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O BRASIL QUE VEM POR AÍ
Qual o país que deverá emergir ao final do governo de Jair Bolsonaro? Por
iniciativa da Abrig, quatro instituições reúnem 132 especialistas com o desafio
de traçar cenários políticos, econômicos e sociais até 2022, ano do bicentenário
da Independência. Questões como crescimento, segurança jurídica e abertura
comercial poderão ter mudanças significativas nos próximos anos
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PALAVRA DO
PRESIDENTE

PREZADO LEITOR,

Chegamos ao final de mais um ano e, naturalmente, olhamos para
trás e para frente a fim de avaliar nossas conquistas, desafios
e principalmente aprendizados. A Abrig chega em 2019 com
mais de 550 Associados. É impressionante o crescimento da
Instituição, principalmente se considerarmos a crise econômica
e institucional vivenciada nos últimos anos. A Entidade cresce,
mesmo no período onde os meios associativos mais tradicionais
como sindicatos, federações, confederações centrais sindicais
apertam os cintos ou mesmo deixam de existir.
A fórmula da Abrig não é segredo... um excelente time unido,
de muita credibilidade, com objetivos claros e planejados, uma
estrutura enxuta e que concentra na entrega de valor, produtos e
serviços todos os seus esforços.
Esse ano ficará marcado para sempre na história da Entidade e
do País. Fomos, enfim, oficialmente reconhecidos pelo governo
brasileiro, no dia 18 de fevereiro, como profissionais
de Relações Institucionais e Governamentais ao sermos
inscritos na CBO - Classificação Brasileira de Ocupação. Assim,
quem desejar contratar um profissional de RIG deve observar
as 91 competências que foram atribuídas a esses profissionais,
transformando-os em uma das mais complexas e
completa ocupação.

Se a Câmara dos Deputados não encontrou espaço para aprovar o
PL 1202/07, em compensação, vimos uma de nossas prioridades,
a Capacitação, ser reconhecida. Nesse campo, formamos a
segunda turma do Curso de Extensão Abrig + IEL, parceiro em
nosso primeiro curso internacional, no Chile, onde tivermos a
oportunidade de comprovar que podemos aprender muito com
o nosso País “hermano”, mas temos mais ainda a ensinar. Somos
parceiros da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas,
CNDL, em um curso que vai rodar o Brasil. Também já temos
Federações de Indústria que abrigarão nossos cursos a partir de
2019, quando intensificaremos nossos debates, não apenas sobre
a regulamentação, mas sobre políticas públicas.
Aproveito para destacar a excelente experiência que foi a
formatação e a execução das Conferências Internacionais,
palco de construção de Políticas Públicas de altíssimo nível,
onde debatemos Logística + Inovação, e Segurança Pública +
Investimento Estrangeiro. A Conferência Internacional, chegou
para ficar e sem dúvida é um enorme legado dessa Entidade para
toda a Sociedade brasileira.
O Prêmio Marco Maciel se consolidou já em sua primeira edição.
Foi fantástico. A emoção da família e a presença de autoridades
nos deram a certeza que reconhecer as iniciativas concretas de
ética e transparência entre o público e o privado é uma obrigação e
enorme satisfação.
Apresentamos, debatemos e aprovamos o Planejamento
Estratégico. Assim, nossa bússola está constituída com ela a
certeza que a Abrig tem objetivos claros, palpáveis e bem definidos
a seguir. Estamos rumo ao futuro.
O ano de 2019 se mostra muito promissor à nossa Atividade. É
nítido o aquecimento do mercado, com interessados buscando
propostas, consultorias buscando profissionais, profissionais
buscando capacitação e todos buscando dialogar com o Governo
de forma estrutural e profissional. O Brasil precisa de políticas
públicas voltadas ao interesse público, necessita de diálogo entre
o público e o privado, ética e transparência, ou seja, nosso Brasil
necessita de nós, necessita de mais, muito mais atividade de RIG.
Boas festas e um excelente 2019, são os votos da família Abrig.
Guilherme Cunha Costa
Presidente da Abrig
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NÓS SOMOS ABRIG

Conheça os profissionais que constroem nossa Entidade
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... e nós também somos a Abrig, associação com mais de
500 profissionais atuando com ética e transparência
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Alberto Do Amaral Osorio Bueno
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Maisa Barbosa De Morais
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Marcelo Goulart Correia
Marcia Alves Severino Cavalcanti
Marcia Fernandes Carvalho
Marcio Guiss Rausis
Marcio Lopes Cancado
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Mauricio Nalin Dos Santos Ferro
Mauro Apor
Maximiliano Nogueira Ribeiro
Mayra Dias Barreto
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Ricardo Santana Parente Soares
Ricardo Tomaz De Oliveira
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Roberto Badra Sallum
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Ruy Do Ceará Filho
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Sergio Augusto Cavalheiro Ferreira
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Soraya Moreira Araújo
Suelma Rosa Dos Santos
Tadeu Nogueira
Tainah Nascimento Mello
Tarsys Henrique Gama Dos Santos
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CENÁRIOS ESTRATÉGICOS

