	a	mais	votada	no	Estado,	foi	reeleita	com	
pouco	mais	de	213,7	mil	votos	(2,47%	dos	votos	válidos).
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	 Destaque	ainda	para	Elmar	Nascimento	(BA),	Mei-
re	Serafim	(AC),	Alfredo	Gaspar	(AL)	e	Pedro	Lucas	Fer-
nandes	(MA),	que	receberam	a	segunda	melhor	votação	
em	seus	estados.

PERFORMANCE DO UNIÃO BRASIL POR ESTADO 
(CÂMARA DOS DEPUTADOS)
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	 Apesar	 de	 ser	 uma	 legenda	 estreante	 nas	 urnas,	 o	
União	Brasil	se	destacou	como	importante	pilar	do	voto	
ideológico.	O	partido	recebeu	165.483	mil	votos	de	legen-
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da	para	a	Câmara	Federal	–	7º	melhor	desempenho	nes-
te	quesito,	acima	de	legendas	como	PSDB,	Novo,	Repu-
blicanos	e	Cidadania.

	 No	total,	com	a	soma	dos	votos	nominais	e	de	legen-
da,	o	União	Brasil	recebeu	mais	de	10	milhões	de	votos	
para	a	Câmara	Federal.	Foi	a	terceira	melhor	votação	en-
tre	os	partidos	políticos	do	país,	superando	grandes	si-
glas,	como	PP,	PSD	e	MDB.

VOTOS OBTIDOS POR PARTIDO PARA A CÂMARA 
DOS DEPUTADOS (ELEIÇÕES 2022)

44 |  Cadernos Liberais



45 Instituto Índigo | 



	 Em	termos	proporcionais,	o	Nordeste	é	a	região	que	
lidera	a	composição	federal	do	União	Brasil:	36%	da	ban-
cada	do	partido	na	Câmara	dos	Deputados	será	compos-
ta	por	políticos	nordestinos,	seguido	pelo	Sudeste	(25%	
dos	parlamentares)	e	pela	região	Norte	(22%	do	total).	

	 No	 âmbito	 local,	 o	 partido	 viu	 sua	 representação	
crescer	em	diversos	estados,	com	destaque	para	Rondônia,	
que	somou	quatro	parlamentares	a	mais	em	relação	ao	
cenário	atual.	Paraná,	Mato	Grosso	e	Acre	ganharam	dois	
representantes	cada.	

BANCADA DO UNIÃO BRASIL NA CÂMARA (ATUAL 
E ELEITA)
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	 Fortalecido	 pelo	 voto,	 o	 União	 Brasil	 ganhou	mais	
força	 e	 qualidade	 na	 Câmara	 dos	 Deputados.	 Quadros	
experientes	retornarão	ao	mandato,	como	o	ex-ministro	
Mendonça	Filho	(PE),	o	ex-senador	Fabio	Garcia	(MT)	e	
o	ex-deputado	e	ex-prefeito	de	Canoas,	Luiz	Carlos	Bu-
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sato	(RS).	O	União	foi	o	terceiro	partido	que	mais	elegeu	
deputados	novatos,	com	30%	de	renovação	de	sua	ban-
cada.	

	 O	PL	renovou	42%	dos	seus	quadros	com	mandato.	
Em	seguida	vem	o	PT,	com	35%	dos	seus	eleitos	consi-
derados	deputados	novos.	O	União	teve	um	aumento	de	
50%	no	número	de	mulheres	eleitas	na	Câmara	Federal:	
de seis representantes passará a ter nove deputadas na sua 
bancada.	São	elas:	Dayany	do	Capitão	(CE),	Dani	Cunha	
(RJ),	Silvye	Alves	(GO),	Daniela	do	Waguinho	(RJ),	Ro-
sângela	Moro	(SP),	Yandra	de	André	(SE),	Fernanda	Pes-
soa	(CE),	Cristiane	Lopes	(RO)	e	Meire	Serafim	(AC).

UNIÃO BRASIL NAS ASSEMBLEIAS ESTADUAIS

	 O	União	Brasil	também	conquistou	importantes	ban-
cadas	nas	Assembleias	Legislativas.	Na	votação	de	outu-
bro,	foram	eleitos	100	deputados	estaduais	pelo	partido.	
É	a	terceira	maior	legenda	do	país	em	número	de	depu-
tados	estaduais	com	vitória	nas	urnas.	O	partido	contará	
com	representantes	no	Legislativo	Estadual	de	26	das	27	
unidades	da	Federação,	 revelando	sua	capilaridade	na-
cional.	

	 Apenas	o	Piauí	não	terá	representantes	do	União	na	
esfera	subnacional.	Com	boa	performance	nas	urnas,	o	
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União	Brasil	 conseguiu	 fazer	 a	maior	 bancada	 em	 cin-
co	estados:	Bahia,	Amazonas,	Mato	Grosso,	Rondônia	e	
Amapá.

DEPUTADOS ESTADUAIS ELEITOS POR PARTIDO 
(ELEIÇÕES 2022)
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	 O	 partido	 conseguiu	 ainda	 eleger	 o	 segundo	maior	
número	 de	 parlamentares	 nas	 Assembléias	 do	 Rio	 de	
Janeiro,	Goías,	Paraná,	Sergipe	e	Roraima.	E	a	terceira	
maior	bancada	em	três	estados	nordestinos:	Pernambu-
co,	Ceará	e	Alagoas.

	 	A	Bahia	foi	o	estado	com	maior	quantidade	de	de-
putados	estaduais	eleitos	pelo	União	Brasil:	dez	no	total.	
Rio	de	Janeiro	e	São	Paulo	elegeram	oito	parlamentares	
cada.	Já	o	Paraná	emplacou	sete	assentos	para	o	partido	
no	Legislativo	estadual,	serguido	por	Goiás	e	Amazonas,	
ambos	com	seis	filiados	eleitos.	

DEPUTADOS ESTADUAIS DO UNIÃO POR REGIÃO 
(ELEIÇÕES 2022)

51 Instituto Índigo | 



52 |  Cadernos Liberais



	 O	União	Brasil	fez	os	deputados	estaduais	mais	vota-
dos	em	quatro	estados:	Márcio	Canella	no	Rio	de	Janeiro,	
Roberto	Cidade	no	Amazonas,	Bruno	Peixoto	em	Goiás	e	
Cristiano	Cavalcante	em	Sergipe.	Destaque	também	para	
Joana	Darc,	a	segunda	deputada	mais	votada	no	Amazo-
nas,	bem	como	Ieda	Chaves	em	Rondônia,	vice-campeã	
de	votos	no	estado.	Jair	Farias	recebeu	a	terceira	maior	
votação	em	Tocantins	para	deputado	estadual.

Murilo Medeiros, cientista político (UNB)
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O	União	Brasil	ganhou	musculatura	no	Senado	Federal	
com	o	saldo	final	das	eleições	2022.	O	partido	elegeu	cin-
co	senadores:	Davi	Alcolumbre		(AP),		Efraim		Filho		(PB),		
Professora	Dorinha	(TO),	Sérgio	Moro	(PR)	e	Alan	Rick	
(AC)

Murilo Medeiros

Terceira maior bancada do 
Senado, União Brasil volta 
ainda mais fortalecido das 
eleições de outubro
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SENADORES ELEITOS POR PARTIDO (ELEIÇÕES 2022)

	 O	Senado	renovou	um	terço	de	sua	composição	para	
2023.	No	cômputo	geral,	com	as	cinco	cadeiras	conquis-
tadas	(18,5%	do	total	em	disputa),		o			União			Brasil			foi			
o			segundo	partido	que	mais	elegeu	senadores	em	2022,	
atrás	apenas	do	PL,	que	somou		8	parlamentares	eleitos.
	 O	União,	que	lançou	nove	candidatos	à	Câmara	Alta	
do	Parlamento	brasileiro,	 recebeu	5,5	milhões	de	votos	
para	o	cargo	de	Senador	da	República,	o	quinto	partido	
com	melhor	votação	para	o	cargo.
	 A	partir	de	2023,	a	bancada	do	partido	será	formada	
por	dez	senadores	–	terceira	maior	do	Senado	Federal.	O	
partido	não	figurava	entre	os	três	maiores	do	Senado	des-
de	2006.

Terceira maior bancada do 
Senado, União Brasil volta 
ainda mais fortalecido das 
eleições de outubro
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COMPOSIÇÃO DO SENADO FEDERAL

	 Há	uma	nova	configuração	de		forças	partidárias	na	
Casa.	O	PL	terá	a	maior	bancada,	com	14	senadores.	Ele	
será	seguido	pelo	PSD,	com	11;	por	União	Brasil	e	MDB,	
com	10	cada	um;	e	pelo	PT,	com	9.	Juntas,	as	cinco	legen-
das	vão	concentrar	dois	terços	do	Senado.

	 Em	termos	relativos,	em	relação	às	maiores	legendas	
do	Senado,	o	União	Brasil	foi	o	partido	que	mais	cresceu	
em	comparação	ao	cenário	atual:	aumento	de	66,6%,	se-
guido	pelo	PL,	com	crescimento	de	55,5%	e	do	PT,	com	
avanço	de	28,5%.	O	número	de	tucanos	na	Câmara	Alta	
encolheu	mais	de	33%	e	o	de	emedebistas,	cerca	de	17%.	O	
Podemos	perdeu	um	quarto	de	sua	bancada,	assim	como	
o	PDT.
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União Brasil elegeu dez suplentes para o Senado:
 
	 Manoel		Arruda,	 1º	 suplente	 de	 Damares	 Al-
ves	(Republicanos/DF);
	 Mauro		Carvalho,		1º		suplente		de		Wellington	Fagun-
des	(PL/MT);
	 Professora	 Lu,	1ª	 suplente	 da	 Professora	 Dori-
nha	(União/TO);
	 Josiel		Alcolumbre		e		Breno		Chaves,		1º		e		2º	suplen-
tes	de	Davi	Alcolumbre	(União/AP);	Luís	Felipe	Cunha	e	
Ricardo	Guerra,	1º	e	2º	suplentes	de	Sérgio	Moro	(União/
PR);
	 Gemil		Júnior		e		Michel		Negreiros,		1º		e		2º	suplentes	
de	Alan	Rick	(União/AC);
	 Erik	Marinho,	2º	suplente	de	Efraim	Filho	 (União/
PB).

	 Além	de	contar	com	Davi	Alcolumbre	(AP),	ex-	pre-
sidente	do	Congresso	Nacional,	a	bancada	do	União	no	
Senado	será	uma	das	mais	experientes	da	Casa:	terá	dois	
ex-	governadores,	Jayme	Campos	(MT)	e	Chico	Rodrigues	
(RR);	cinco	ex-deputados:	Márcio	Bittar	(AC),	Efraim	Fi-
lho	(PB),	Professora	Dorinha	(TO),	Alan	Rick	(AC)	e	Ro-
drigo	Cunha	(AL);	uma	ex-candidata	à	presidência	da	Re-
pública,	Soraya	Thronicke	(MS);	além	do	ex-	juiz	Sérgio	
Moro	(PR).
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SENADORES ELEITOS PELO UNIÃO BRASIL (1986 A 2022)

	 No	 Senado	Federal,	 o	União	Brasil,	 sobretudo	 com	
os	quadros	do	PFL/Democratas,	sempre	foi	um	partido	
muito	representativo,	com	bancadas	fortes	e	expressivas.
	 Em	1998,	chegou	a	ter	24	senadores	na	bancada,	pe-
ríodo	em	que	Antônio	Carlos	Magalhães	presidiu	a	Casa.	
Na	mesma	 época,	 os	 senadores	 pefelistas	 ocuparam	 as	
três	cadeiras	disponíveis	para	o	estado	da	Bahia,	um	do-
mínio	completo.
	 Em	2006,	o	partido	conseguiu	uma	façanha:	mesmo	
liderando	a	oposição	ao	governo	do	PT	à	época,	 elegeu	
22,2%	do	total	das	cadeiras	do	Senado	em	disputa.	A	ban-
cada	do	antigo	DEM	passou	a	contar	com	18	senadores	
no	período.
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	 Na	legislatura	seguinte,	o	baque	foi	abrupto.	Em	2010,	
das	54	vagas	em	disputa,	o	DEM	só	elegeu	dois	senado-
res,	ou	seja,	apenas	3,7%	do	total.	Neste	período,	a	banca-
da	do	partido	minguou	para	apenas	três	parlamentares,	
pior	marca	na	história	da	legenda.
	 A	influência	do	partido,	porém,	sempre	foi	determi-
nante	para	definir	os	rumos	do	Senado	Federal.	Além	do	
MDB,	apenas	o	União	Brasil	conseguiu	eleger	nomes	para	
a	presidência	da	Casa:
	 Antônio	Carlos	Magalhães,	em	1997	e	1999;
	 Davi	Alcolumbre,	em	2019;
	 Rodrigo	Pacheco,	em	2021,	à	época	filiado	ao	DEM.

OS SENADORES ELEITOS NAS ELEIÇÕES 2022

 Davi Alcolumbre (AP)

	 Davi	Alcolumbre	nasceu	em	Macapá	 (AP)	e	 tem	45	
anos.	Cursou	ciências	econômicas	no	Centro	de	Ensino	
Superior	 do	Amapá	 (CEAP)	 e	 liderou	 a	Associação	Co-
mercial	e	Industrial	da	capital	amapaense.

	 Escolhido,	em	abril	de	2022,	para	ser	o	primeiro	líder	
do	União	Brasil	no	Senado	Federal,	o	ex-	deputado	fede-
ral	por	 três	mandatos	 e	 senador	Davi	Alcolumbre	 tam-
bém	foi	o	primeiro	presidente	judeu	do	Congresso	Nacio-
nal,	estando	à	frente	do	Senado	Federal	durante	o	biênio	
2019-2020.
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	 Atualmente,	é	presidente	da	Comissão	de	Constitui-
ção			e		 	Justiça			(CCJ),		 	uma			das		 	mais	importantes	
do	 Legislativo,	 e	 sua	 atuação	 sempre	 foi	marcada	 pelo	
diálogo,	conciliação,	respeito	e	consenso	com	os	colegas.	
Davi	foi	um	dos	cinco	senadores	reeleitos	nas	eleições	de	
2022	–	feito	que	revela	a	aprovação	de	seu	mandato.	Ele	
teve	47,88%	dos	votos	válidos	e	representará	a	população	
amapaense	por	mais	oito	anos	na	Casa	Alta	do	Congresso	
Nacional.

	 Davi	Alcolumbre,	durante	a	corrida	eleitoral,	defen-
deu	 a	 ampliação	 de	 recursos	 para	 os	municípios	 ama-
paenses,	bem	como	uma	maior	presença	de	profissionais	
da	 saúde	para	acompanhar	 jovens	em	escolas	públicas.	
Além	disso,	prometeu	envidar	esforços	em	torno	da	ge-
ração	de	empregos	na	Amazônia,	com	incentivo	à	bioe-
conomia.	Os			suplentes			do			senador			Davi			são			Josiel	
Alcolumbre	(primeiro)	e	Breno	Chaves	(segundo),	ambos	
do	União	Brasil.

60 |  Cadernos Liberais



 Professora Dorinha (TO)

	 Maria	Auxiliadora	Seabra	Rezende,	a	Professora	Do-
rinha,	tem	57	anos	e	é	natural	de	Goiânia	(GO).	Ela	é	for-
mada	em	pedagogia	e	foi	secretária	da	Educação	no	To-
cantins	por	mais	de	nove	anos.

	 Deputada	federal	por	três	mandatos,	Dorinha	tem	um	
mandato	ligado,	principalmente,	à	educação.	Foi	relato-
ra	da	Proposta	de	Emenda	à	Constituição	 (PEC)	 15/15,	
transformada	 na	Emenda	Constitucional	 nº	 108/2020,	
que	instituiu	permanentemente	o	novo	Fundo	Nacional	
de	Desenvolvimento	da	Educação	Básica	e	de	Valorização	
dos	Profissionais	da	Educação	(Fundeb).	A	congressista	
também	presidiu	a	Frente	Parlamentar			Mista			da			Edu-
cação			(2019-2021)			e	ocupou		a		liderança		da		Bancada		
Feminina		(2019-	2021)	na	Congresso	Nacional.

	 Com	apoio	popular	incontestável,	Dorinha	foi	a	sena-
dora	mais	bem	votada	da	história	do	Tocantins.	Ela	teve	
395.408	votos	dos	tocantinenses,	ou	seja,	50,42%	dos	vo-
tos	válidos	–	ficando	bem	à	frente	da	segunda	colocada,	
senadora		Kátia		Abreu		(PP),		que		foi		votada		por
145.104	eleitores	e	buscava	à	reeleição.