O BRASIL EM 2022

ESPECIALISTAS EM PROSPECTIVA TRAÇAM OS
CENÁRIOS POSSÍVEIS DO BRASIL E DO MUNDO QUE
O NOVO GOVERNO DEVE ENCONTRAR AO FINAL DOS
PRÓXIMOS QUATRO ANOS. EIS AS DIFERENTES APOSTAS
TÚLIO MARQUES JÚNIOR 1

Em fins de 2017, as diretorias da Associação Brasileira
de Relações Institucionais e Governamentais (Abrig)
e do Instituto Sagres – Política e Gestão Estratégica
Aplicadas, decidiram por um novo empreendimento
tão desafiador quanto relevante: traçar uma visão
tecnicamente embasada de como será o Brasil em 2022,
ano do bicentenário da independência, ao fim do governo
que tomaria posse a 1º de janeiro de 2019. Construir
esse quadro em meio a tantas incertezas seria um grande
desafio, talvez o maior colocado da história republicana.
Na sequência, duas outras entidades se incorporaram ao
projeto, a Academia Brasileira de Estudos Estratégicos
(Abraee) e o Instituto Sul- Americano de Politica e
Estratégia (Isape).

estudados) e bem informadas são capazes de antever um
conjunto coerente de futuros possíveis. Ao longo de sua
existência a ciência da prospectiva tem demonstrado o
acerto dessas imaginações. A coordenação dos estudos e a
redação final dos Cenários, com quase 200 páginas, coube
a Verônica Korillio, presidente do Instituto Sagres, Raul
Sturari, secretário-executivo do Instituto, e ao professor
Túlio Marques Júnior, associado da Abrig e também do
Sagres.

Ao longo de seis meses, um grupo de 132 especialistas
em prospectiva, representando todas as regiões do país e
com diversas formações profissionais, 78% das quais com
pós-graduação, mestrado e doutorado, debruçaram-se em
estudos, batizado de Cenários. Os cenários são construídos
imaginando que um conjunto suficientemente grande
de pessoas com boa capacidade (de preferência com
conhecimento desigual e complementar sobre os temas

Congresso Nacional: aprovação das reformas pelos
parlamentares irá ditar performance do novo governo
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privilegiou uma visão institucional e estrutural das
possibilidades nacionais.

Como todo conjunto de cenários, esses não devem
ser lidos como uma tentativa de descrever o futuro,
uma narrativa precisa do que ocorreu de 2018 a 2022.
Mas com um firme futurístico
baseado em possibilidades reais.
Tendo despontado como
Que permitem ao tomador
a segunda bancada da
de decisão se posicionar
incentivando ou tentando evitar
Câmara e a caminho de se
tendências e possibilidades de
tornar a primeira devido as
maturidade futura.

CAPA

Ao longo de 19 questões críticas, as áreas pesquisadas
foram: evolução econômica do Brasil (crescimento,
desemprego, dívida pública...), mudanças políticas
(renovação do Congresso e da legislação eleitoral,
privatizações, tributação...), defesa e relações
internacionais (capacidade de defesa nacional, conflitos
bélicos no continente, evolução da
Venezuela...).

Todas essas questões foram
integradas em três narrativas
coerentes e internamente
consistentes nomeadas: cenário
migrações (...), o PSL, partido
referência, cenário otimista e
Se o tomador de decisão souber
cenário fora da concha. Sendo os
do presidente, apresenta
bem utilizar as narrativas dos
dois primeiros, respectivamente,
maiores possibilidades de
cenários, esses últimos estarão
os de maior probabilidade de
apoio à uma agenda de
condenados a não ocorrer, pois
ocorrer e o que mais favoreceria
reformas profundas
ele terá sucesso em acelerar
o Brasil, mas mantendo um grau
aquilo que lhe é benéfico
de plausibilidade. O cenário fora
e mitigar o que não lhe agrada. Criando um novo
da concha descreve um conjunto de acontecimentos de
ecossistema mais afeito às necessidades dele, porém
baixa probabilidade de ocorrer, mas cujo impacto na vida
diverso em relação aos cenários sob os quais tomou as
nacional será profundo se virar fato.
próprias decisões.
No momento da realização do estudo não havia nenhuma
CENÁRIO REFERÊNCIA
sinalização quanto a quem seriam os candidatos no
Transcrito como uma entrevista de um PhD em Filosofia
processo eleitoral, tão pouco quem o venceria. Havia
grande dúvida sobre a possibilidade de Lula ser o candidato Política para a Revista da Abrig, edição de setembro
de 2022. O PhD cita que o Brasil teve crescimento
do PT e se Bolsonaro teria legenda.
moderado até 2021, média de 1,9%, mas com sinais de
melhorar ano a ano.
Os demais candidatos estavam em processo de consulta
mutua ou junto às bases eleitorais. Nesse contexto, houve
O destaque positivo foi para as exportações agrícolas.
pouco contágio dos respondentes quanto às preferências
O negativo as contas e a folha de pagamento do setor
eleitorais e o desempenho futuro do Brasil. A análise

revista_abrig_dezembro.indd 13

20/12/2018 18:10

CAPA

14

público. O motivo para o desempenho econômico foi a
dificuldade encontrada pelo governo para implementar as
reformas, com destaque para a previdenciária.
Com vitórias apenas parciais naquele assunto, o governo
teve dificuldade em deter o crescimento da dívida pública
que chegou a 86% do PIB. Embora tenha reduzido, o
desemprego ainda se encontra no patamar dos 10% da
população economicamente ativa (PEA).
Desempenho atribuído ao crescimento moderado e a
baixa qualificação da mão de obra em uma economia com
maior grau de tecnologia utilizada. Não houve mudança
quanto ao desempenho nacional em educação, com o
Brasil mantendo o 63° dentre os 75 países do Programa
Internacional de Avaliação de Estudantes (Pisa).

E BOLSONARO FOI ELEITO...
O cenário referência tem muito de estrapolação do
nosso passado em relação ao futuro. Mas os resultados
das urnas com 50% de renovação da Câmara Federal e
mais de 80% do Senado, com 161 parlamentares que
nunca exerceram cargo eletivo, 31% do total, tornam este
cenário um pouco menos provável de ocorrer.
Tendo despontado das eleições como segunda bancada
da Câmara e a caminho de se tornar a primeira devido as
migrações possibilitadas pela cláusula de barreira, o PSL,
partido do presidente, apresenta maiores possibilidade de
apoio a uma agenda de reformas profundas, bem mais do
que se poderia imaginar antes das eleições. Isso pode ser
reforçado pelo crescimento do perfil conservador liberal
do novo Congresso.

Muito do desempenho estatal se deve ao fato de que
as eleições de 2018 não terem provocado renovação
suficiente no Parlamento para se
modificar a dinâmica tradicional da
A tradição brasileira é de
política brasileira. Isso influenciou
protecionismo e subsídio
as expectativas de investimento,
levando a um processo pouco
às exportações, por isso
intenso para as Parcerias
ela não deverá ser mudada
Público-Privadas (PPP) e para as
com facilidade, levando ao
privatizações. Para uma meta de
embate entre o governo e
R$ 44 bilhões, de 2019 a 2021,
negociou-se apenas R$ 15 bilhões.
os interesses estabelecidos

com o consequente desgaste

Menos dificuldade não é
sinônimo de facilidade. O
cenário referência descreve o
receituário a ser evitado pelo novo
governo, pelo menos na visão da
maioria que o elegeu: reformas
parciais, crescimento moderado,
desemprego na casa dos 10% da
PEA, privatizações e PPP em ritmo
lentos, crise humanitária e guerra
civil na Venezuela com atitudes
evasivas do Brasil.