	 Durante	 a	 corrida	 eleitoral,	 Dorinha	 reforçou	 seu	
compromisso	com	a	educação	brasileira,	bem	como	apoio	

61 Instituto Índigo | 



às	pautas	do	agronegócio	e	de	políticas	públicas	para	jo-
vens,	mulheres	e	incentivo	à	cultura.	No	Senado,	ela	terá	
Professora	Lu	(União)	como	primeira	suplente	e	Mauri-
cio	Buffon	(PTB)	como	segundo	suplente.
 

 Efraim Filho (PB)

	 Efraim	Filho	nasceu	em	João	Pessoa	(PB)	e	 tem	43	
anos.	É	formado	em	direito	pela	Universidade	Federal	da	
Paraíba	(UFPB)	e	fez	especialização	em	direito	do	consu-
midor	em	Granada,	na	Espanha.	Em	2014,	 foi	membro	
da	CPI	da	Petrobras.	No	ano	seguinte,	presidiu	a	CPI	dos	
Fundos	de	Pensão.

	 Ex-presidente	 da	 ala	 jovem	 do	 antigo	 Democratas,	
Efraim	está	atualmente	em		seu	quarto	mandato	na	Câ-
mara	dos	Deputados.	
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	 Eleito	coordenador	da	bancada	da	Paraíba	por	qua-
tro	vezes,	também	foi	líder	do	Democratas	por	três	vezes,	
além	de	presidir	a	Frente	Parlamentar	de	Comércio,	Ser-
viços	e	Empreendedorismo.

	 O	novo	senador	da	Paraíba	enfrentou	sua	sexta	dispu-
ta	eleitoral.	Em	sua	carreira	política,	essa	foi	sua	quinta	
vitória.	Ele	teve	30,82%	dos	votos	válidos	e	representará	
a	população	paraibana	na	Câmara	Alta	do	Congresso	Na-
cional.

	 Além	de	apoiar	a	liberdade	política,	econômica	e	pro-
jetos	que	buscam	a	geração	de	emprego	e	renda,	Efraim	
Filho	destaca-se	pela	defesa	da	saúde,	do	empreendedo-
rismo	inovador	e	da	inserção	do	jovem	na	política.
Os	primeiro	e	segundo	suplentes	de	Efraim	Filho	são		An-
dré		Amaral		(Pros)		e		Erik		Marinho		(União),	respectiva-
mente.
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 Sérgio Moro (PR)

	 Sérgio	Fernando	Moro	tem	50	anos	e	é	natural	de			Ma-
ringá			(PR).			Formado			em			direito			pela	Universidade	
Estadual	de	Maringá	em	1995,	tem	mestrado	e	doutorado	
em	Direito.	Em	1996,	iniciou	carreira	como	magistrado,	
como	 juiz	substituto	em	Curitiba,	e	começou	a	 lecionar	
na	Universidade	Federal	do	Paraná	(UFPR).

	 Em	2002,	assumiu	a	vara	especializada	em	lavagem	
de	dinheiro	e	crimes	contra	o	sistema	financeiro	nacio-
nal	em	Curitiba,	onde	julgou	os	casos	Banestado	e	Ope-
ração	Farol	da	Colina.	Em	2012,	foi	auxiliar	da	ministra	
Rosa	Weber,	do	STF,	no	caso	conhecido	como	Mensalão.	
A	partir	de	2014,	foi	o	responsável	por	julgar,	em	primei-
ra	instância,	os	crimes	identificados	pela	força-tarefa	da	
Operação	Lava	Jato.

	 Encerrou	seus	22	anos	de	magistratura	ao	assumir,			
em			2019,			o			Ministério			da			Justiça			e	Segurança	Públi-
ca	no	governo	Bolsonaro,	do	qual	pediu	exoneração	em	
2020	e	foi	trabalhar	em	uma	empresa	de	consultoria	nos	
EUA.	O	combate	à	corrupção	e	a	luta	contra	a	criminali-
dade	são	suas	principais	bandeiras.

	 Sérgio	Moro	 recebeu	 quase	 2	milhões	 de	 votos	 dos	
paranaenses	(33,5%	dos	votos	válidos)	para	o	Senado	Fe-
deral,	consagrando-se	o	grande	vencedor	do	pleito.	A	cha-
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pa	eleita	com	Moro	inclui	Luís		Felipe		Cunha		(União),		
como		1º		suplente,		e	Ricardo	Guerra	(União),	como	2º	
suplente.

 Alan Rick (AC)
 
	 Natural	de	Rio	Branco,	Alan	Rick	 tem	45	anos.	Foi	
eleito	deputado	federal	por	dois	mandatos	consecutivos	
(2015-2019	e	2019-2023).

	 Jornalista,			apresentador			e			administrador			de	em-
presas,	 Alan	 Rick	 realiza	 importantes	 trabalhos	 sociais	
de	recuperação	de	dependentes	químicos	em	seu	estado.	
É	também	pastor	evangélico	e	foi	um	dos	signatários	da	
Frente	Parlamentar	Evangélica	do	Congresso	Nacional.

	 Alan	Rick	foi	eleito	senador	pelo	estado	do	Acre	com	
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154.312	votos	(37,46%	dos	votos	válidos).	Suas	principais	
bandeiras	estão	relacionadas	à	defesa	da	primeira	infân-
cia,	o	combate	às	drogas,	a	melhoria	do	ambiente	de	ne-
gócios	e	o	apoio	às	pautas	cristãs.	A	chapa	do	futuro	se-
nador	acreano	tem			como			suplentes			Gemil			Júnior			e			
Coronel	Casagrande,	ambos	do	União	Brasil.

Murilo Medeiros, cientista político (UNB)
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Governos Estaduais
Murilo Medeiros

Os	resultados	obtidos	nas	urnas	comprovam	a	for-
ça	do	União	Brasil	 no	 xadrez	político	brasileiro,	
principalmente	 na	 configuração	 política	 dos	 es-

tados.	O	União	Brasil	é	o	partido	com	m	 ais	governos	e		
staduais		conqu		istados		nas		eleições		2022.		

	 O	 partido	 reelegeu	 quatro	 governadores:	 Ronaldo	
Caiado	em	Goiás,	Mauro	Mendes	em	Mato	Grosso,	Wil-
son	Lima	no	Amazonas	e	Coronel	Marcos	Rocha	em	Ron-
dônia.	O	Partido	dos	Trabalhadores	(PT)	também		admi-
nistrará	quatro	estados	a	partir	de	2023.

LIDERANÇA União Brasil e Partido dos Trabalhadores lid-
eram ranking de governos estaduais com 4 estados
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	 O	União	conseguiu	eleger	ainda	dois	vice-	governado-
res:	o	jovem	Thiago	Pampolha	no	Rio	de		Janeiro,		terceiro		
maior		colégio		eleitoral		do	País,	e	Sérgio	Gonçalves,	vice-
-governador	de	Rondônia,	terceiro	estado	mais	populoso	
da	região	Norte.

GOVERNOS ESTADUAIS POR PARTIDO

	 Com	os	governos	estaduais	conquistados,	o	União	Bra-
sil	vai	gerir	um	orçamento	que	soma	R$	506	bilhões,	o	que	
representa	6,85%	do	PIB	nacional.

	 Além	disso,	o	partido	governará	17	milhões	de	habi-
tantes	a	partir	de	2023,	representando	7,95%	da	popula-
ção	brasileira.
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PERCENTUAL DE ESTADOS GOVERNADOS POR PARTI-
DO (ELEIÇÕES 2022)

	 O	União	Brasil	também	integrou	a	coligação	de	chapas	
vitoriosas	em	outros	nove	estados:

	 Cláudio	Castro	(PL)	no	Rio	de	Janeiro;	
	 Eduardo	Leite	(PSDB)	no	Rio	Grande	do	Sul;	
	 Ratinho	Júnior	(PSD)	no	Paraná;
	 Ibaneis	Rocha	(MDB)	no	Distrito	Federal;	
	 Helder	Barbalho	(MDB)	no	Pará;
	 Clécio	Luís	(Solidariedade)	no	Amapá;	
	 Antônio	Denarium	(PP)	em	Roraima;	
	 Fábio	Mitidieri	(PSD)	em	Sergipe;	
	 Wanderlei	Barbosa	(Republicanos)	em	Tocantins.

GOVERNOS ESTADUAIS CONQUISTADOS PELO UNIÃO 
BRASIL (ELEIÇÕES 2022)
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	 Em	 termos	 regionais,	 o	 partido	 comandará	 65%	 do					
eleitorado					do					Centro-Oeste,					região	marcada	pelo	
empreendedorismo	no	campo	e	pelo	forte	progresso	eco-
nômico.	

	 A	 legenda	 também	 ganha	 proeminência	 na	 região	
Norte	–	berço	da	Amazônia	e	do	potencial	agroambiental	
brasileiro	–	com	as	vitórias	nos	estados	do	Amazonas	e	
Rondônia,	segundo	e	terceiro	maiores	colégios	eleitorais	
da	região,	ambos	destacados	pelo	alto	crescimento	econô-
mico	nos	últimos	anos.

	 As	 eleições	 de	 2022	 revelaram	 o	 protagonismo	 do	
União	Brasil	nas	disputas	estaduais.	A	legenda,	que	lan-
çou	doze	candidatos	a	governadores,	recebeu	10,3	milhões	
de	votos	no	1º	turno	do	pleito,	a	terceira	agremiação	mais	
bem	votada	em	todo	o	país	–	atrás	somente	do	PT	(20,3	
milhões)	e	do	PL	(13,2	milhões).

	 O	União	Brasil,	que	em	2014	não	elegeu	nenhum	go-
vernador	no	 país,	 somando	 a	 performance	 dos	 extintos	
DEM	e	PSL,	retoma	peso	nacional	no	número	de	estados	
governados.	Em	 sua	história,	 a	melhor	 performance	 do	
partido	foi	em	1990,	com	a	eleição	de	nove	governadores,	
conforme	ilustra	a	tabela	a	seguir.
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HISTÓRICO DOS GOVERNOS ESTADUAIS CONQUISTA-
DOS PELO UNIÃO BRASIL (ELEIÇÕES 2022)

PERFIL HISTORICO DOS GOVERNADORES DO UNIÃO 
BRASIL

 Mato Grosso (MT)

	 O	 eleitorado	 mato-grossense	 reelegeu	 Mauro	 Mendes	
(União	Brasil)	para	o	governo	do	estado	em	1º	turno,	com	
68,45%	dos	votos	válidos.	Ao	todo,	ele	recebeu	1.114.549	vo-
tos,	sagrando-se	vencedor	em	todos	os	141	municípios	do	es-
tado.

	 O	gestor	do	União	Brasil	confirmou	a	aprovação	popu-

Fonte: TSE | Elaboração própria
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lar	de	sua	administração.	Mauro	Mendes	foi	o	governador	
reeleito	com	maior	índice	de	votação	na	história	política	
de	Mato	Grosso:	superou	os	53,95%	da	reeleição	de	Dante	
de	Oliveira,	em	1998,	e	os	65,39%	da	reeleição	de	Blairo	
Maggi,	em	2006.	No	Brasil,	foi	o	terceiro	governador	mais	
bem	votado,	superado	apenas	por	Helder	Barbalho	(MDB)	
no	Pará	e	Ratinho	Júnior	(PSD)	no	Paraná.

	 A	votação	mais	larga	foi	computada	em	Nova	Marin-
gá	(MT),	onde	ele	somou	92,5%	dos	votos	–	contra	5,1%	
da	segunda	colocada	Márcia	Pinheiro	(PV).			Em			Cuiabá,			
capital			do			estado,			Mauro	também	obteve	uma	vitória	
consagradora:	venceu	com	cerca	de	70%	dos	votos	válidos.

 Perfil - Mauro Mendes (MT)

	 Mauro	Mendes,	natural	de	Anápolis	(GO),	te	58	anos	e	
atua	como	engenheiro	eletricista	e	empreendedor	do	ramo	
de	metalurgia.	Presidiu	por	seis	anos	a	Federação	das	In-
dústrias	de	Mato	Grosso	(Fiemt)	e	exerceu	o	cargo	de	vice-	
presidente	da	Confederação	Nacional	das	Indústrias.

	 Desde	2018,	governa	o	estado	de	Mato	Grosso	e,	antes	
disso,	ocupou	o	cargo	de	prefeito	de	Cuiabá,	em	2012.	O	
vice-governador	em	sua	chapa	foi	Otaviano	Pivetta	(PDT).
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 Goiás (GO)

	 O	governador	Ronaldo	Caiado	(União	Brasil)	foi	ree-
leito	com	51,81%	dos	votos	válidos	no	1º	turno,	perdendo	
em	apenas	seis	dos	246	municípios	goianos:	Aparecida	de	
Goiânia,	Aporé,	Caçu,	Goianésia,	Maurilândia	e	Chapadão		
do	Céu.	Ao	todo,	Caiado	recebeu	1.806.892	votos.

	 Seu	principal	concorrente	e	segundo	colocado	na	dis-
puta,	 o	 ex-prefeito	 de	 Aparecida	 de	 Goiânia,	 	 Gustavo		
Mendanha		(Patriota),		venceu	somente	em	cinco	municí-
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pios.	O	deputado	federal			Major			Vitor			Hugo			(PL),			que			
ficou			em	terceiro	lugar,	venceu	apenas	em	uma	cidade.

	 O	vice-governador	na	chapa	vencedora	é	o	empresário	
Daniel	Elias	Carvalho	Vilela	(MDB),	de	38	anos,	natural	
de	Jataí	(GO).	Foi	o	concorrente	direto	de	Caiado	nas	elei-
ções	de	2018,	ficando	em	segundo	lugar,	com	16,14%	dos	
votos	válidos	(479.180).

 Perfil - Ronaldo Caiado (GO)

	 Ronaldo		Caiado		é		natural		de		Anápolis		(GO),	tem	
73	anos,	é	médico	ortopedista	e	pecuarista,	sendo	um	dos	
fundadores	 da	 União	 Democrática	 Ruralista	 (UDR)	 em	
Goiás,	se	tornando	porta-voz	da	pauta	do	agro	no	estado.

	 Foi	eleito	governador	de	Goiás	em	2018,	em	sua	pri-
meira	 eleição	 ao	 governo	do	Estado.	Disputou	 a	 eleição	
presidencial	de	1989,	foi	deputado	federal	por	cinco	man-
datos	e	eleito	senador	em	2014,	se	licenciando	para	dispu-
tar	a	eleição	para	governador.
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 Amazonas (AM)

	 Os	 amazonenses	 reconduziram	Wilson	Lima	 (União	
Brasil)	 ao	 cargo	 de	 governador	 do	 Estado,	 com	 56,65%	
dos	votos	válidos	-	mais	de	um	milhão	de	votos.

	 A	disputa,	vencida	em	2º	turno,	teve,	como	principal	
opositor,	o	ex-governador	Eduardo	Braga		(MDB),		que		al-
cançou		apenas		25,20%		dos	votos	válidos	do	pleito.	Braga	
contava	com	o	apoio	declarado	do	ex-presidente	e	candi-
dato	eleito	Luiz	Inácio	Lula	da	Silva	(PT).

	 Em	seu	primeiro	mandato	como	governador,	Wilson	
Lima	foi	reconhecido	por	implementar,	durante		a		pan-
demia		da		covid-19,		o		programa	RespirAr,	voltado	para	
pacientes	com	sequelas	da		covid-19.		Também		se		desta-
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cou		através		do	programa	Prato	Cheio,	com	refeições	a	R$	
1,00	para	os	amazonenses;	e	o	Auxílio	Estadual,	benefício	
no	valor	de	R$	150,00.

 Perfil - Wilson Lima (AM)

	 Wilson	Miranda	Lima	(União	Brasil)	é	natural	de		San-
tarém		(PA)		e		tem		46		anos.		Jornalista		de	formação,	ga-
nhou	notoriedade	ao	comandar	a	apresentação	do	progra-
ma	policial	“Alô	Amazonas”,	de	alta	audiência.

	 Disputou	 sua	 primeira	 eleição	 em	 2018,	 quando	 foi	
eleito	para	o	governo	do	Amazonas	enfrentando	ex-gover-
nadores,	 como	 Amazonino	Mendes	 (então	 PDT),	 Omar	
Aziz	(PSD)	e	seu	atual	opositor,		Eduardo		Braga		(MDB).		
Se		firmou		no	cenário	como	“opositor	da	política	tradicio-
nal”.
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 Rondônia (RO)

	 Os	rondonienses	confirmaram,	com	52,47%	dos	votos	
válidos	(458.370),	a	reeleição	do	Coronel	Marcos	Rocha	
(União	Brasil)	para	o	governo	do	Estado,	na	votação	em	
2º	turno.