No plano internacional, estourou
político e perda de apoio
uma guerra civil na Venezuela
em 2020, tendo o Brasil e países
Num primeiro momento, o mercado financeiro e os
vizinhos participado apenas da assistência humanitária,
investidores reagiram bem ao resultado das eleições
fato que agravou o drama humanitário naquele país e os
tanto presidencial quanto legislativas. As perspectivas de
problemas migratórios para nossa nação.
investimento em projetos privados, assim como o apetite
para privatizações e PPP se mostram em alta, os anúncios
Afora isso, por meio de alianças e acordos o Brasil foi capaz
de manutenção de contratações pós natal cresceram. O
de manter a estabilidade política na sua região de entorno
cenário de referência entrou em baixa.
e melhorou a possibilidade de estabilidade no hemisfério
sul por meio da retomada das reuniões a Zopacas, sem, no
A baixa na probabilidade dele esconde um risco no
entanto, haver a assinatura de algum tratado.
que se refere à qualidade das reformas. Probabilidade
baixa do referência implica em reformas profundas
Nossa defasagem entre capacidade de defesa e as
em temas como previdência, tributos, autorização
necessidade da nossa importância territorial e econômica
para privatizações e PPP. Um governo que se propõe a
de defesa foram mantidas. As negociações relativas a um
reformas morais e de práticas políticas, com a mudança
acento no conselho de Segurança da ONU não avançaram.
das regras do presidencialismo de coalizão, migrando
No plano internacional, o Brasil continuou como agente
de acordos em torno de espaços de poder para acordos
importante devido à condição geopolítica privilegiada, sem,
programáticos deverá ter muito trabalho pela frente para
entretanto converter todo seu potencial em benefício dos
evitar aquele cenário.
brasileiros.
Cabe notar que a agenda moral não foi contemplada no
conjunto de cenários. Apesar de ter grande influência
sobre o apoio político futuro do novo governo. Vitórias
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Outro ponto não abordado nos cenários, mas basilar na
agenda da gestão Bolsonaro é a abertura econômica.
A tradição brasileira é de protecionismo e subsídio às
exportação, por isso ela não deverá ser mudada com
facilidade, levando a embate entre o governo e os
interesses estabelecidos com o consequente desgaste
político e perda de apoio.
Coincidir reformas estruturais
com abertura econômica,
ambos dependentes de
votações congressuais, pode
significar um crescimento
da possibilidade do cenário
referência. Por outro lado, a
abertura comercial pode ser
um importante instrumento de
política externa a aproximar o
Brasil do entorno estratégico
dele.

CAPA

na agenda moral poderiam amortecer derrotas parciais
no plano político econômico, apenas adiando o prazo de
aprofundamento dessas últimas, sem entretanto evitar
o arrefecimento das expectativas dos investidores.

A partir do Congresso uma serie de posturas e
entendimento se fizeram presentes. Permitindo que
reformas como previdência, e legislação de permissão
para privatizações e PPP fossem aprovadas rapidamente e
com profundidade necessária ao incentivo ao crescimento
econômico.
Fato que reforçou a mudança foi a manutenção do
voto distrital misto. Os parlamentares eleitos em 2018,
conscientes das novas bases eleitorais, tiveram mais
sensibilidade para a opinião pública, que manteve a onda
conservadora liberal em alta e apoiou as
reformas.

O Brasil crescerá 3,8% em
2019, e acima de 4% a partir
de então. Assim como a
dívida interna chegou a 50%
do PIB, tendo alcançado
75% em 2017. Aumentou a
segurança jurídica, fato que
propiciou o sucesso das PPP
e o Brasil se torna polo de
investimento internacional

A promessa de
descentralização de
competências e recursos em direção a estados e
municípios também não é objeto do estudo de cenários.
Em nossa conjuntura de estados e municípios préfalimentares, difícil é saber o desfecho do apoio a
propostas concretas nesse sentido, mas fácil prever
a necessidade de muito exercício de liderança e
possibilidade de desgaste.
CENÁRIO OTIMISTA
Transcrito como uma serie de reportagem do Instituto
Sul-Americano de Política e Estratégia (Isape), sem ser
utópico, o cenário descreve parte do que de melhor
pode ter ocorrido de 2019 até as vésperas das eleições
de 2022. Dando novas respostas às mesmas questões
críticas elencadas no cenário referência.

O ponto de apoio a mover este cenário é a renovação
congressual. Embora o cenário tenha projetado
renovação de 68% do Congresso Nacional e a realidade
tenha ficado em torno de 54%, a previsão ficou perto da
realidade para o Senado, 61% de renovação, e dentro
do espírito de mudança congressual com os 118 novos
parlamentares que nunca exerceram cargo eletivo.

As reformas econômicas em
profundidade, ao longo de 2019,
permitiram a atração de investimentos
por meio das privatizações e das PPP. As
PPP arrecadaram R$ 73 bilhões de 2019
a 2021. Essa conjuntura permitiu que o
PIB brasileiro tivesse desempenho médio
pouco acima do potencial, em 3,3%
anuais. A dívida pública, por seu turno,
caiu de 76,1% do PIB para 68,6% em
quatro anos. A carga tributária recuou
de 35% do PIB para 30%. No mesmo
diapasão, o desemprego foi para 6,5% da PEA.
A nota dissonante no comportamento do setor público foi a
educação cuja melhora foi apenas marginal, saímos do 62°
para o 58° no Pisa, num universo de 69 países. Continuam os
debates sobre o papel do professor e da educação no Brasil.
Sendo que a Base Nacional Comum Curricular (BNCC)
é cada vez mais contestada como instrumento eficaz de
planejamento educacional.
O Brasil obteve êxito em negociações bilaterais mundo
afora. Seu maior êxito, no entanto foi junto aos parceiros
estratégicos das Américas. Ao nível da Zopacas, os países
da América do Sul e 20 países africanos declararam que não
darão apoio logístico e territorial para operações de guerra
no Atlântico Sul, em caso de conflitos no Atlântico Norte ou
Oriente Médio.
Isso tudo apesar de forte oposição dos Estados Unidos
e ameaças de retaliação do Reino Unido, por conta da
reinvindicação da Argentina quanto às ilhas Falklands
(Malvinas).
Um acordo de transição pacifica foi firmado entre o
governo Maduro e a oposição por meio da intervenção
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dos países da América do Sul. Houve crescimento do
orçamento militar brasileiro permitindo que melhorasse
a capacidade de defesa cibernética e de dissuasão de
conflito armado, embora ainda aquém do necessário
para a importância do Brasil. Obtivemos assento
permanente no Conselho de Segurança da ONU, em
conjunto com outros países, mas sem direito de veto.
A LONGA LUA DE MEL DO GOVERNO
Olhando de novembro de 2018, o cenário otimista
construído em março daquele ano parece a consagração
das metas do governo Bolsonaro descritas a partir da
vitória nas urnas. É preciso lembrar, no entanto, que
em março passado, as citadas metas não tinham sido
estabelecidas ainda. Embora descrito como otimista,
esse cenário tornou-se mais plausível a partir das
mudanças ocorridas no processo eleitoral legislativo.

DESFECHO PÍFIO
Desempenho do governo caso não
avancem reformas como a previdenciária
Total apurado com parcerias
público-privadas até 2021,
com alvo de R$ 44 bilhões.
Crescimento médio até 2021,
com melhoras graduais,
puxadas pelo agronegócio.
Patamar da dívida pública
sobre o PIB, com avanço
anual sobre os atuais 76,1%.
Desemprego sobre população
economicamente ativa, pouco
abaixo dos, hoje, 11,7%.
Posição do Brasil em 2021 entre
75 países no Programa Internacional
de Avaliação de Estudantes (Pisa).
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1,9%
86%
10%
63

o

Por outro lado, a sobreposição das metas com aquilo
descrito como otimista pelos especialistas, demonstra
grande sintonia do governo eleito com o que é entendido
como objetivos do Brasil, pelo menos para parte dos
técnicos nacionais representados pelos consultados. Essa
sintonia explica em parte a vitória nas urnas, assim como a
ascensão de um novo modo de ver as prioridades nacionais
e o modus operandi que podemos adotar.
A questão quanto a renovação congressual levada aos
132 especialistas consultados, antecipou em grande parte
a conjuntura pós eleição. Da mesma forma, os impactos
dela sobre as demais questões domésticas sinalizam estar
em harmonia com o contexto atual. A partir dessa base
motriz, o cenário otimista pode descrever muito da trama
interna brasileira para o governo Bolsonaro, se não para as
realizações, já que descreve uma trilha de sucessos, mas
para as possibilidades e requisitos a esse sucesso.

NÚMEROS ALVISSAREIROS
Principais apostas dos especialistas
em um cenário otimista

73

BILHÕES

Estimativa de receita geradas
pelas parcerias públicoprivadas de 2019 a 2021.

3,3%

Taxa média de crescimento
anual da economia esperada
para os próximos quatro anos.

68,6%

Percentual da dívida pública
federal em relação ao PIB
até 2022, partindo de 76,1%.

76,1%

Peso da carga tributária
sobre o PIB ao fim do governo
Bolsonaro, ante os atuais 35%.

6,5%

Desemprego da população
economicamente ativa em
2022, abaixo dos 11,7% atuais.
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Assim como para evitar o cenário referência, para ocorrer
a projeção otimista permanece a necessidade de se obter
uma reforma legal substancial quanto a atuação do estado
na economia, em especial a da previdência. Exigindo do
governo uma capacidade de articulação muito grande.

O cenário começa descrevendo um enfraquecimento
do papel da Organização das Nações Unidas (ONU)
como fórum de discussão e coordenação de políticas
multinacionais. Ao mesmo tempo em que diminuiu
o poder da organização de influir em conflitos
regionais. Mesmo assim, diversas nações permanecem
reivindicando acento no Conselho de Segurança.
No plano internacional, ocorre uma guerra civil na
Venezuela com intervenção militar indireta dos EUA,
sem respaldo da ONU, mas com apoio europeu. Há
pressão para que o Brasil ceda o território para uso de
base militar de forças em conflagração. Entretanto, o
país mantem apenas ajuda humanitária.