	 Na	sua	estreia	na	política,	em	2018,	o	governador,	que	
é	militar	de	carreira,	foi	eleito	com	65,95%	dos	votos	vá-
lidos.	Em	2022,	teve,	como		principal		opositor,		Marcos		
Rogério		(PL),	atual	senador	pelo	estado	de	Rondônia,	que	
obteve	47,53%	dos	votos	válidos.

	 Em	uma	composição	“chapa	pura”,	Marcos	Rocha	dis-
putou	eleição	tendo	Sérgio	Gonçalves,	também	do	União	
Brasil,	como	vice-governador.	Graduado	em	Administra-
ção,	Sérgio	é	natural	do	Paraná,	tem	48	anos	e	é	ex-secre-
tário	de	desenvolvimento	econômico	do	governo	de	Ron-
dônia.
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 Perfil - Coronel Marcos Rocha (RO)

	 Marcos	 José	Rocha	dos	Santos	 (União	Brasil),	mais	
conhecido	 como	Coronel	Marcos	Rocha,	 tem	54	anos,	 é	
militar	e	natural	do	Rio	de	Janeiro	(RJ).			Começou			na			
carreira			política			em			2018,	quando	se	elegeu	governador	
do	Estado	de	Rondônia.

	 O	governador	reeleito	já	foi	secretário	municipal	 	de		
educação		em		Porto		Velho		(RO),	diretor	da	escola	militar	
da	cidade	e	titular	da	Secretaria		de		Estado		da		Justiça		de		
Rondônia	(Sejus),	cargo	que	assumiu	em	2014.
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ELEIÇÕES PARA GOVERNADOR EM 2022:	Comando	
dos	estados,	por	partido,	a	partir	de	2023

Murilo Medeiros, cientista político (UNB)
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O PODER E A FORMAÇÃO
DA SOCIEDADE POLÍTICA
O	Poder	do	Estado,	por	sua	natureza,	é	soberano,	abran-
gente	e	coercitivo,	mas,	não	é	ilimitado.	Ele	se	refreia	por	
restrições	externas	e	internas

Paulo Gouvêa da Costa

POLÍTICA
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O PODER E A FORMAÇÃO
DA SOCIEDADE POLÍTICA

Nas	sociedades	primárias,	como	até	hoje	nas	fa-
mílias,	existe	o	poder	consentido	e	natural,	im-
prescindível	 na	 realização	 dos	 interesses	 pró-

prios	de	cada	um	desses	grupos	domésticos.	Tais	normas	
de	conduta	só	valem,	naturalmente,	para	aplicação	in-
terna,	no	âmbito	restrito	do	núcleo	de	pessoas.	Não	têm	
caráter	geral.	Generalidade	é	uma	característica	da	or-
dem	jurídica,	do	poder	político,	do	poder	instituído.	A	
sociedade	primitiva	era	baseada	na	família	e	o	poder	era	
patriarcal.	Na	cidade	antiga	e	na	medieval	tinha	vigên-
cia	um	direito	de	conotações	também	familiares,	limi-
tado	ao	agrupamento.	No	povoado	vizinho	o	direito	era	
outro.	Os	indivíduos	que	faziam	parte	de	um	conjunto	
diverso	de	pessoas	eram	estranhos,	às	vezes	 inimigos,	
só	tinham	direitos	dentro	de	seu	próprio	grupo.

	 Ao	longo	do	tempo,	as	dificuldades	compartilhadas	
entre	 os	diversos	povoamentos,	 como	a	defesa	 contra	
inimigos	 comuns,	 levaram	as	 comunidades	 restritas	a	
se	 unirem	 em	 coletividades	mais	 complexas.	 Supera-
ram	diferenças	e	hostilidades,	aceitaram	subordinar-se	
a	deveres	comuns	para	terem	direitos	válidos	para	to-
dos.	Eis	aí	a	gênese	da	sociedade	política,	o	embrião	do	
Estado	moderno.	A	partir	da	compreensão	da	utilidade	
de	se	reunirem,	originou-se	a	base	do	poder	consensual	
ao	qual	grupos	mais	amplos	de	pessoas	se	submetem.	
A	nova	e	ampliada	sociedade	aceita	as	regras	de	caráter	
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geral	em	razão	dos	interesses	coletivos	defendidos	pelo	
que	já	se	poderia	chamar	de	“poder	político”.	

	 O	jurista	português	Marcello	Caetano,	no	seu	Ma-
nual	de	Ciência	Política	 e	Direito	Constitucional,	des-
creve	 assim	 essa	 forma	de	poder:	 “a	 função	do	poder	
político	é	a	de	subordinar	os	interesses	particulares	ao	
interesse	geral,	segundo	princípios	racionais	de	justiça	
traduzidos	por	um	direito	comum	a	todas	as	sociedades	
primárias	englobadas	na	sociedade	política”.		

	 A	sociedade	primária	formou-se	por	origem	natural	
e	 familiar.	A	 sociedade	 política	 por	 origem	 racional	 e	
voluntária.	É	fruto	de	um	pacto,	de	um	“contrato	social”	
pelo	qual	as	pessoas	instituem	e	aceitam	a	autoridade.	
Daí	resulta	o	Estado,	detentor	do	poder	político	e,	com	
ele,	a	licença	para	o	emprego	generalizado	da	coerção.	
O	Estado	existe	em	função	do	bem	público,	do	interesse	
geral.	A	obtenção	dos	objetivos	almejados	pela	coletivi-
dade	requer	ação,	decisão	e,	em	consequência,	autori-
dade	–	o	direito	de	mandar	e	ser	acatado	e,	por	isso,	a	
capacidade	de	impor	a	obediência,	se	necessário	com	o	
uso	da	força.	Conforme	Norberto	Bobbio	no	seu	Dicio-
nário	de	Política,	“O	Estado	é	uma	empresa	institucio-
nal,	de	caráter	político,	na	qual	o	aparelho	administra-
tivo	consegue	monopolizar	a	coerção	física	legítima	em	
vista	do	cumprimento	da	lei”.		E,	mais	uma	vez	confor-
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me	Caetano,	“Poder	político	é	a	faculdade	exercida	por	
um	povo	de,	por	 autoridade	própria	 (não	 recebida	de	
outro	poder),	instituir	órgãos	que	exerçam	o	controle	de	
um	território	e	nele	criem	e	imponham	normas	jurídi-
cas,	dispondo	de	meios	de	coação”.	

	 Poder	político,	de	acordo	com	Darcy	Azambuja,	em	
Introdução	à	Ciência	Política,	é	“a	possibilidade	efetiva	
que	 tem	o	Estado	de	obrigar	os	 indivíduos	 a	 fazer	ou	
não	fazer	alguma	coisa”.	É	um	poder	que	tem	sua	gêne-
se	no	interesse	e	na	vontade	social	e	que,	portanto,	se	
distingue	da	pura	força	no	mesmo	sentido	que	separa	a	
ação	do	invasor	armado,	por	quem	a	pessoa	é	subjugada,	
daquela	do	policial	ou	do	juiz,	a	quem	ela	obedece.	Há	
consenso	entre	os	teóricos	da	Ciência	do	Estado	de	que	
“poder	político”	é	a	efetividade,	a	eficácia	da	ordem	jurí-
dica	num	determinado	território,	sobre	um	determina-
do	povo.	População,	território	e	ordenamento	legal,	são,	
portanto,	os	elementos	componentes	do	Estado,	unidos	
pela	argamassa	do	poder	político.		

As limitações do poder
  
	 O	Poder	do	Estado,	por	sua	natureza,	é	 soberano,	
abrangente	e	coercitivo,	mas,	não	é	ilimitado.	Ele	se	re-
freia	 por	 restrições	 externas	 e	 internas.	 As	 primeiras	
costumam	 ser	 divididas	 em	dois	 tipos:	 as	 “compulsó-
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sórias”,	que	resultam	da	existência	de	outros	Estados	
e,	portanto,	de	outros	poderes	igualmente	soberanos,	e	
as	“espontâneas”	que	advêm	de	acordos	e	tratados	in-
ternacionais.	As	limitações	internas	são	sempre	espon-
tâneas	e	se	originam	de	 instituições	conscientemente	
criadas	para	 limitar	o	poder.	Esses	 freios	 são	de	 três	
tipos.	O	primeiro	desses	métodos	 internos	de	 limita-
ção	tem	como	instrumentos	máximos	a	Constituição,	
as	declarações	de	direitos	e	as	garantias	
constitucionais.	Elas	são	adotadas	para	
assegurar	os	direitos	fundamentais	dos	
cidadãos	 do	 respectivo	 Estado	 e,	 em	
consequência,	estabelecer	barreiras	ao	
exercício	do	poder.	O	 segundo	é	 a	di-
visão	 territorial	 do	poder	que	 inclui	 a	
descentralização	e	a	Federação,	ambos	
com	graus	diversos	de	rigor	ou	elastici-
dade.	A	diferença	entre	esses	dois	sub-
tipos	 foi	 traçada	 com	 precisão,	 na	 6ª	
edição	destes	Cadernos	Liberais,	por	seu	editor	Tiago	
Levi.	No	caso	do	Estado	brasileiro,	a	fórmula	usada	é	a	
da	Federação.	

	 O	compartilhamento	constitucional	de	competên-
cias	e	rendas	entre	unidades	do	território	impõe	limites	
e	impede	extravasamentos	do	poder	nacional.	A	divisão	

“A função do poder políti-
co é a de subordinar os 
interesses particulares 

ao interesse geral, segun-
do princípios racionais 

de justiça traduzidos por 
um direito comum a todas 

as sociedades primárias 
englobadas na sociedade 

política”
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do	poder,	pelo	critério	geográfico,	no	seu	maior	grau	
chega	ao	 federalismo.	Mais	além	do	que	a	Federação	
não	é	possível	esta	estratégia	avançar	porque,	no	extre-
mo	da	descentralização,	chegaríamos	a	uma	confede-
ração	que	já	não	é	mais	um	único	Estado.	O	Brasil,	por	
certo,	está	longe	desse	limite	visto	que	nossas	unidades	
federativas	dispõem	de	autonomia	bastante	 limitada,	
muito	distante,	em	eficácia	de	 restrição	do	poder,	do	

que	ocorre	nos	Estados	Unidos,	talvez	o	
melhor	e	mais	bem	acabado	exemplo	de	
um	sistema	federativo.

Finalmente,	o	terceiro	meio	de	limitação	
é	 a	 “divisão	 funcional”	 do	 poder	 com	 a	
separação	das	ações	legislativa,	judican-
te	e	executiva.	Ela	consiste	numa	classi-
ficação	das	funções	estatais	responsáveis	
pela	 legislação,	 administração	 e	 jurisdi-
ção	 e	 a	 sua	 distribuição	 por	 órgãos	 (ou	
“poderes”)	distintos.	

A separação dos poderes e os freios e contrape-
sos

	 O	Poder	em	si	é	uno.	Como	elemento	do	Estado,	
ele,	juntamente	com	o	povo,	o	território	e	a	ordem	ju-

“A função do poder políti-
co é a de subordinar os 
interesses particulares 

ao interesse geral, segun-
do princípios racionais 

de justiça traduzidos por 
um direito comum a todas 

as sociedades primárias 
englobadas na sociedade 

política”
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ca,	tem	como	uma	de	suas	características	a	unidade	e,	
em	consequência,	a	indivisibilidade.	Quando	se	fala	de	
divisão	do	poder,	ou	de	separação	de	poderes,	está	se	
tratando	de	divisão	ou	separação	de	funções	do	poder,	
não	do	poder	em	si.	Como	observa	Dalmo	de	Abreu	Dal-
lari	(em	Elementos	de	Teoria	Geral	do	Estado),	“embo-
ra	seja	clássica	a	expressão	“separação	de	poderes”,	que	
alguns	autores	desvirtuaram	para	divisão	de	poderes,	é	
ponto	pacífico	que	o	poder	do	Estado	é	uno	e	indivisí-
vel”.

	 Nas	monarquias	absolutistas	obviamente	não	se	co-
gitava	da	separação	das	suas	funções	e	de	sua	autorida-
de.	Ao	contrário,	a	lógica	era	a	concentração	do	poder	
inteiro	nas	mãos	do	monarca.	Aos	olhos	de	hoje	parece	
óbvia	uma	distinção	entre	as	funções	executiva,	legisla-
tiva	e	judicial,	e	a	alocação	das	três	para	diferentes	ór-
gãos	do	Estado.	Mas	na	era	do	absolutismo,	como	ainda	
anacronicamente	ocorre	em	alguns	lugares	do	mundo,	
todas	essas	 formas	de	exercício	do	poder	estavam	(ou	
estão)	concentradas	numa	só	pessoa.

	 Os	 movimentos	 de	 oposição	 ao	 absolutismo	 e	 as	
ideias	do	jusnaturalismo,	do	racionalismo	e	do	libera-
lismo	é	que	produziram	mais	esta	forma	de	contenção	
do	poder:	a	separação	de	poderes.	
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MONARQUIA ABSOLUTISTA Luís XIV da França, o Rei Sol. Pintura de 
Hyacinthe Rigaud (1701)
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	 A	evolução	da	concentração	para	a	 separação	 tem	
sua	origem	mais	remota	na	Magna	Carta	inglesa,	de	1215	
na	qual,	embora	muito	a	contragosto,	o	chamado	“Rei	
Sem	 Terra”	 limitou	 seus	 próprios	 poderes.	 O	 grande	
passo	seguinte	veio	com	a	Bill	of	Rights,	de	1688	na	qual	
a	Coroa	admitia	que	os	contribuintes	do	Erário	Público	
deveriam	 ser	 consultados,	 através	do	Parlamento,	 em	
decisões	que	afetavam	a	cobrança	de	impostos	e	outros	
temas.	A	base	conceitual	já	semelhante	à	da	atualidade	
está	em	John	Locke,	no	“Segundo	Tratado	do	Governo	
Civil”	de	1690	e,	muito	especialmente,	em	Charles-Lou-
is	de	Secondat,	Barão	de	Montesquieu,	com	“O	Espírito	
das	Leis”,	de	1748.	

	 Locke,	no	Segundo	Tratado,	Cap.	XII,	identifica	três	
funções	do	poder:	a	legislativa	(a	decisão	sobre	as	formas	
de	aplicação	da	força	pública);	a	executiva	(a	aplicação	
efetiva	desta	 força	na	 ordem	 interna)	 e	 a	 “federativa”	
(na	época,	a	administração	das	relações	com	outros	Es-
tados),	e	preconiza	que	essas	 funções	sejam	exercidas	
por	dois	órgãos,	um	deles	reunindo	as	funções	executi-
va	e	federativa.	“O	poder	legislativo	é	o	que	tem	o	direito	
de	estabelecer	como	se	deverá	utilizar	a	força	no	senti-
do	de	preservação	dela	própria	e	dos	seus	membros”	e	
não	deveria	reunir-se	permanentemente,	de	modo	que	
as	pessoas	que	elaborassem	as	leis	voltassem	à	condição	
de	cidadãos	comuns,	 sujeitos	àquelas	mesmas	 leis	 -	o	
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que,	segundo	ele,	levaria	os	legisladores	a	sempre	fazer	
as	leis	tendo	em	vista	o	bem	geral.	“Como	as	leis	elabo-
radas	num	determinado	momento	têm	força	constante	
e	duradoura,	precisando	para	 isso	de	perpétua	execu-
ção	e	assistência,	torna-se	necessária	a	existência	de	um	
poder	permanente	que	acompanhe	a	execução	das	leis	
que	se	elaboram	e	ficam	em	vigor.	E	desse	modo	os	po-
deres	legislativo	e	executivo	ficam	separados”.	“O	poder	
de	guerra	e	de	paz,	de	ligas	e	alianças,	e	todas	as	tran-
sações	com	todas	as	pessoas	e	comunidades	estranhas	à	
sociedade,	pode-se	chamar	de	“poder	federativo”.	