O Cenário otimista destaca que sob as regras atuais de
reeleição legislativa, o voto distrital misto é um aliado do
novo governo nesse processo ao aproximar o parlamentar
de uma base eleitoral territorialmente identificada e
Motivado pelo conflito e pela melhora econômica,
com ela uma maioria sob temas específicos identificável,
cresce o investimento em segurança e defesa no país.
mensurável e com capacidade
A guerra civil venezuelana
de pressão sobre os eleitos. Isso
vem afetando o comércio
A sobreposição das metas
se partirmos da suposição de
internacional na região e
com aquilo descrito
que a visão conservadora liberal
enfraquecendo o entendimento
continuará em alta nos próximos
diplomático entre os países.
como otimista pelos
anos.
especialistas, mostra
Na economia, o Brasil cresce
grande sintonia do
O propósito de maior
3,8% em 2019, e acima de 4% a
descentralização administrativa e
governo eleito com o que é partir de então. Assim como a
de recursos caminha em linha com
dívida interna chegou a 50% do
entendido como objetivos
uma eleição legislativa em base
PIB, tendo alcançado 75% em
do Brasil, pelo menos
distrital. Se por um lado a mudança
2017. Aumentou a segurança
para parte dos técnicos
de regra eleitoral é risco difuso
jurídica, fato que propiciou o
para deputados e senadores. Para
sucesso das PPP e o Brasil se
nacionais consultados
aqueles que já têm base eleitoral
torna polo de investimento
territorialmente estabelecida,
internacional. Tanto Estados
a descentralização representa relevantes serviços
Unidos quanto China dão especial atenção aos
prestados.
investimentos por aqui. Como consequência o
desemprego cai a 6% da PEA.
PENSANDO FORA DA CONCHA
Transcrito como um fórum de discussão virtual de um
No plano político as reformas ocorreram com sucesso
Curso de Pós-Graduação, com tutoria de professores da
exemplar, houve uma reforma previdenciária que deu
Escola de Sagres. Ao longo do fórum os alunos discutem
sustentabilidade às contas públicas, aprofundou-se
a síntese da pesquisa dos temas dos cenários em primeira
a reforma trabalhista tornando mais fácil e menos
pessoa. Como sendo eles os autores dos pensamentos,
arriscado contratar, a reforma tributária diminuiu a
sendo apoiados ou contestados pelos colegas.
carga para 32% do PIB e o processo de queda pode
continuar. Por outro lado, a educação brasileira
apresentou melhora apenas pontual.
O trabalho pode ser encontrado no http://sagres.org.br/
artigos/nipe/brasil2022.pdf

Túlio Marques é diretor da Próspero Business Consulting – estratégia empresarial, internacionalização de empresas
e transferência de tecnologia. Vice presidente da Câmara Brasil Portugal – Centro Oeste e Conselheiro de Negócios
da Golfobras. Coordenador de Pós Graduação da Upis, professor no IEL e FGV. Foi Coordenador Geral de Gestão
Financeira de Ativos da SPU - MP e Subsecretário de Oportunidades Econômicas e Educacionais da SEAE – GDF.
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ENTREVISTA

ENTREVISTA: JOICE HASSELMAN

OS PLANOS
AMBICIOSOS PARA O
GOVERNO BOLSONARO

COTADA PARA ASSUMIR A LIDERANÇA DO PSL, A DEPUTADA
FEDERAL ELEITA JOICE HASSELMAN (SP) PREVÊ O
FECHAMENTO E A PRIVATIZAÇÃO DE PELO MENOS 100
ESTATAIS DENTRO DE UM PLANO DE DESBUROCRATIZAÇÃO
DA ECONOMIA, QUE INCLUI TAMBÉM A APROXIMAÇÃO ENTRE
OS SETORES PÚBLICO E PRIVADO
ADRIANA VASCONCELOS 1
Ostentando a maior votação entre as 77 mulheres eleitas
este ano para a Câmara dos Deputados, com 1.078.666
de votos, e cotada para assumir a liderança do PSL, a
deputada federal eleita Joice Hasselmann (SP) tem planos
ambiciosos não só para seu partido como também para o
futuro governo de Jair Bolsonaro. Assim como o presidente
eleito, ela é considerada uma das personalidades mais
influentes e notórias das redes sociais, conforme atestou
o ePoliticScholl (ePS) em 2017, no âmbito da temática
política.

cumpriram a cláusula de barreira. Na esteira da popularidade
de Bolsonaro, o PSL conquistou a segunda maior bancada
da Casa com 52 deputados federais, um número seis vezes
maior do que os oito parlamentares que dispõe na legislatura
que está chegando ao fim.