	 Montesquieu,	 no	Livro	XI	 de	 seu	Do	Espírito	 das	
Leis,	deu	à	teoria	da	separação	o	modelo	que	passou	a	
ser	adotado	universalmente.	Ele	distingue	as	funções	le-
gislativa,	executiva	e	judiciária	e,	a	partir	daí,	concebe	a	
célebre	teoria	dos	“freios	e	contrapesos”.	Um	dos	pode-
res	faz	a	lei,	o	outro	executa	de	acordo	com	a	lei	e	o	ter-
ceiro	julga	também	de	conformidade	com	a	lei.	O	poder	
de	cada	órgão	é	limitado	pelo	poder	de	outro.		“A	expe-
riência	eterna	mostra	que	todo	o	homem	que	tem	poder	
é	 tentado	a	abusar	dele;	vai	até	onde	encontra	 limites	
(...)	Para	que	não	 se	possa	 abusar	do	poder	 é	 preciso	
que,	pela	disposição	das	coisas,	o	poder	freie	o	poder.	
Uma	 constituição	 pode	 ser	 de	 tal	modo	que	ninguém	
será	constrangido	a	fazer	coisas	que	a	lei	não	obriga	e	a	
não	fazer	as	que	a	lei	permite”.
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	 Na	mesma	linha	e	na	mesma	obra,	porém	no	Cap.	
VI	(“Da	Constituição	da	Inglaterra”),	Montesquieu	en-
sina:	 “Quando	na	mesma	pessoa	 ou	no	mesmo	 corpo	
de	magistratura	o	poder	legislativo	está	reunido	ao	po-
der	executivo,	não	existe	liberdade,	pois	pode-se	temer	
que	o	mesmo	monarca	ou	o	mesmo	senado	apenas	esta-
beleçam	leis	tirânicas	para	executá-las	tiranicamente”.	
“Não	haverá	também	liberdade	se	o	poder	de	julgar	não	
estiver	separado	do	poder	legislativo	e	do	executivo.	Se	
estiver	ligado	ao	poder	legislativo,	o	poder	sobre	a	vida	
e	a	 liberdade	dos	cidadãos	seria	arbitrário,	pois	o	 juiz	
seria	legislador.	Se	estivesse	ligado	ao	poder	executivo,	
o	juiz	poderia	ter	a	força	de	um	opressor”.	“Tudo	esta-
ria	perdido	se	o	mesmo	homem	ou	o	mesmo	corpo	dos	
principais,	ou	dos	nobres,	ou	do	povo,	exercesse	esses	
três	poderes:	o	de	fazer	leis,	o	de	executar	as	resoluções	
públicas	e	o	de	julgar	os	crimes	ou	as	divergências	dos	
indivíduos”.	

	 A	partir	das	ideias	de	Montesquieu,	a	separação	de	
poderes	tornou-se	uma	doutrina	que	chegou	a	ser	erigi-
da	a	verdadeiro	dogma	no	Artigo	16º	da	Declaração	de	
Direitos	do	Homem	e	do	Cidadão,	de	1789:	

Qualquer sociedade em que não esteja assegura-
da a garantia dos direitos, nem estabelecida a se-

paração de poderes, não tem Constituição.
“ “
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	 Modernamente	a	concepção	mais	precisa	é	aquela	
formulada	 pelo	 Professor	 da	 USP,	Manoel	 Gonçalves	
Ferreira	Filho,	no	seu	Curso	de	Direito	Constitucional:	
“A	divisão	do	poder	consiste	em	repartir	o	exercício	do	
poder	político	por	vários	órgãos	diferentes	e	 indepen-
dentes,	segundo	um	critério	variável,	em	geral	funcio-
nal	ou	geográfico,	de	 tal	 sorte	que	nenhum	órgão	 iso-
lado	possa	agir	sem	ser	freado	pelos	demais”.		Desde	a	
antiguidade	até	os	dias	atuais,	foi	a	necessidade	de	pre-
venir	o	arbítrio	que	 levou	à	 formulação	e	à	adoção	do	
processo	técnico	da	separação	dos	poderes.	E	o	modelo	
revelou-se,	efetivamente,	um	dos	mais	eficazes	instru-
mentos	na	defesa	da	liberdade	individual.	

	 A	solução	prescrita	é	engenhosa	e	eficaz	posto	que,	
além	da	especialização	do	exercício	do	poder	em	órgãos	
distintos,	ela	resulta	no	consequente	sistema	de	“freios	
e	contrapesos”	de	Montesquieu	–	a	limitação	de	um	po-
der	 pela	 existência	 de	 outros	 poderes,	 independentes	
e	harmônicos	entre	si.	Todavia,	na	prática,	a	crescente	
importância	de	várias	e	substanciais	questões	afetas	ao	
poder	governamental,	como	a	segurança	e	a	previdên-
cia,	mais	a	evolução	dos	direitos	sociais	com	a	busca	de	
maior	eficácia	na	solução	dos	problemas	da	educação,	
saúde,	habitação,	infraestrutura,	tudo	isso	somado,	re-
sultou	no	alargamento	das	 funções	próprias	do	Poder	
Executivo,	o	poder	executor.	O	efeito	inexorável	dessa	
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combinação	de	fatores	foi	o	aumento	da	importância	e	
da	autoridade	de	um	dos	poderes	em	prejuízo	dos	de-
mais.	Com	essa	concentração	de	prestígio	e	de	autorida-
de	no	Executivo,	foram	progressivamente	diminuindo,	
de	maneira	mais	acentuada,	as	competências	do	Legis-
lativo.	Deu-se	o	desequilíbrio	do	que	deveria	ser	equili-
brado.		

Novos tempos, novos poderes

	 Sendo	o	Legislativo	um	poder	que	não	realiza,	que	
não	produz	resultados	concretos	e	visíveis,	ele	caiu	de	
importância	ante	os	olhos	da	população.	Mesmo	na	de-
cisão	do	que	permanece	no	seu	âmbito	de	competências,	
é	inevitável	a	morosidade	própria	dos	órgãos	coletivos.	
Esse	 fato,	 aliado	 às	 incongruências	 provocadas,	 como	
no	caso	brasileiro,	pela	coexistência	de	um	número	exa-
gerado	de	bancadas	partidárias,	vem	contribuindo	para	
corroer	a	imagem	daquele	que	devia	ser	o	principal	den-
tre	os	poderes.	E,	por	outro	lado,	a	percepção	pública	de	
que	os	parlamentares	gozam	de	desnecessárias	regalias,	
rendimentos	elevados,	e	trabalham	menos	do	que	se	es-
pera	deles,	 amplia	 ainda	mais	 a	 corrosão	do	 seu	 con-
ceito.	Nem	sempre	isso	é	a	realidade.	Certamente	não	
em	todos	os	casos.	Mas,	esta	é	a	imagem	captada	pela	
população	e	é	a	versão	transmitida	pelos	órgãos	de	im-
prensa.			
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TRÊS PODERES Prédios sede dos Poderes da República; Palácio da Al-
vorada, sede do Poder Executivo. Congresso Nacional, sede do Legislativo 

e Supremo Tribunal Federal, sede do Poder Judiciário

	 Enquanto	isso,	e	muito	por	causa	de	tais	circunstân-
cias,	o	Executivo	avançou	em	suas	competências,	crian-
do-se	instrumentos	como	os	decretos-lei	e	as	medidas	
provisórias.	A	iniciativa	do	Executivo	em	matéria	legis-
lativa	é	hoje,	no	Brasil,	muito	maior	do	que	a	do	próprio	
Parlamento.	Já	em	Montesquieu	havia	uma	exceção	à	
não-interferência	no	poder	de	outro	órgão:	a	admissão	
do	veto	do	executivo	à	lei	votada	pelo	legislativo.	Isso,	
hoje,	é	trivial	no	conjunto	das	prerrogativas	legislativas	
do	Executivo.	

	 A	especialização	das	 funções	na	atualidade	é,	por-
tanto,	 relativa.	Não	 existe	mais	 uma	 rígida	 separação	
como	propunha	a	teoria	de	Montesquieu.	Algumas	su-
perposições	são	parte	natural	da	normalidade	das	insti-
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tuições:	o	Legislativo	tem	algum	poder	de	julgar,	como	
no	caso	dos	crimes	de	responsabilidade	do	Presidente	
da	República,	que	tem	iniciativa	na	Câmara	e	sua	deci-
são	final	no	Senado,	e	também	administra	(quando	con-
trata	pessoal,	por	exemplo);	o	Executivo	legisla	com	as	
medidas	provisórias,	com	o	veto,	a	iniciativa	de	projetos	
e	também	julga	(nos	contenciosos	administrativos);	e	o	
Judiciário	 legisla,	pela	 iniciativa	própria	e,	de	alguma	
forma,	pela	interpretação.	O	que	não	é	normal	é	a	so-
breposição	e	a	interferência	de	atribuições.

	 A	 intromissão	 de	 cada	 Poder	 nas	 atribuições	 dos	
outros	é	uma	constante.	Um	exemplo	que	aflora	clara-
mente	no	Brasil	é	o	protagonismo	legiferante	do	Poder	
Judiciário.	 Esse	 fato	 coroa	 uma	 tendência	 suicida	 do	
Parlamento	no	que	diz	 respeito	 à	perda	de	 espaço	na	
produção	de	leis.	A	demora	na	formulação	legislativa	e	
a	omissão,	por	conveniência	ou	incapacidade	de	chegar	
a	algum	consenso,	na	definição	de	conflitos	sobre	temas	
importantes	da	sociedade,	jogam	nos	braços	dos	mem-
bros	do	STF	o	poder	de	assumir	decisões	estranhas	às	
suas	competências.	O	Supremo	Tribunal	Federal	legisla,	
principalmente	e	cada	vez	mais,	pela	interpretação	das	
leis,	frequentemente	usando	peculiaridades	que	trans-
bordam	do	mero	esclarecimento	do	sentido	de	uma	nor-
ma	e	provocam	verdadeiro	refazimento	do	seu	signifi-
cado	original.	E	o	Supremo	legisla	também	através	das	
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decisões	sobre	consultas	que	lhe	são	feitas,	em	geral	por	
partidos	políticos.

Os Pactos pela readequação da limitação do Po-
der 

	 Um	 bom	 sinal	 no	 sentido	 de	 talvez	 amenizar	 um	
certo	exibicionismo	e	o	indubitável	extravasamento	de	
competências	por	parte	do	Judiciário,	foi	a	decisão	re-
cente	da	Presidente	do	STF	de	criar	normas	mais	claras	
e	restritivas	em	relação	aos	pedidos	de	vistas	de	proces-
sos,	até	então	com	prazo	ilimitado,	e	restringir	o	extra-
vagante	exagero	das	decisões	 individuais	que,	embora	
em	casos	de	muita	importância,	vêm	tendo	sua	decisão	
tomada	sem	passar	pelo	plenário.	

	 Outro	 aspecto	 interessante,	 próprio	 da	 situação	
atual,	 é	 a	 recuperação,	 ainda	que	 circunstancial	 e	por	
vias	 tortas,	da	 força	política	do	Congresso.	As	dificul-
dades	 encontradas	 para	 estruturação	 de	 uma	base	 de	
apoio	 pelo	 ex-presidente	 e	 pelo	 há	 pouco	 empossado	
novo	presidente,	elevaram	a	importância	e	a	envergadu-
ra	do	Parlamento.	Para	propiciar	ao	Executivo	o	trânsi-
to	mais	fluido	de	seus	interesses	legislativos	e,	também,	
uma	velada	blindagem	à	hipótese	de	impeachment,	os	
senadores	e,	mais	ainda,	os	deputados,	têm	sido	agra-
ciados	com	inéditas	facilidades	e	garantias	na	liberação	

95 Instituto Índigo | 



de	suas	vultosas	emendas.	Subiu	muitos	graus	também	
sua	influência	na	designação	para	cargos	do	Executivo.	
 
	 E,	ainda	que	moderadamente,	melhorou	sua	avalia-
ção	popular	 e	 seu	 tratamento	pela	 imprensa.	É	difícil	
prever	se	esse	é	um	fenômeno	duradouro	ou	se	apenas	
momentâneo.	Mas,	sob	algum	aspecto,	e	ainda	que	ca-
minhos	duvidosos,	reequilibra	um	pouco	a	balança	da	
separação	de	poderes.	

	 Esses	 primeiros	 passos	 deveriam	 inspirar	 alguns	
avanços	 a	mais,	 e	 com	mais	 substância	 e	 perenidade,	
no	rumo	de	uma	readequação	da	limitação	de	poderes.	
Quanto	ao	aspecto	territorial	desse	processo	tão	impor-
tante	para	o	 fortalecimento	da	democracia,	 já	 está	na	
mente	do	Parlamento	e	da	sociedade	a	ideia	do	chamado	
“Pacto	Federativo”	que,	talvez,	devesse	ser	chamado	de	
“revisão”	do	contrato	 federativo	original.	É	 complexo,	
é	 trabalhoso,	mas,	é	 inevitável	que	aconteça	o	reequi-
líbrio	das	competências	e	das	arrecadações	adequadas	
para	realizá-las,	e	o	resultante	revigoramento	da	auto-
nomia	dos	Estados	Federados	-	sob	pena	de	nos	trans-
formarmos	num	país	unitário	de	fato.	No	mesmo,	e	tal-
vez	até	maior,	grau	de	urgência,	está	a	restabelecimento	
do	equilíbrio	entre	os	poderes:	o	 “Pacto	da	Separação	
dos	Poderes”.			
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	 Vale	sempre	repetir	mais	uma	vez	a	lição	de	Montes-
quieu:	“Tudo	estaria	perdido	se	o	mesmo	homem	ou	o	
mesmo	corpo	dos	principais,	ou	dos	nobres,	ou	do	povo,	
exercesse	esses	três	poderes:	o	de	fazer	leis,	o	de	execu-
tar	as	resoluções	públicas	e	o	de	julgar	os	crimes	ou	as	
divergências	dos	indivíduos”.	

Paulo Gouvêa da Costa, mestre em Direito do Esta-
do pela USP, Mestre em Política Pública Internacio-

nal (MIPP) pela Universidade Johns Hopkins, Ex-
-Deputado Federal
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CIÊNCIA POLÍTICA

98 |  Cadernos Liberais



Adam Smith, o pai da
economia moderna

Habitualmente,	as	ideias	econômicas	de	Adam	Smith	são	
taxadas	como	defensoras	da	não	intervenção	geral	do	Es-
tado.	No	entanto,	esse	entendimento	é	equivocado

Ighor Branco

Tido	como	o	pai	da	economia	moderna,	Adam	Smith	
foi	um	dos	primeiros	pensadores	a	elevar	os	conhe-
cimentos	econômicos	ao	posto	de	ciência.	A	obra	

intelectual	do	britânico,	apesar	de	não	ser	muito	extensa,	
exerce	uma	enorme	influência	até	os	dias	de	hoje.

	 Antes	mesmo	da	publicação	da	sua	obra	mais	notável	
“A	riqueza	das	nações”,	Smith	já	era	um	consagrado	es-
critor	e	professor	universitário.	Desde	1752,	lecionava	Fi-
losofia	moral	na	Universidade	de	Glasgow,	Escócia,	mas	
suas	 aulas	 incluíam	 outros	 campos	 do	 conhecimento,	
tais	como	filosofia	do	direito,	retórica,	ética	e	ciência	das	
finanças.	Justamente	por	isso,	para	os	seus	contemporâ-
neos,	Adam	Smith	era	mais	conhecido	pelo	iluminismo,	
do	que	pelo	liberalismo.	
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A RIQUEZA DAS NAÇÕES

	 Conhecido	como	um	dos	maiores	
clássicos	 do	 liberalismo	 econômico,	
“A	 riqueza	 das	 nações”	 é	 uma	 obra	
que	sintetiza	os	pilares	do	que	é	en-
tendido	como	economia	de	mercado	
e	a	liberdade	econômica.	Destaca-se,	
por	exemplo,	a	análise	que	Smith	faz	
sobre	a	importância	da	divisão	do	tra-

balho:	“o	maior	desenvolvimento	nos	poderes	produti-
vos	do	trabalho,	e	a	crescente	habilidade,	destreza	e	co-
nhecimento	com	o	qual	é	dirigido,	ou	aplicado,	parecem	
ter	sido	os	efeitos	da	divisão	de	tarefas”.

	 A	questão	central,	nesse	sentido,	é:	quais	são	as	va-
riáveis	que	explicam	a	prosperidade	de	algumas	nações	
em	relação	a	outras?	Ou	seja,	quais	são	os	 fatores	de-
terminantes	para	que	um	país	se	desenvolva	e	cresça,	
em	relação	a	outro	que	engatinhe	no	desenvolvimento	
econômico.

	 Diferentemente	dos	mercantilistas,	Smith	acredita-
va	que	o	incentivo	à	livre	concorrência	deveria	ser	um	
dos	principais	pressupostos	de	uma	economia	de	mer-
cado,	uma	vez	que,	na	sua	visão,	as	elites	comerciais	de	
cada	país	agiam	para	capturar	o	Estado	e	curvá-lo	aos	
seus	interesses.	
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	 Grandes	 comerciantes	 influenciavam	os	processos	
políticos	utilizando	 como	apoio	um	discurso	naciona-
lista	que	tratava	a	concorrência	como	inimiga	da	nação.	
Ao	mesmo	 tempo,	 lutavam	para	 que	 novos	mercados	
fossem	criados,	sempre	com	caráter	monopolista	e	com	
apoio	militar.

	 Ou	seja,	os	meios	que	os	mercantilistas	acreditavam	
promover	a	prosperidade	estavam	embebidos	de	repres-
são	estatal	e	controle	de	fluxo	de	bens	e	produtos,	o	que	
ia	de	encontro	com	sua	concepção	de	liberdade	econô-
mica	e	que,	na	prática,	não	era	benéfico,	não	só	social-
mente	–	privilegiando	poucos	e	permitindo	a	expansão	
da	corrupção	–	mas	como	para	o	desenvolvimento	eco-
nômico.

	 O	 liberal	 subverte	 essa	 lógica	 simplista,	 trazendo,	
por	 exemplo	 a	 noção	 de	 especialização	 na	 economia.	
Smith,	em	sua	obra,	aponta	que	o	comércio	é	algo	que	
beneficia	ambas	as	partes	envolvidas	–	comerciantes	e	
consumidores.	Ou	seja,	o	vendedor	ganha	tanto	quanto	
o	comprador	quando	ele	realiza	uma	troca	comercial.

	 Por	que?	Uma	resposta	pode	ser	vista	pela	natureza	
humana.
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Quando	nós	somos	livres	para	comprar	o	que	o	merca-
do	pode	fornecer,	não	precisamos	nos	especializar	em	
construir	 tudo	aquilo	que	demandamos.	Como	conse-
quência,	 o	homem	pode	direcionar	os	 seus	 esforços	 e	
saberes	para	as	coisas	que	ele	mais	gosta.

	 Nesse	 sentido,	 transpondo	 para	 a	 economia,	 uma	
vez	que	um	indivíduo	foca	na	produção	daquilo	que	ele	
executa	com	maestria,	a	sociedade	como	um	todo	tem	
um	ganho	de	produtividade,	barateando	o	processo	–	
uma	vez	que	se	torna	cada	vez	mais	veloz	–	e	direcio-
nando	cada	um	para	aquilo	que	faz	de	melhor.	Assim,	o	
ciclo	de	prosperidade	é	criado.	Esse	é	um	dos	pilares	do	
funcionamento	da	sua	principal	teoria:	a	mão	invisível	
do	mercado.

LIVRE COMÉRCIO E INTERVENÇÃO ESTATAL

	 O	declínio	de	um	país	surge,	assim,	quando	o	Esta-
do	se	coloca	a	 favor	de	 interesses	privados,	ainda	que	
isso	pudesse	 impactar	o	bem	público.	Desse	modo,	os	
custos	se	tornam	públicos	e	os	benefícios	privados.

	 Habitualmente,	 as	 ideias	 econômicas	 de	 Adam	
Smith	são	taxadas	como	defensoras	da	não	intervenção	
geral	do	Estado.	No	entanto,	esse	entendimento	é	equi-
vocado.
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	 A	produção	teórica	do	liberal	não	é	apenas	uma	con-
traposição	a	regulações	excessivas.	Na	realidade,	é	uma	
resposta	ao	cenário	da	época	da	captura	do	Estado	pe-
las	elites	mercantilistas.	De	outro	modo,	Smith	era	um	
pensador	que	via	no	mercantilismo	uma	força	que	gera-
va	poucos	avanços	para	a	sociedade.	

	 Os	maiores	 problemas	 para	 uma	nação,	 portanto,	
não	são	apenas	quando	o	governo	monopoliza	uma	área	
da	economia.	O	declínio	de	um	país	surge,	assim,	quando	
o	Estado	se	coloca	a	favor	de	interesses	privados,	ainda	
que	isso	pudesse	impactar	o	bem	público.	Desse	modo,	
os	custos	se	tornam	públicos	e	os	benefícios	privados.	

	 O	que	o	 autor	 sonha,	 em	última	 instância,	 é	num	
mundo	em	que	o	poder	das	elites	é	limitado	pelos	agen-
tes	do	Estado,	 sem	que	os	agentes	do	Estado	deixem,	
também,	de	ter	o	seu	poder	limitado	pela	sociedade.

Ighor Branco, cientista político (UFPE)
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PIX, uma revolução na 
relação do brasileiro com 

o dinheiro
Da	venda	mais	simples	nos	semáforos,	como	o	caso	da	pipo-
ca,	até	grandes	lojas,	profissionais	liberais	e	todo	tipo	de	ser-
viço,	as	três	letrinhas	fazem	sucesso	e	geram	grande	volume	

de	transações

Fevereiro	de	2020.	Enquanto	o	Brasil	ainda	não	le-
vava	 tão	a	sério	da	 ideia	de	uma	pandemia	e	se	
preparava	para	brincar	o	carnaval,	o	Banco	Cen-

tral	 anunciava	o	 lançamento	da	marca	PIX,	que	 esta-
ria	disponível	para	a	população	a	partir	de	novembro	
no	mesmo	ano.	A	nova	forma	de	realizar	pagamentos	e	
transferências	no	país	parecia	se	antecipar	ao	caos	so-
cial	que	viria	nos	próximos	meses:	lockdown,	trabalho	
remoto	forçado,	subempregos	como	alternativa	e	a	cé-
dula	de	dinheiro	como	um	potencial	transmissor	do	te-
mido	coronavírus.	

	 A	promessa	do	PIX	era	agilizar	as	transações	finan-
ceiras	de	forma	segura	e	alavancar	o	processo	de	moder-
nização	e	digitalização	dos	pagamentos,	mas	se	tornou	
uma	verdadeira	revolução	na	relação	do	brasileiro	com	
o	dinheiro.
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	 Há	cerca	de	um	ano	atrás,	em	fevereiro	de	2022	o	
PIX	já	era	o	meio	de	pagamento	mais	utilizado	no	país,	
ultrapassando	TED,	DOC,	boleto	e	cartões	de	débito	e	
crédito.	Até	setembro	do	último	ano	foram	26	bilhões	
de	transações	realizadas	pela	 ferramenta,	com	valores	
que	alcançaram	R$	12,9	trilhões.	Os	dados	são	da	Fede-
ração	Brasileira	de	Bancos.	

	 Voltando	ao	 início,	 também	é	essencial	destacar	a	
importância	que	os	pagamentos	instantâneos	ganharam	
no	contexto	de	pandêmico,	por	reduzirem	o	contato	di-
reto	das	pessoas	com	as	empresas	e	com	a	própria	nota	
em	espécie.	Esse	respiro	colaborou	para	a	manutenção	
de	várias	marcas	e	o	surgimento	de	novas,	enquanto	a	
economia	se	movimentava	e	tentava	sobreviver	a	mais	
um	momento	de	crise.	Um	levantamento	feito	pelo	Mer-
cado	Pago	aponta	que	o	uso	do	PIX	em	seus	pagamentos	
online	cresceu	de	16%	para	23%,	do	terceiro	trimestre	de	
2022	para	o	mesmo	período	do	ano	anterior.	O	formato	
também	correspondeu	a	um	quarto	das	transações	on-
line	realizadas	no	Mercado	Pago	nos	respectivos	meses.

	 Pelos	semáforos	das	cidades,	nota-se	o	impacto	des-
sas	três	letrinhas.	Nas	vendas	mais	simples,	como	o	é	o	
caso	de	pipoca,	água	e	algodão	doce,	é	massiva	a	quan-
tidade	de	micro	comerciantes	que	aceitam	a	forma	de	
pagamento	digital.	Até	mesmo	no	caso	delicado	de	pes-
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soas	em	situação	de	vulnerabilidade,	desempregadas	ou	
que	buscam	algum	tipo	de	ajuda	nas	ruas,	receber	di-
nheiro	via	PIX	é	uma	saída.	Não	é	raro	se	deparar	com	
uma	 imagem	compartilhada	nas	 redes	 sociais	 em	que	
alguém	segura	uma	placa,	com	sua	chave	PIX	estampa-
da	para	solicitar	uma	doação.

	 Tamanha	sua	popularidade,	uma	situação	inespera-
da	enxergou	oportunidade	em	meio	à	facilidade	de	uso	
da	ferramenta.	Principalmente	jovens	adotaram	a	prá-
tica	 de	 enviar	 quantias	 simbólicas	 -	 geralmente	 entre	
R$	0,01	e	R$	2,00	–	com	mensagens	amorosas	àque-
las	pessoas	 em	quem	estão	 interessados	 em	flertar.	A	
nova	modalidade	de	paquera	viralizou	depois	que	um	
homem,	bloqueado	de	todas	as	redes	sociais	de	sua	ex-
-namorada,	a	enviou	uma	sequência	de	transferências	
no	valor	de	R$0,01	com	pedidos	para	reatar	o	namoro.	
Até	o	Banco	Central	se	pronunciou,	afirmando	a	plata-
forma	do	PIX	é	um	meio	de	pagamento,	não	uma	rede	
social,	 e	 que	os	usuários	devem	evitar	 a	 exposição	de	
dados	sensíveis	como	CPF	e	número	de	telefone.

	 A	 experiência	 revolucionária	 no	 país,	 entretanto,	
não	é	pioneira	mundo	afora.	A	tecnologia	de	pagamen-
to	 instantâneo	existe	em	mais	de	50	países.	No	Reino	
Unido,	o	Faster	Payments	já	existe	há	uma	década	e	tem	
alta	adesão	dos	britânicos,	com	uma	média	de	7	milhões	
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de	 transações	diárias,	 somando	aproximadamente	R$	
39,5	bilhões.	A	Austrália	também	conta	com	o	New	Pay-
ments	Platform	(NPP),	que	garante	transações	financei-
ras	rápidas	durante	24	horas	por	dia.	Estados	Unidos,	
Índia	e	China	são	outros	exemplos	de	nações	que	com-
partilham	experiências	similares	a	nossas.
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As mudanças do PIX em 2023

	 Neste	início	de	ano,	o	Banco	Central	estabeleceu	no-
vas	regras	para	o	pagamento	instantâneo.	Já	vigentes	a	
partir	de	janeiro	de	2023,	as	mudanças	de	envolvem	li-
mites	e	horários	para	as	operações	via	Pix.	A	mais	temi-
da	não	aconteceu:	a	possibilidade	taxação	para	pessoas	
físicas.	Confira	abaixo	algumas	adaptações	 estabeleci-
das	pelo	BC.	Continua	sendo	gratuito	para	pessoas	físi-
cas,	mas	pode	ter	uma	taxa	de	até	0,99%	para	pessoas	
jurídicas	—	com	o	valor	limitado	a	R$	140.

Modalidades

	 Pix	Saque
A	modalidade	permite	saques	realizados	através	de	es-
tabelecimentos	 comerciais	que	estejam	aptos	 e	 com	o	
aval	do	Banco	Central.	Como	o	nome	já	antecipa,	a	fer-
ramenta	 funciona	 como	 um	 saque	 normal	 em	 caixas	
eletrônicos.	Uma	transferência	é	feita	para	o	estabele-
cimento	via	Pix	e,	após	a	confirmação	por	parte	da	loja,	
é	possível	receber	a	quantia	transferida	em	espécie.	No	
período	diurno	(entre	6h	e	20h),	o	valor	máximo	é	de	
R$500,00.	Durante	a	noite	(das	20h	às	06h),	o	limite	
diminui	para	R$100,00.
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	 Pix	Troco

	 Ao	realizar	uma	compra	e	fazer	o	pagamento	via	Pix,	
será	possível	receber	o	troco	em	dinheiro.	Se	alguém	vai	
até	um	estabelecimento	comercial	e	paga	um	valor	ex-
cedente	ao	total	da	compra	através	do	PIX,	o	local	re-
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tornará	o	troco	em	espécie.	Segue	o	mesmo	critério	de	
limite:	no	período	diurno	(entre	6h	e	20h),	o	valor	má-
ximo	é	de	R$500,00.	Durante	a	noite	(das	20h	às	06h),	
o	limite	diminui	para	R$100,00.

Maria Clara Ferreira, jornalista, socialmedia (Uni-
cap), pós-graduanda em Experiências Digitais; ges-

tão, produção e engajamento (PUC/RS)
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CONECTIVIDADE
NO BRASIL

CONECTIVIDADE
NO BRASIL
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Estudo	aponta	que	81%	da	população	brasileira	com	10	
anos	de	 idade	ou	mais	 tem	acesso	à	 internet,	 embora	
somente	20%	tenham	acesso	de	qualidade

Marcela Machado

A	TECNOLOGIA	ESTÁ	CADA	VEZ	MAIS	PRESENTE	
EM	NOSSAS	VIDAS.	É	IMPENSÁVEL,	NOS	DIAS	DE	
HOJE,	FICARMOS	COMPLETAMENTE	DESCONEC-

TADOS	DO	QUE	ACONTECE	NO	MUNDO

A conectividade	 proporcionou	 interações	 sem	fronteiras	 em	 tempo	 real,	 o	 que	 representa	
grandes	avanços	do	nosso	tempo.	Porém,	estu-

dos	mostram	que	 ainda	há	muito	 o	que	 avançar	para	
alcançarmos	 a	 plena	 conectividade	 entre	 todos	 os	 ci-
dadãos	do	mundo.	O	relatório	Global	Connectivity	Re-
port	2022,	da	International	Telecommunication	Union	
(ITU),	trouxe	à	tona	que	um	terço	da	humanidade	—	2,9	
bilhões	de	pessoas	em	todo	o	mundo,	não	está	conecta-
da	à	internet.	

	 Quanto	ao	nível	de	uso	da	internet,	nos	países	mais	
pobres,	somente	22%	da	população	tem	acesso	à	ban-
da	larga,	contra	91%	nos	países	mais	ricos.	O	relatório	
aponta,	ainda,	para	uma	divisão	educacional:	em	qua-
se	todos	os	países	com	dados	disponíveis,	a	taxa	de	uso	
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da	internet	é	maior	entre	aqueles	com	mais	educação.	
Quanto	à	proporção	de	usuários	da	internet,	nas	áreas	
urbanas	a	proporção	é	duas	vezes	maior	em	comparação	
com	as	áreas	rurais.	No	cenário	global,	62%	dos	usuários	
da	internet	são	homens,	enquanto	57%	são	mulheres.

DESIGUALDADE NO ACESSO À INTERNET NO BRASIL 

	 O	estudo	do	Instituto	Locomotiva	em	parceria	com	
a	consultoria	PwC	sobre	 “O	abismo	digital	no	Brasil”,	
publicado	em	2022,	revela	a	desigualdade	no	acesso	à	
internet	 no	 país.	O	 Índice	 de	 Privação	Online	 aponta	
que	49,4	milhões	de	brasileiros	(29%)	estão	plenamen-
te	conectados.	Nos	perfis	desses	usuários,	predominam	
as	seguintes	características:	são	usuários	das	regiões	Sul	
e	Sudeste;	possuem	celular	pós-pago;	acesso	por	note-
book;	maior	grau	de	escolaridade;	e	é	o	grupo	composto	
majoritariamente	 por	 pessoas	 brancas.	A	maioria	 dos	
usuários	(63%)	pertencem	à	classe	C	e	29%	às	classes	
A	e	B.	Esse	perfil	teve	conexão	média	à	internet	por	29	
dias	no	mês,	quase	o	mês	inteiro.	O	índice	calculou	que	
44,8	milhões	 de	 brasileiros	 (26%)	 estão	 parcialmente	
conectados.	A	maioria	é	da	região	Sudeste,	são	menos	
escolarizados	e	fazem	parte	das	classes	C,	D	e	E;	predo-
minado	por	pessoas	negras.	Esse	grupo	passa,	em	mé-
dia,	25	dias	do	mês	conectado.
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	 Os	subconectados	correspondem	a	41,8	milhões	de	
brasileiros	(25%)	São	usuários,	em	sua	maioria,	das	re-
giões	Norte	 e	Nordeste,	 com	 celular	 pré-pago,	menos	
escolarizados,	 das	 classes	D	 e	E;	 e,	majoritariamente,	
pessoas	negras.	O	grupo	dos	subconectados	teve	acesso	
à	internet	por	apenas	19	dias	no	mês.	Em	contraparti-
da,	33,9	milhões	de	pessoas	(20%)	estão	desconectadas.	
60%	dos	usuários	sem	acesso	à	 internet	pertencem	às	
classes	D	e	E;	e	36%	são	da	classe	C.	O	perfil	dos	des-
conectados	 é	 composto	 principalmente	 por	 homens;	
pessoas	não	alfabetizadas	e	 idosas.	Apenas	8%	da	po-
pulação	das	classes	D	e	E	estão	plenamente	conectados.	
Tendo	em	vista	o	tempo	médio	para	acesso	à	internet,	
constatou-se	que	o	grupo	passou	o	mês	todo	sem	cone-
xão.	
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	 O	estudo	destacou,	ainda,	que	81%	da	população	bra-
sileira	com	10	anos	de	idade	ou	mais	tem	acesso	à	inter-
net,	embora	somente	20%	tenham	acesso	de	qualidade.	
Em	relação	aos	domicílios,	68%	não	possuem	internet,	
justificando	o	alto	preço	do	serviço	para	a	não	contrata-
ção.	Já	os	13,5	milhões	dos	domicílios	com	acesso	à	in-
ternet	estão	conectados	via	banda	larga	móvel	-	conexão	
mais	lenta	e	de	baixa	qualidade	-,	por	meio	de	modem	
ou	chip.	