Joice antecipou ainda a possibilidade de fechamento ou
Em entrevista concedida à Revista
privatização de cerca de 100 estatais
da Associação Brasileira de Relações
já na primeira “tacada”, lembrando,
O primeiro trabalho (do contudo, que o presidente eleito não
Institucionais e Governamentais
governo) no Congresso pretende incluir nesta lista o setor
(Abrig), logo após sua participação
na primeira edição do “Diálogo
vai ser na revogação de elétrico e os bancos estatais. Ela aposta
entre Poderes Autoridades – Os
também no apaziguamento da relação
leis, justamente para
200 primeiros dias de governo e a
entre o novo governo e a imprensa.
fazer com que a coisa
busca de uma agenda legislativa”, a
ande. Tirar o Estado, o
nova deputada e uma das principais
A paranaense de Ponta Grossa promete
aliadas do presidente eleito adiantou
usar toda sua experiência como
governo, do cangote
seu empenho em trabalhar pela
jornalista, com passagem pelas principais
do cidadão de bem
aproximação entre os setores público
redações do país e sua popularidade
e privado. Em sintonia com uma das
nas redes sociais, para transformar seu
principais metas do novo governo, que tomará posse
mandato numa espécie de ‘reality show’, como forma de
em 1º de janeiro de 2019, Joice antecipa que a ideia é
manter seus eleitores informados sobre suas atividades no
desburocratizar e jogar luz sobre essa relação.
Parlamento.
Antes mesmo de tomar posse, ela revelou que já entrou
em campo e trabalha para que seu partido tire do PT o
posto de maior bancada da Câmara, negociando a adesão
ao PSL de parlamentares eleitos por legendas que não

Revista Abrig – O que a Abrig pode esperar do governo
Bolsonaro?
JOICE HASSELMAN – Uma aproximação entre o poder
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Em sua estreia na
política, a jornalista
Joice Hasselman
chega à Câmara
com mais de um
milhão de votos

público e privado. O Brasil precisa disso para caminhar.
O presidente eleito conseguiu eleger uma das maiores
A gente quer desburocratizar e ao mesmo tempo jogar
bancadas da Câmara, mas o número de deputados de sua
luz nessa relação. O que não dá para fazer, o que não dá
futura base ainda não seria suficiente para aprovar as
para continuar é um tipo de relação escura, que muitas
reformas constitucionais, como a da Previdência. Como
vezes acontece com o lado ruim do setor privado, que
o novo governo trabalhará para
denigre o poder público. Então vamos
garantir os votos necessários para
jogar luz nessa relação e fazer uma
O Bolsonaro ainda
essas votações estratégicas?
aproximação clara. O que a gente
precisa no Brasil é deixar quem sabe
defende que o setor
JOICE HASSELMAN – Não somos,
fazer no setor privado, fazer e acabou.
energético e bancos
ainda, a maior bancada. Temos a
Queremos desburocratizar, tornar
fiquem sob o controle do segunda maior bancada, com 52
as relações transparentes e ter uma
Estado, mas ainda tem
parlamentares. Mas se contar os
parceria efetiva, republicana.
quatro anos para resolver outros que chegarão por ficarem
sem legenda em razão da cláusula de
Dentro dessa meta do governo de
isso e vamos ter grande
barreira eleitoral, seremos a maior
desburocratizar, que tipo de medidas
gama de privatizações
bancada. Como é que se constrói
concretas poderão ser tomadas?
isso? Formando blocos, que é o que
eu já estou fazendo. Conversando com partidos aliados,
JOICE HASSELMAN – A revogação de leis. Primeiro,
partidos de centro, os um pouco mais à direita e mesmo
fazer uma revisão total do que a gente tem aí e está
aqueles que estão um pouquinho mais à esquerda. A gente
burocratizando esse processo no Brasil. Tem muita lei
consegue conversar e fazer a formação de blocos. Essa é a
que já não é aplicável, que já caducou, que não serve para
solução.
absolutamente nada. Lei que contradiz uma outra lei que
existe, então são duas leis que coexistem e uma contradiz a
Quais serão as prioridades do novo governo?
outra. A partir disso, (vamos) começar a fazer a revogação.
Então, o primeiro trabalho no Congresso Nacional vai
JOICE HASSELMAN – Tornar o Estado menor, mais
ser na revogação de leis, justamente para fazer com que
leve, transparente para o cidadão. Colocar a federação
a coisa ande. Tirar o Estado, o governo, do cangote do
novamente em pé e, com toda a certeza, o combate à
cidadão de bem. Porque a gente tem hoje é a velha criação
corrupção, além das reformas. Não tenho como se falar no
de dificuldades para fazer facilidades. A ordem do governo
novo Brasil sem falar em reformas, em especial do sistema
é ter uma relação fluindo entre o setor público e o setor
tributário e da Previdência.
privado. É não impedir o crescimento, é não prender
licenças. Hoje, se o cidadão quer abrir uma empresa é
As privatizações estão no radar do novo governo e do
uma dificuldade, se ele quer fazer um crediário é uma
futuro ministro da Economia, Paulo Guedes. Já existe uma
dificuldade. Quer dizer, dá trabalho como se ele fosse uma
estratégia para isso?
parte marginal da sociedade e isso tem que acabar. Como
é que acaba? Desburocratizando e dando a chance de as
Revista Brasileira de Relações Institucionais e Governamentais
pessoas fazerem, de trabalharem, produzirem.
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JOICE HASSELMAN – As privatizações virão o mais
rápido possível. Algumas estatais serão fechadas, aquelas
que ninguém quer comprar, que são elefantes brancos.
Outras serão privatizadas. Eu defendo a privatização
de absolutamente tudo, o Bolsonaro ainda defende que
o setor energético e bancos fiquem sob o controle do
Estado, mas a gente ainda tem quatro anos para resolver
isso e vamos ter uma grande gama de privatizações. Pode
ter certeza que de uma tacada assim poderemos ter 100
empresas públicas fechadas ou privatizadas.