	 Outro	dado	importante	refere-se	ao	meio	utilizado	
para	acessar	a	internet.	Para	58%	dos	usuários,	o	celular	
é	a	única	forma	de	acesso.	Enfatiza-se	que	o	“uso	exclu-
sivo	do	aparelho	aumenta	entre	os	indivíduos	de	renda	
mais	baixa	e	os	negros,	o	que	revela	o	impacto	do	custo	
do	hardware	e	dos	serviços	de	banda	larga	nas	escolhas	
sobre	os	meios	de	conexão”.	

	 Para	 um	 melhor	 controle	 orçamentário,	 95,7	 mi-
lhões	 dos	 brasileiros	 que	 têm	 celular	 utilizam	 planos	
pré-pagos	com	dados	limitados	preestabelecidos.	Desse	
modo,	o	usuário	aproveitará	menos	a	internet	por	estar	
suscetível	aos	limites.	82%	desse	público	são	das	classes	
C,	D	e	E.	Sucintamente,	o	estudo	liga	a	falta	de	conexão	
às	classes	de	renda.	O	rendimento	dos	plenamente	co-
nectados	é	maior	que	o	dos	desconectados,	assim	como	
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os	rendimentos	dos	parcialmente	conectados	em	rela-
ção	aos	subconectados.	

	 Na	classe	A,	100%	dos	usuários	têm	acesso	à	inter-
net;	na	classe	B,	99%;	na	classe	C,	91%;	e	nas	classes	D	
e	E,	64%.	

CUSTO DA INTERNET 

	 O	Relatório	de	Acessibilidade	2020	da	Alliance	for	
Affordable	Internet	(A4AI)	avaliou	72	países	acerca	de	
políticas	de	redução	de	custo	de	acesso	à	 internet.	No	
ranking	do	Índice	de	Impulsionadores	de	Acessibilida-
de	(ADI),	o	Brasil	 foi	classificado	na	12ª	posição,	com	
68,80	pontos.	Em	comparação,	Malásia,	Colômbia,	Cos-
ta	Rica,	Argentina	e	Peru	ocuparam	as	cinco	primeiras	
posições,	com	desempenho	melhor	que	o	do	Brasil.

	 O	ranking	analisa	os	planos	de	políticas	de	banda	
larga	e	suas	metas	de	acessibilidade	da	internet.	Os	pla-
nos	nacionais	de	banda	larga	(PNBL)	são	interpretados	
como	necessários	para	alcançar	a	redução	de	preços	e	
a	 expansão	 inclusiva.	 __As	 estimativas	 apontam	 que	
20%	da	população	brasileira	mais	pobre	precisará	utili-
zar	8%	da	renda	média	mensal	para	obter	1	GB	de	ban-
da	larga	móvel.	O	custo	ultrapassa	o	limite	determinado	
pela	Comissão	de	Banda	Larga	das	Nações	Unidas,	de	
até	2%	da	renda	média	mensal.	No	Brasil,	1	GB	custa,
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aproximadamente,	R$	40	por	mês,	 valor	 considerado	
alto	pela	maioria	da	população.	__O	relatório	mencio-
na	que	os	governos	precisam	agir	para	reduzir	o	preço	
de	acesso	à	internet,	o	que	requer	investimentos.	Desse	
modo,	para	que	todos	estejam	conectados	a	uma	banda	
larga	de	qualidade	até	2030,	serão	necessários	“US$	428	
bilhões	adicionais	de	financiamento”.	O	financiamento,	
aliado	a	políticas	públicas	eficazes,	planejamento	forte	e	
implementação	efetiva	são	fundamentais	para	se	obter	
sucesso	nessa	empreitada.	__Atualmente,	o	Brasil	ocu-
pa	a	76ª	posição	entre	os	107	países	com	internet	mais	
cara	para	o	consumidor.	O	custo	mensal	para	a	popula-
ção	brasileira	acessar	a	internet	é	de	R$	22,09,	confor-
me	dados	do	estudo	desenvolvido	pelo	Numbeo,	banco	
de	dados	colaborativo	sobre	custo	de	vida	nos	países.

CONEXÃO ACESSÍVEL O desafio dos países é fornecer internet 
de qualidade a preços acessíveis para a população | Foto: Repro-

dução
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CONECTIVIDADE NAS ESCOLAS BRASILEIRAS

	 A	pandemia	da	 covid-19	aumentou	as	desigualda-
des	sociais	no	país	e	evidenciou	disparidades	no	acesso	
à	internet	e	uso	da	rede.	Por	conta	das	medidas	de	en-
frentamento	à	pandemia,	 como	o	 isolamento	 social,	 a	
internet	tornou-se	imprescindível	para	a	comunicação,	
o	acesso	a	informações,	educação	remota,	teletrabalho,	
telemedicina	e	outros.	
 
	 A	pesquisa	experimental	“Painel	TIC	Covid-19”,	rea-
lizado	pelo	Comitê	Gestor	da	 Internet	no	Brasil	 (CGI.
br),	pelo	Centro	Regional	de	Estudos	para	o	Desenvolvi-
mento	da	Sociedade	da	Informação	(Cetic.br)	e	pelo	Nú-
cleo	de	Informação	e	Coordenação	do	Ponto	BR	(NIC.
br),	abordou,	em	sua	terceira	edição,	dados	sobre	a	co-
vid-19	associada	ao	ensino	remoto	e	ao	teletrabalho.	

	 Com	as	escolas	e	universidades	fechadas,	a	pesquisa	
informou	que	“82%	dos	usuários	com	16	anos	ou	mais	
que	frequentam	escola	ou	universidade	acompanharam	
aulas	ou	atividades	remotas”.	Porém,	36%	desses	usuá-
rios	tiveram	dificuldades	para	assistir	às	aulas	devido	à	
falta	ou	baixa	qualidade	de	conexão	à	internet.	

	 Em	sentido	complementar,	o	Estudo	de	Conectivi-
dade	das	Escolas	Públicas,	realizado	pela	MegaEdu,	em	
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colaboração	com	a	consultoria	BCG	e	a	Fundação	Le-
mann,	ressaltou	que	a	conectividade	educacional	gera	
oportunidades	que	alavancam	a	educação	tradicional.	
 
	 Em	relação	à	cobertura	de	rede	nas	escolas	-	dispo-
nibilidade	de	tecnologia	fixa	para	proporcionar	acesso	à	
internet	-,	o	estudo	relatou	que	20%	das	139,5	mil	esco-
las	públicas	brasileiras	(cerca	de	28	mil)	estão	fora	das	
zonas	de	cobertura	de	banda	 larga,	sendo	que	5,4	mil	
escolas	 não	 possuem	 energia	 ou	 a	 possuem	mediante	
gerador.	A	figura	a	seguir	ilustra	esse	cenário.
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	 Em	relação	ao	acesso	ativo	à	internet	(presença	de	
um	ponto	de	conexão),	independentemente	do	tipo	de	
tecnologia,	 75%	 das	 escolas	 públicas	 brasileiras	 estão	
conectadas.	Dessas,	5,3%	das	escolas	estão	fora	da	zona	
de	cobertura	e	0,2%	possuem	energia	por	meio	de	ge-
radores.	Os	dados	são	do	Censo	Escolar	2020.	Por	ou-
tro	lado,	25%	das	instituições	de	ensino	estão	desconec-
tadas.	Desse	total,	11,2%	estão	em	zonas	de	cobertura;	
10,5%	fora	da	zona;	3,7%	não	têm	acesso	à	rede	elétrica	
ou	acessam	a	energia	por	meio	de	geradores.

	 No	 Brasil,	 há	 desigualdades	 na	 cobertura	 nas	 re-
giões	 do	País.	 Considerando	 as	 escolas	 rurais	 e	 urba-
nas,	as	regiões	Norte	e	Nordeste	possuem	as	menores	
coberturas,	63%	e	76%,	respectivamente.	As	escolas	pú-
blicas	rurais	são	as	mais	prejudicadas:	na	região	Nor-
te,	 66%	não	estão	 cobertas;	na	 região	Nordeste,	 43%,	
estando	grande	parte	delas	em	comunidades	indígenas	
ou	quilombolas.	O	levantamento	da	Fundação	Lemann	
a	partir	dos	dados	do	Censo	2020	e	do	Medidor	SIMET	
constatou	que,	no	Brasil,	somente	4%	das	escolas	pos-
suem	internet	com	velocidade	de	padrão	internacional	
-	1	Mbps	por	estudante	–	para	a	oferta	de	aulas.

	 Segundo	o	relatório	“O	abismo	digital”	(2022),	mais	
de	8	milhões	(21%)	de	estudantes	matriculados	na	edu-
cação	básica	das	redes	de	ensino	municipal	e	estadual	
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estão	em	escolas	que	não	possuem	acesso	à	banda	larga,	
fundamental	para	o	ensino	remoto;	e	124	mil	estudan-
tes	estão	em	escolas	sem	energia	elétrica.	

	 A	plataforma	Diagnóstico	da	Conectividade	na	Edu-
cação,	que	congrega	dados	do	Censo	Escolar	de	2021,	
mostra	que	78,4%	(108.779)	das	escolas	possuem	acesso	
à	internet,	sendo	que	58.303	(42%)	têm	rede	WiFi.	Por	
outro	 lado,	30.024	escolas	não	 têm	acesso	à	 internet.	
Comparando	o	Censo	Escolar	de	2021	ao	de	2020,	ob-
serva-se	que	mais	escolas	estão	com	acesso	à	internet.	
Entretanto,	ainda	existe	uma	discrepância	entre	acesso	
e	qualidade	do	acesso.	

A CONECTIVIDADE DO SETOR AGROPECUÁRIO 

	 O	Censo	Agropecuário	de	2017,	realizado	pelo	IBGE,	
relatou	que	a	conectividade	no	campo	aumentou	signi-
ficativamente	 em	 comparação	 ao	 Censo	 de	 2006.	 No	
Censo	de	2006,	somente	75	mil	estabelecimentos	rurais	
possuíam	acesso	à	internet.	No	Censo	de	2017,	são	1,4	
milhão	de	produtores	com	acesso	à	 internet.	Todavia,	
71,8%	 (3,6	 milhões)	 dos	 estabelecimentos	 rurais	 não	
possuem	acesso	à	internet.	Trata-se	de	um	desafio	para	
alavancar	o	setor.	

	 Frequentemente,	 a	 internet	 só	 chega	 às	 sedes	das	
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fazendas,	onde	se	encontram	os	moradores.	O	problema	
para	o	setor	é	fazer	com	que	a	conexão	chegue	ao	local	
em	que	as	máquinas	 trabalham	(JOTA	Info,	2021).	O	
estudo	“Cenários	e	Perspectivas	da	Conectividade	para	
o	Agro”,	demandado	pelo	Ministério	da	Agricultura,	Pe-
cuária	e	Abastecimento	e	realizado	pela	Esalq-USP,	de-
monstrou	dois	 cenários	 referentes	 à	 conectividade	no	
campo	utilizando	tecnologia	4G,	3G,	2G	ou	equivalen-
tes.

	 Projetou-se	 que	 a	 universalização	 do	 acesso	 à	 in-
ternet	no	primeiro	cenário,	que	utiliza	estruturas	exis-
tentes	de	torres	e/ou	antenas	de	comunicação,	poderá	
incrementar	R$	47,56	bilhões	 sobre	o	Valor	Bruto	da	
Produção	(VPB)	agropecuário.	No	segundo	cenário,	no	
qual	torres	e	antenas	precisarão	ser	construídas,	o	 in-
cremento	estimado	é	de	R$	101,47	bilhões	no	VPB	agro-
pecuário.

CONEXÃO ACESSÍVEL A conectividade no campo tem avança-
do exponencialmente com o uso de torres e antenas Foto: SLC 

Agrícola | Estadão (Reprodução)
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TECNOLOGIA 5G 

	 A	 tecnologia	5G	é	a	quinta	geração	das	 redes	mó-
veis.	Sua	implementação	promete	baixa	latência,	maior	
capacidade	 para	 conectar	 mais	 dispositivos	 simulta-
neamente,	conexão	e	velocidade	mais	eficientes,	redes	
mais	estáveis	e	frequência	de	rádio	distintas.	A	pesquisa	
“Google	Consumer	Survey	2021”	foi	realizada	pelo	Goo-
gle	para	compreender	a	percepção	da	população	brasi-
leira	sobre	a	chegada	do	5G	no	País.	61%	dos	2	mil	en-
trevistados	ouviram	falar	da	tecnologia,	mas	admitiram	
saber	pouco;	26%	disseram	que	se	sentem	seguros	so-
bre	o	assunto;	e	13%	nunca	escutaram	falar	da	tecnolo-
gia	5G.

	 Antes	da	chegada	do	5G	no	Brasil,	algumas	leis	que	
abordavam	a	tecnologia	foram	aprovadas:	position	paper	
|	conectividade	no	brasil	Lei	nº	14.108/2020,	referente	
à	desoneração	de	internet	das	coisas	(IoT),	sistema	de	
comunicação	máquina	a	máquina	(M2M)	e	liberação	de	
licenciamento;	Lei	nº	14.109/2020,	que	desvincula	os	
recursos	do	Fundo	de	Universalização	dos	Serviços	de	
Telecomunicações	(Fust),	permitindo	usá-lo	para	a	am-
pliação	do	acesso	à	internet;	Decreto	n°	10.480/2020,	
que	 regulamenta	 questões	 da	 Lei	 n°	 13.116/2015	 (Lei	
das	Antenas).	Para	ter	a	tecnologia	no	País,	o	primeiro	
passo	foi	a	realização	do	leilão	das	faixas	de	frequência	
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do	5G,	que	ocorreu	em	novembro	de	2021.	As	empresas	
privadas	devem	investir	R$	47,2	bilhões	na	tecnologia.	
Desse	valor,	R$	3,1	bilhões	serão	destinados	à	área	de	
educação,	 o	 que	 proporcionará	 às	 escolas	 uma	maior	
conectividade.	Estima-se	que	até	2028	85%	das	escolas	
estejam	conectadas	à	rede	5G,	fruto	do	trabalho	desen-
volvido	pela	gestão	do	ex-ministro	da	Educação,	Men-
donça	Filho	(União	Brasil).

IMPACTOS E DESAFIOS NA AMÉRICA LATINA 

	 O	 estudo	 realizado	 pela	 consultoria	Omdia	 e	 pela	
Nokia,	“Why	5G	in	Latin	America?”	(2020),	estimou	que	
o	 impacto	da	 tecnologia	5G	trará,	entre	2020	a	2023,	
US$	 1,2	 trilhão	em	 investimento.	Os	 setores	mais	be-
neficiados	 globalmente	 serão:	 tecnologia,	 informação	
e	 comunicação,	 com	US$	241	 bilhões;	 seguido	de	 go-
verno,	US$	189	bilhões;	manufatura,	US$	181	bilhões;	
serviços,	alcançando	US$	152	bilhões;	agricultura,	US$	
7	bilhões;	varejo,	US$	88	bilhões	e	outros	setores,	que	
representam,	juntos,	US$	289	bilhões.

	 Quanto	 aos	 desafios	 da	 conectividade	 na	 Améri-
ca	Latina,	os	principais	são:	melhorar	a	velocidade	da	
banda	larga	e	a	qualidade	da	rede;	conectar	os	que	es-
tão	desconectados;	expandir	a	cobertura	da	rede	para	
alcançar	 os	 100	milhões	 de	 residentes	 sem	 cobertura	
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(oferta);	aumentar	a	adoção	pelos	211	milhões	de	habi-
tantes	da	América	Latina	que	não	têm	serviço,	apesar	
da	cobertura	(demanda).	

	 O	relatório	anual	desenvolvido	em	2020	pelo	Ban-
co	 Interamericano	de	Desenvolvimento	 (BID)	 sobre	o	
índice	de	desenvolvimento	da	banda	larga	estimou	que,	
nos	países	da	América	Latina	e	Caribe,	um	aumento	em	
10%	na	penetração	da	banda	larga	leva	ao	aumento	no	
PIB	em	3,2%	e	de	2,6%	na	produtividade,	além	de	gerar	
mais	de	67	mil	empregos	diretos.	

DESAFIOS DA CONECTIVIDADE NO BRASIL 

	 O	documento	intitulado	“Implantação	do	5G	no	Bra-
sil:	O	que	temos	pela	frente?”,	elaborado	pela	Proteste	
em	parceria	com	as	operadoras	Claro,	Oi,	Tim	e	Vivo,	
apontou	os	principais	obstáculos	à	 implementação	do	
5G	no	país:	

	 Atualização	da	legislação	local	-	muitos	municípios	
possuem	leis	antigas	sobre	regulação	de	antenas	e	ocu-
pação	do	solo,	além	de	questões	de	licenciamento,	que	
impactam	negativamente	na	implementação	do	5G.	As	
leis	estaduais	e	municipais	precisam	ser	reformadas	e	
aprimoradas	para	permitir	que	mais	antenas	sejam	ins-
taladas	no	tempo	previsto	para	cumprir	as	metas	da	Ana-
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tel.	Segundo	a	Associação	Brasileira	de	 Infraestrutura	
para	Telecomunicações	(ABRINTEL),	será	necessária	a	
instalação	de	cinco	vezes	mais	antenas	que	o	utilizado	
no	4G	para	viabilizar	a	implementação.

	 Segurança	jurídica	-	discutir	o	marco	legal	nas	cida-
des	e	criar	regras	claras;	ofertar	um	ambiente	jurídico	
seguro	a	fim	de	atrair	investimentos	privados	e	garantir	
a	segurança	jurídica	de	legislações	futuras
 
	 Carga	tributária	-	aborda-se	a	importância	de	deba-
ter	sobre	uma	reforma	tributária	voltada	para	o	setor	e	
que	a	carga	tributária	seja	justa.	Menciona-se	a	neces-
sidade	de	“uma	coordenação	entre	as	mudanças	legisla-
tivas	e	regulatórias	para	reduzir	a	carga	tributária	inci-
dente	sobre	o	setor	e	de	forma	a	possibilitar	a	expansão	
da	infraestrutura	e	o	acesso	da	população,	especialmen-
te	a	de	baixa	renda,	aos	serviços	de	telecomunicações”.

	 Políticas	públicas	-	dispor	de	políticas	públicas	que	
possam	viabilizar	e	facilitar	o	acesso	da	população	aos	
serviços	de	telecomunicações,	considerando	a	capacida-
de	financeira	do	usuário	do	serviço	e	a	criação	de	subsí-
dios	para	financiar	a	expansão	da	banda	larga.	

	 Proteção	 de	 dados	 -	 garantir	 a	 segurança	 jurídica	
por	meio	da	legislação;	atender	aos	princípios	estabele-
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cidos	na	Lei	Geral	de	Proteção	de	Dados	(LGPD)	e	fisca-
lizá-los.

	 Inovação	-	há	pouco	fomento	(tanto	fiscal,	quanto	de	
arranjos	institucionais)	à	inovação.	Além	disso,	existem	
barreiras	na	integração	entre	universidades	e	empresas	
para	o	desenvolvimento	da	tecnologia	5G	no	Brasil.

AGENDA PARA A AMPLIAÇÃO DA CONECTIVIDA-
DE NO BRASIL

	 Instituir	 ajuda	 financeira	 às	 famílias	 inscritas	 no	
Cadastro	Único	para	Programas	Sociais	do	Governo	Fe-
deral	com	o	objetivo	de	prover	conectividade	para	a	po-
pulação	de	baixa	renda.	

	 Redução	da	carga	tributária	para	toda	a	cadeia	de	
infraestrutura	do	setor	de	telecomunicações,	de	forma	a	
baratear	o	custo	de	acesso	à	internet	no	Brasil,	conside-
rado	um	dos	mais	altos	do	mundo.	

	 Padronizar	normas	municipais	à	Lei	Geral	de	Ante-
nas	para	 facilitar	a	 instalação	dessas	 infraestruturas	e	
assim	ajudar	no	avanço	do	5G	no	País.
 
	 Endurecer	as	penas	para	o	combate	ao	roubo,	furto	
e	vandalismo	de	cabos	e	equipamentos	de	telecomuni-
cações.
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	 Simplificar	regras	e	obrigações	obsoletas	que	one-
ram	os	investimentos	em	telecomunicações,	garantindo	
segurança	jurídica	para	a	modernização	e	avanço	do	se-
tor.

Marcela Machado, doutora em ciência política 
(UnB)
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INTERNACIONAL

SIDI BOUZID Provincía a 200Km da Tunísia onde residia Mohamed Bouazizi, manifestante que ateou fogo ao próprio 
corpo dando origem ao que conhecemos por Primavera Árabe

DEMOCRACIA E A LIBERDADE 
NO AMBIENTE DIGITAL
“Internet	foi	a	ferramenta	que	mostrou	a	todas	as	vozes	dis-
sidentes	no	Egito	que	eles	não	estavam	sozinhos.	Na	ver-
dade,	estavam	acompanhados	por	pelo	menos	centenas	de	
milhares,	que	buscavam	mudança”	

Rasha A. Abdulla

Tiago Levi
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O desenvolvimento	 tecnológico	 propiciou	 uma	verdadeira	revolução	em	todo	o	globo	e	ajudou	
a	mudar	a	face	do	mundo	moderno.	Na	área	da	

comunicação,	a	tecnologia	fez	com	que	as	barreiras	geo-
gráficas	fossem	superadas,	mas	não	apenas	isso,	permi-
tiu	ao	cidadão	que	ele	mesmo	fosse	o	responsável	pela	
notícia.	Com	o	advento	da	internet	e	das	redes	sociais	
(Instagram,	Facebook,	Twitter...),	as	pessoas	consegui-
ram	se	conectar	como	jamais	tinha	acontecido.	Em	con-
sequência,	os	problemas	dos	indivíduos	e	de	suas	locali-
dades,	agora	poderiam	ser	comentados	e	discutidos	por	
todo	o	globo.	Um	ótimo	exemplo	disso	ocorreu	em	2011.	

SIDI BOUZID Provincía a 200Km da Tunísia onde residia Mohamed Bouazizi, manifestante que ateou fogo ao próprio 
corpo dando origem ao que conhecemos por Primavera Árabe
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	 Em	Sidi	Bouzid,	uma	pequena	cidade	a	200km	da	
capital	da	Tunísia	(Túnis),	um	jovem	feirante	de	nome	
Mohamed	Bouazizi,	cansado	da	exploração	e	dos	abu-
sos	policiais,	decidiu	atear	fogo	contra	o	próprio	corpo	
na	 frente	da	sede	do	governo	 local.	O	ato	de	desespe-
ro,	acabou	sendo	filmado	e	colocado	em	uma	página	de	
facebook.	A	 repercussão	 foi	 tremenda,	 e	 desencadeou	
uma	 série	de	protestos	 e	 todo	o	país.	Em	pouco	 tem-
po,	essas	manifestações	evoluíram	para	uma	 insurrei-
ção	popular	e	exatamente	dez	dias	depois	que	Bouazizi	
ateou	fogo	em	si	mesmo,	o	ditador	da	Tunísia	(Ben	Ali)	
precisou	fugir	do	país.	Era	o	começo	do	que	viria	a	ser	
chamado	de	Primavera	Árabe.	A	revolução	que	tirou	o	
ditador	tunisiano	do	poder,	desencadeou	uma	série	de	
insurreições	por	países	como:	Egito,	Líbia,	Iêmen,	Ar-
gélia,	Bahrein	e	Jordânia.	

	 A	frase	que	abriu	esse	artigo,	foi	publicado	na	revis-
ta	Cairo	Review	of	Global	Affairs	por	Rasha	A.	Abdul-
la	(professor	de	jornalismo	da	Universidade	Americana	
do	Cairo).	Um	aspecto	curioso	desse	artigo	é	seu	títu-
lo:	˜The	Revolution	Will	Be	Tweeted	(A	revolução	será	
twettada,	em	tradução	 literal).	Esse	 título	 também	foi	
utilizado	pelo	jornalista	Blake	Hounshell,	em	seu	artigo	
sobre	a	primavera	árabe	para	a	revista	americana	Fo-
reign	Policy.	
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	 Com	enfoques	diferentes,	os	dois	artigos	discorrem	
sobre	o	impacto	das	redes	sociais	nas	revoluções	árabes.	

Naquele	 ano	 de	 2011,	 o	mundo	 pode	 acompanhar	 no	
twitter	o	desenrolar	dos	acontecimentos	no	mundo	ára-
be,	sobretudo	com	o	que	acontecia	na	praça	Tahrir	(epi-
centro	da	revolução	do	Egito).	Alguns	canais	de	notícia,	
chegaram	a	utilizar	o	termo	“Revolução	do	Twitter”.	Em	
virtude	do	momento,	a	internet	e	as	redes	sociais	ganha-
ram	uma	imagem	positiva.	Elas	seriam	úteis	não	apenas	
para	 desencadear	 revoluções,	 mas	 também	 poderiam	
ser	importantes	instrumentos	de	participação	popular	e	
engajamento	cívico.	

	 Não	obstante,	fatos	posteriores,	acabaram	por	mos-
trar	que	a	internet	e	as	redes	sociais	também	possuem	
um	lado	sombrio.	Na	eleição	americana	de	2016,	o	am-
biente	digital	foi	inundado	por	uma	série	de	conteúdos	
falsos	(Fake	News),	inclusive	o	partido	democrata	acu-
sou	o	governo	russo	de	espalhar	esses	conteúdos,	para	
ajudar	na	eleição	do	candidato	republicano.	A	massifica-
ção	das	Fakes	News	no	ambiente	digital,	também	pôde	
ser	vista	no	Brasil.	

	 O	uso	político	de	notícias	falsas	não	é	uma	novidade	
das	últimas	eleições.	No	Brasil,	isso	é	algo	se	sempre	foi	
visto.	Um	exemplo	eram	textos	sem	autoria	que	afirma-
vam	que	os	candidatos	presidenciais	do	PSDB	tinham	
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colocado	em	seus	planos	de	governo	o	fim	de	progra-
mas	sociais	como	bolsa	família,	por	exemplo.	Na	verda-
de,	a	grande	diferença	observada	a	partir	das	eleições	
de	2018,	foi	o	grau	de	difusão	desse	conteúdo	falacioso.	
Com	automatização	observada	em	ferramentas	sociais	
como	 o	WhatsApp,	 a	 informação	 falsa	 era	 espalhada	
com	grande	velocidade	e	penetração	na	sociedade.

	 Como	foi	possível	ver	nas	eleições	e	na	pandemia	do	
Covid,	Fake	News	dividem	a	sociedade	e	ameaçam	nossa	
frágil	democracia.	É	urgente	que	governos	e	sociedades	
se	mobilizem	para	 combatê-las,	mas	 como	 fazer	 isso?	
Essa	 é	 sem	dúvida	 a	 grande	 questão!	Afinal,	 as	 redes	
sociais	e	a	internet	são	apenas	ferramentas	para	difusão	
da	informação.	A	qualidade	do	conteúdo	e	a	forma	que	
a	ferramenta	será	utilizada,	são	de	responsabilidade	da	
própria	sociedade.	

	 O	combate	a	epidemia	de	notícias	falsas	é	um	tema	
que	 é	 frequentemente	 debatido	 nas	 democracias	 do	
mundo.	A	desinformação	cada	vez	mais,	tem	se	tornado	
um	instrumento	de	forcas	antidemocráticas.	O	tema	é	
complexo	e	parece	não	ter	uma	solução	a	curto	prazo.	
Não	obstante,	os	governos	e	demais	autoridades	preci-
sam	ter	em	mente	que	o	combate	a	desinformação	não	
pode	servir	de	pretexto	para	que	o	poder	público	faça	o	
controle	da	opinião	dos	indivíduos.	Também	é	preciso	
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ter	cuidado	com	a	dosimetria	das	decisões.	Não	pode-
mos	com	o	intuito	de	combater	fakenews,	tomar	deci-
sões	 que	 são	 claramente	 desproporcionais.	No	Brasil,	
por	exemplo,	temos	visto	decisões	controversas	da	jus-
tiça,	como	as	de	2016	e	2022,	que	ordenaram	o	bloqueio	
em	todo	país	do	WhatApp	e	do	Telegram,	por	uma	su-
posta	falta	de	colaboração	das	plataformas.	

	 É	verdade	que	essa	precisamos	tornar	mais	efetivo	
o	cerco	aos	propagadores	de	desinformação,	garantindo	
assim	a	punição	no	rigor	da	lei.		Não	obstante,	precisa-
mos	entender	que	governos	ao	redor	do	globo	tem	am-
pliado	seus	controles	sobre	a	internet,	e	que	combater	
o	controle	indevido	é	uma	forma	de	manter	os	precei-
tos	de	liberdade	e	democracia	vivos.	A	Freedom	House	
(fundação	criada	com	o	intuito	de	estimular	a	expansão	
da	democracia	e	da	liberdade),	desenvolveu	um	índice	
para	avaliar	o	grau	de	liberdade	entre	os	países	do	glo-
bo.	De	acordo	com	essa	fundação:

Os valores fundamentais da Liberdade na rede es-
tão fundamentados nos padrões internacionais de 
direitos humanos, particularmente no Artigo 19 da 
Declaração Universal dos Direitos Humanos. O pro-
jeto se concentra particularmente no livre fluxo de 
informações; na proteção da livre expressão, acesso 
à informação e direitos de privacidade; e liberdade 
de repercussões legais e extralegais decorrentes de 
atividades on-line.

“

“
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	 Em	 sua	metodologia,	 a	A	 Freedom	House	 explica	
que	o	índice	é	divido	em	três	categorias:	1-Obstáculo	ao	
acesso;	2-Limites	no	Conteúdo;	3-Violações	dos	direi-
tos	 do	 usuário.	 Cada	 categoria	 tem	uma	determinada	
quantidade	de	pontos,	o	somatório	dos	pontos	em	cada	
categoria	irá	informar	o	quanto	um	país	tem	liberdade	
no	ambiente	digital.	Países	de	0-39	pontos	não	são	li-
vres;	40-69	são	parcialmente	livres;	e	acima	de	70,	são	
considerados	livres.	No	último	relatório	divulgado	pela	
Freedom	House,	foi	possível	perceber	que	internet	livre	
é	algo	pouco	frequente	em	nosso	planeta.	Apenas	pou-
co	mais	de	10	paises	são	considerados	realmente	livres:	
Canadá,	Estados	Unidos,	Inglaterra,	Japão,	são	alguns	
exemplos.	

LIBERDADE NO AMBIENTE DIGITAL: Verde são países livres, 
Amarelos parcialmente livres e Roxo países não livres. Países em 

Cinza não possuem dados disponíveis. 
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	 O	Brasil,	com	um	montante	de	63	pontos,	é	consi-
derado	um	pais	Parcialmente	Livre	em	relação	a	inter-
net.	Países	como	Colômbia,	México	e	Tunísia	são	outros	
exemplos	de	países	parcialmente	livres.	Por	fim,	temos	
os	países	não	livres,	como	Rússia,	China	e	Egito.	No	re-
latório	de	2022,	 foi	 constatada	que	a	 liberdade	de	 in-
ternet	(assim	como	anos	anteriores)	vêm	se	degradan-
do.	A	Ucrânia	é	o	exemplo	mais	recente	de	pais	que	viu	
sua	liberdade	na	internet	ruir,	isso	ocorreu	por	conta	da	
guerra	com	a	Rússia.

	 Uma	 constatação	 importante	 do	 relatório	 foi	 que:		
“Um número recorde de governos nacionais blo-
queou sites com conteúdo político, social ou reli-
gioso não violento, minando os direitos à liberda-
de de expressão e acesso à informação. A maioria 
desses blocos visava fontes localizadas fora do 
país. As novas leis nacionais representaram uma 
ameaça adicional ao livre fluxo de informações”.
 
	 Essa	constatação	pode	servir	de	alerta	para	o	Brasil,	
afinal,	mesmo	com	a	melhora	de	um	ponto	no	indicador	
(quando	 comparado	 com	o	 relatório	 anterior),	 o	 rela-
tório	sobre	o	Brasil	menciona	acontecimentos	que	des-
pertaram	preocupação	por	parte	da	A	Freedom	House:	
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FAKE NEWS Hoje em dia, checar notícias se tornou obrigatório 
em virtude ao estímulo dado à propagação de notícias falsas no 

mundo nos últimos anos
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1-As	ações	do	governo	Bolsonaro	(no	que	diz	respeito	ao	
estimulo	as	Fake	News;

2-Controversas	decisões	da	justiça	(no	texto	os	autores	
menciona	as	decisões	exageradas	de	bloquear	WhatsA-
pp	e	Telegram)	e	o	projeto	de	lei	que	estava	em	discus-
são	no	senado	sobre	noticias	falsas.

	 No	cenário	internacional,	foi	visto	que	a	China	é	o	
país	 como	 a	maior	 restrição	 a	 livre	 internet	 (entre	 os	
países	 com	dados)	 e	Rússia,	Mianmar,	Sudão	e	Líbia,	
junto	com	a	Ucrânia,	são	os	países	onde	a	liberdade	di-
gital	mais	se	deteriorou.	

	 Garantir	 a	 liberdade	 também	 no	 ambiente	 digital	
deve	ser	uma	meta	a	ser	buscada	por	governos	e	socieda-
de.	Com	as	informações	da	Freedom	House,	consegui-
mos	traduzir	um	conceito	abstrato	em	um	indicador	de	
fácil	assimilação.	De	posse	desse	indicador,	a	sociedade	
tem	uma	importante	ferramenta	para	lutar	por	um	am-
biente	mais	seguro	e	democrático	também	na	internet.	

Tiago Levi Diniz Lima, Mestre Ciência Política/
UFPE e Coordenador de Estudos, Pesquisa e Produ-

ção do Índigo
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GENTE QUE FAZ

PELÉ, o homem que
mudou o futebol
dentro e fora dos
gramados
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PELÉ, o homem que
mudou o futebol
dentro e fora dos
gramados
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Ighor Branco

O	futebol	 brasileiro	 tem	 inúmeros	 personagens	icônicos.	Porém,	nenhum	deles	atingiu	o	prota-
gonismo	mundial	 de	Edson	Arantes	 do	Nasci-

mento.	A	importância	de	Pelé,	como	ficou	conhecido,	é	
tão	grande	que	é	possível	falar	que,	a	partir	dele,	o	mun-
do	mudou	a	forma	de	ver	os	jogadores,	a	seleção	brasi-
leira	e	o	próprio	futebol.	Pelé	faleceu	no	final	de	dezem-
bro	de	2022,	aos	82	anos,	mas	deixou	um	legado	que	irá	
perdurar	por	muito	tempo.	

História

	 A	trajetória	do	“Rei	do	Futebol”	começou	como	a	de	
tantos	outros	meninos	nesse	esporte.	Nascido	em	23	de	
outubro	de	1940,	na	cidade	mineira	de	Três	Corações,	
Pelé	 teve	origem	humilde.	Ainda	na	 infância,	um	 fato	
pareceu	 definir	 sua	 relação	 com	 as	 quatro	 linhas.	 Ao	

"O que nós chamamos de realeza é, acima de tudo, 
um estado de alma. E Pelé leva sobre os demais 
jogadores uma vantagem considerável: - a de se 
sentir rei, da cabeça aos pés. Quando ele apanha a 
bola e dribla um adversário, é como quem enxota, 
quem escorraça um plebeu ignaro e piolhento”

Nelson Rodrigues

““
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ver	seu	pai,	o	ex-jogador	José	Ramos	do	Nascimento,	o	
Dondinho,	 chorar	após	a	derrota	da	 seleção	brasileira	
na	final	da	Copa	do	Mundo	de	1950,	o	pequeno	Edson	
prometeu	que	conquistaria	o	primeiro	Mundial	do	nos-
so	país.	

	 Antes	de	cumprir	a	promessa,	Pelé	deu	os	primeiros	
passos	no	 futebol	na	cidade	de	Bauru,	 interior	de	São	
Paulo.	Lá,	defendeu	várias	equipes	amadoras	de	futebol	
de	campo	e	futsal,	até	que,	ao	completar	15	anos,	foi	le-
vado	para	fazer	um	teste	no	Santos.	Aprovado,	foi	con-
tratado	em	1956	e	começou	a	defender	a	equipe	da	Vila	

FAMÍLIA Pelé com seus pais, Celeste Arantes do Nascimento e 
João Ramos do Nascimento
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Belmiro.	No	 Santos,	marcou	 inúmeros	 gols	 em	pouco	
tempo,	o	que	lhe	garantiu	a	primeira	convocação	para	
a	seleção	brasileira	no	ano	seguinte	para	participar	da	
Copa	Roca,	 competição	 na	 qual	 fez	 seu	 primeiro	 jogo	
com	 a	 equipe	 canarinha	 e	 iniciou	 uma	 caminhada	 de	
conquistas.

	 A	qualidade	de	Pelé	era	tamanha	que	a	ideia	de	que	
ele	era	o	rei	do	futebol	surgiu	antes	mesmo	da	conquis-
ta	de	um	título	de	expressão	pela	seleção.	Ainda	jovem,	
com	17	anos,	meses	antes	da	disputa	da	Copa	de	1958,	
o	 dramaturgo	Nelson	Rodrigues	 se	 referiu	 ao	 jogador	
em	uma	crônica	sobre	o	jogo	entre	América	e	Santos.	“O	
que	nós	chamamos	de	realeza	é,	acima	de	tudo,	um	esta-
do	de	alma.	E	Pelé	leva	sobre	os	demais	jogadores	uma	
vantagem	considerável:	-	a	de	se	sentir	rei,	da	cabeça	aos	
pés.	Quando	ele	apanha	a	bola	e	dribla	um	adversário,	é	
como	quem	enxota,	quem	escorraça	um	plebeu	ignaro	e	
piolhento.”

Brasil, país do futebol 

	 Daí	 em	 diante,	 surge	 uma	 trajetória	 vitoriosa	 que	
todos	os	amantes	de	futebol	conhecem.	3	copas	do	mun-
do.	Recorde	de	gols.	Inúmeros	prêmios	e	indicações	de	
melhor	 jogador.	Títulos	 e	honrarias	dignas	de	alguém	
que	carrega	o	apelido	de	“Rei”.	
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	 A	máxima	produzida	internacionalmente	que	sem-
pre	 remete	o	Brasil	 com	“futebol,	praia	e	 samba”,	por	
exemplo,	começou	a	ser	instaurada	ainda	na	década	de	
50.	Porém,	só	ganhou	força	em	1958,	quando	o	garoto	
entrou	no	duelo	final	e	marcou	nos	5	a	2	sobre	a	Suécia,	
tornando-se	o	mais	jovem	campeão	da	Copa	do	Mundo	
–	e	conquistando	o	primeiro	título	mundial	brasileiro.

	 Desde	então,	o	jeito	irreverente	de	Pelé	jogar	influen-
ciou	uma	geração	de	jogadores	que	passaram	a	formar	o	
jeito	brasileiro	de	jogar	futebol.	Até	hoje,	há	uma	safra,	
que	atua	nos	principais	campeonatos	de	todo	mundo,	de	
atletas	que	têm	características	marcantes	como	o	drible	
e	o	 futebol	ofensivo.	 Isso	explica	como	Edson	Arantes	
ajudou	o	Brasil	a	ser	conhecido	como	o	país	do	futebol.

ESTRÉIA Há 65 anos, em 7 de julho de 1957, Pelé fazia sua pri-
meira partida com a camisa da Seleção Brasileira. Pelé entrou 

no segundo tempo e marcou um gol contra a Argentina. O jogo 
terminou 2 a 1 para os hermanos.
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Futebol nos Estados Unidos 
 
	 Se	hoje	existe	o	desenvolvimento	do	esporte	na	ter-
ra	 do	Tio	 Sam,	 foi	 por	 conta	da	passagem	de	Pelé	 no	
New	York	Cosmos.	O	contrato	de	três	anos	com	salários	
de	US$	2,8	milhões	por	temporada	significava	na	épo-
ca	ser	o	atleta	mais	bem	pago	do	mundo.	A	contratação	
gerou	um	alvoroço	da	mídia	e	população,	com	recorde	
de	público	nos	estádios,	mesmo	em	um	país	no	qual	o	
“soccer”	 não	 atraía	 tanto	 interesse.	 Se	 lembramos	 de	
craques	mundiais	que	já	passaram	pelo	território	ameri-
cano,	como	Kaká,	Ibrahimović,	Beckham,	Gerard,	Pirlo,	
Henry	e	até	o	 icônico	goleiro	colombiano	Valderrama,	
é	porque	Pelé	abriu	as	portas	do	mercado	que	cresce	a	
todo	vapor	nos	EUA	–	mobilizando	não	só	grandes	atle-
tas,	mas	investimentos	em	estádios,	centros	de	treina-
mento,	inteligência	de	dados,	acompanhamento	médico	
e,	sobretudo,	patrocinadores.	

INTERNACIONAL Pelé jogou pelo New York Cosmosentre 1975 e 
1977
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Lei Pelé

	 Em	território	brasileiro,	o	maior	feito	de	Pelé	fora	das	
quatro	linhas	foi	a	participação	na	legislação	que	liberou	
os	 jogadores	de	uma	espécie	de	“ditadura	dos	clubes”.	
Como	ministro	 e	 esportista,	 Edson	Arantes	 enfrentou	
times,	CBF	e	até	a	Fifa	em	favor	da	lei,	batizada	com	o	
seu	nome,	que	pôs	fim	ao	passe	de	atletas	–	um	vínculo	
empregatício	primário	e	rígido	que	todo	atleta	teria	com	
os	clubes,	mesmo	sem	o	cumprimento	de	outros	deveres	
dos	mesmos.	A	norma	foi	aprovada	em	1998	e	mudou	a	
relação	entre	jogadores	e	agremiações.

	 Anteriormente,	um	jogador	só	poderia	se	transferir	
de	um	clube	para	outro	com	a	permissão	de	sua	equipe	
por	conta	do	passe.	Ou	seja,	o	vínculo	ocorria	mesmo	no	
final	do	contrato.	E	a	conexão	entre	as	duas	partes	per-
manecia	mesmo	com	salários	atrasados,	com	o	jogador	
sem	poder	jogar	ou	já	com	acordo	firmado	para	defen-
der	outra	equipe.

	 A	 nova	 legislação	 determinou	 que	 o	 vínculo	 entre	
atleta	e	clube	seria	dissolvido	no	final	do	contrato.	Dian-
te	a	vigência	do	acordo	entre	jogador	e	time,	o	rompi-
mento	poderia	 ser	 feito	com	o	pagamento	da	cláusula	
penal,	que	substituía	o	passe.	Atualmente,	o	mecanismo	
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utilizado	 é	 a	 cláusula	 indenizatória,	 após	modificação	
feita	por	lei	de	2011.

	 Em	entrevista	ao	jornal	francês	Le	Monde,	Pelé	afir-
mou	que	havia	libertado	os	jogadores	de	futebol	brasi-
leiros	da	escravidão.	Do	ponto	de	vista	do	Direito,	ele	
estava	coberto	de	razão.	Foi	por	meio	da	Lei	n.	9.615,	de	
1998,	que	finalmente	se	deu	fim	ao	injusto	instituto	do	
passe,	que	perdurava	desde	os	anos	1930.	Pelé	enfren-
tou	a	forte	oposição	dos	dirigentes	esportivos	da	época	
e	convenceu	o	Congresso	Nacional	a	abolir	o	passe.	Em-

MINISTRO DE ESTADO O craque foi Ministro de Esportes do 
governo FHC entre 1995 e 1998
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aprovada,	a	lei	só	foi	possível	pelo	empenho	do	ex-atleta	
e	seu	prestígio,	já	que	houve	forte	lobby	do	Clube	dos	13	
(associação	dos	maiores	times	do	Brasil),	CBF	e	até	da	
Fifa	 contra	a	norma.	O	presidente	da	 federação	 inter-
nacional	de	futebol	na	ocasião,	João	Havelange,	chegou	
até	a	ameaçar	a	seleção	de	ficar	fora	da	Copa	por	conta	
da	norma.

	 Por	 isso,	 fica	 fácil	 afirmar	 que	 o	 papel	 de	 Edson	
Arantes,	o	nosso	Rei	Pelé,	vai	muito	além	dos	gramados.	
O	eterno	camisa	10	foi	o	precursor	de	muitos	aspectos	
de	um	esporte	que	mobiliza	bilhões	de	pessoas	em	todo	
o	mundo.	Falar	de	Brasil	em	cenário	mundial	é	falar	de	
futebol	–	que	é	 falar	de	Pelé.	A	história	do	nosso	país	
está	 intrinsecamente	 atrelada	 a	 história	 do	 atleta	 que	
alcançou	o	lugar	mais	alto	de	excelência	dentro	da	sua	
paixão.	Pelé	serve	de	inspiração	não	só	para	atletas	de	
todo	mundo,	mas	para	todos	que	se	dedicam	diariamen-
te	a	serem	profissionais	e	seres	humanos	melhores.	

Ighor Branco, cientista político (UFPE)
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OLHARES ÍNDIGO RECOMENDA

A Educação da Vontade Segundo o acadêmico e pedagogo fran-
cês, Jules Payot, a causa de quase todos nossos fracassos e males, é 
uma só: a fraqueza da vontade. É nosso horror do esforço, principal-
mente do esforço prolongado, nossa passividade, nossa leviandade, 
nossa dissipação, ou outros tantos nomes para designar esse fundo 
de universal preguiça que é para a natureza humana o que é o peso 
para a matéria. Apesar de enfático e taxativo, o autor aponta ao lon-
go do texto que o próprio sistema educacional tende a condicionar 
essa postura e agravar a letargia laboral e intelectual. Na sua visão, 
os programas de ensino parecem destinados a fazer de todo aluno 
um disperso. Por isso, em vez de apenas divagar sobre o conceito e 
implicações da educação da vontade, o autor apresenta o assunto 
de maneira prática e essencial, como é de exigência para realização 
de um trabalho intelectual e perseverante. 

FILME

A Grande Aposta Vencedor do Oscar de “Melhor Roteiro Adaptado” em 2016, “A 
Grande Aposta” conta com nomes como Christian Bale, Ryan Gosling e Brad Pitt, 
e retrata a trama de uma das maiores façanhas financeiras de todos os tempos. O 
longa conta a história, baseada em fatos, de um investidor que se posiciona contra 
o mercado imobiliário estadunidense, que, até a crise de 2008, era bastante prós-
pero. Ele percebe, junto com alguns colegas, que o sistema de hipotecas vigente 
na época nos Estados Unidos era de alto risco, visto que são financiamentos dados 
a pessoas com histórico ruim de crédito. A Grande Aposta é um ótimo filme para 
quem se interessa pelo mercado financeiro e por economia internacional, haja vis-
ta a bagagem de conhecimento que apresenta.

LIVRO



SÉRIE

DOCUMENTÁRIO

MadMen Imerso no mundo elegante e milionário da publicidade 
dos anos 60, MadMen retrata o cotidiano de um publicitário pers-
picaz no seu ambiente de trabalho – em tempos onde fumar era 
um ato glamouroso, um símbolo de poder e as maiores contas 
eram das companhias de tabaco. O seriado começou a ser exibi-
do na TV em 2007 e teve seu episódio final em 2015, após 7 tem-
poradas. Quanto às premiações, somente de Emmy, o Oscar da 
televisão, são 9 conquistas e um recorde de 17 nomeações — de 
um total de 32 categorias — em 2012. Acima das ideias brilhantes, 
campanhas ousadas e anúncios disruptivos, o que mais chama a 
atenção na série é como os profissionais da Sterling Cooper, nome 
inicial da agência, conheciam e, principalmente, se esforçavam 
para conhecer os atuais e potenciais clientes de seus clientes. Eles 
conversam com as pessoas – o que é um dos princípios funda-
mentais de vendas e negócios.

Pelé O documentário conta a trajetória de Edson Arantes do Nas-
cimento – o Pelé – nos 12 anos entre as copas de 1958 e 1970, com 
foco nas competições e em parte da sua trajetória de vida. Com 
entrevistas de ex-jogadores e especialistas, acompanhamos a 
transformação da revelação do Santos no maior jogador do mun-
do. Os diretores britânicos, que já acompanharam a Seleção Bra-
sileira na série “Tudo ou Nada”, apresentam o nosso rei do futebol 
como parte essencial da formação da identidade sócio-cultural 
do brasileiro na segunda metade do Século XX.  Toda essa cons-
trução é sustentada por jogadores que atuaram com Pelé e por 
gente como os jornalistas Juca Kfouri, José Trajano e Paulo César 
Vasconcelos, e até pelo ex-presidente Fernando Henrique Cardo-
so, renomado sociólogo. Ao fim, “Pelé” é  um grande apanhado da 
história dessa grande atleta do futebol mundial e serve como ma-
terial de revisitação dos seus principais feitos enquanto jogador.

O Ataque ao Capitólio Com as recentes manifestações golpistas 
no contexto político brasileiro, que resultaram na invasão e vanda-
lismo no STF, Congresso Nacional e Palácio do Planalto é crucial 
entender a história para traçar paralelos e diferenças do dois even-
tos que abalaram os pilares democráticos do Brasil e dos EUA. O 
documentário foi produzido e dirigido por Jules Naudet e Gédéon 
Naudet, ambos franceses e diretores de cinema. A produção rela-
ta os acontecimentos do dia 06 de janeiro de 2021, no Capitólio dos 
Estados Unidos, após o resultado da última eleição presidencial 
norte-americana e a derrota de Donald Trump.



VOCÊ SABIA?





Formar Líderes, 
pensar e debater

o Brasil
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