JOICE HASSELMAN – (A relação) se dará da forma mais
republicana possível. Bolsonaro já mostrou que fato
é um estadista, esteve com o (presidente do Supremo
Tribunal Federal, ministro Dias) Toffoli. Foi uma reunião
cordial e ele já disse que assim que tomar posse vai fazer
uma visita oficial, como presidente, ao Supremo. Acho
que o Supremo também tem que entender que esse é
um novo momento. Não temos um presidente que é
ativista, como tínhamos no passado recente, logo não
cabe ao Supremo continuar nesse ativismo, até porque é
inconstitucional. Então é um momento novo na política,
é um momento novo no Congresso, é um momento novo
no Executivo. Esperamos que seja um momento novo
também no Judiciário.

A única região do país onde o PT venceu a disputa
presidencial deste ano foi o Nordeste. O general Augusto
Heleno, que assumirá o comando da
Casa Militar, sinalizou que o novo
A imprensa massacrou
governo poderá trabalhar para mudar
tanto a minha
essa correlação de forças na região ao
anunciar que o Nordeste será uma das
campanha como a do
prioridades do novo governo. Isso faz
Bolsonaro. Mas agora é
parte de uma estratégia política?

novo momento. Só acho
que a coisa tem que ser
colocada um pouquinho
mais transparente

JOICE HASSELMAN – Não é uma
questão estratégica, é uma questão
de solidariedade. O povo do Nordeste
sempre foi muito maltratado pelos
governos e a condição de pobreza, de
miséria, de parte dessa população, era usada para formação
de uma massa de manobra. E o PT alimentou isso ao longo
das últimas eleições pregando que se você não votar em
mim vão cortar o Bolsa Família, bolsa isso, bolsa aquilo.
Nós vamos levar políticas públicas para um projeto de
desenvolvimento do Nordeste, como o de dessalinização da
água. É uma questão de solidariedade e parceria com nosso
irmão do Nordeste. Eu estou construindo já um programa
chamado Bom Brasil, onde eu estou buscando os melhores
exemplos de bons trabalhos feitos pela iniciativa privada. O
que nós queremos é realmente desenvolver o Nordeste. O
Nordeste só precisa de um empurrãozinho e de um pouco
de cuidado, que não teve por parte de outros governos.
Queremos dar a esse povo nordestino a chance de sair dos
bolsões de miséria e de pobreza.
A senhora e o novo governo são críticos do ativismo do
Judiciário. Como se dará essa relação com o Judiciário?

A imprensa também foi alvo de
críticas do presidente eleito? É
possível esperar um apaziguamento
nessa relação? Aliás, como o governo
pretende conduzir sua política de
comunicação após a posse?

JOICE HASSELMAN – O governo
vai ter o seu porta-voz. O presidente
da República tem muita coisa para
fazer, não pode ficar o tempo todo
dando entrevista. Então, obviamente
vai ter um assessor para passar as informações para a
imprensa, que está ávida por informações. A imprensa
está no trabalho dela, quer informação e cabe a nós,
como do governo de transição, dar informações, até para
que nós possamos prestar contas para o eleitor do que
está acontecendo. Agora, isso não joga fora o trabalho
de redes sociais. Fomos eleitos fazendo trabalho na
rede social, apesar da imprensa, não com a imprensa. A
imprensa massacrou nossa campanha, tanto a minha,
como a do Bolsonaro, do partido. Mas passou a eleição,
então agora é um novo momento. Eu só acho que a
coisa tem que ser colocada um pouquinho mais de
forma transparente. Sou a favor da redução das verbas
destinadas à imprensa. Já disse isso ao Bolsonaro, sou a
favor de haver um pouquinho mais de regra. Acho, por
exemplo, que a Petrobras não tem que ficar fazendo
propaganda em revista. Então, a gente vai discutir isso
um pouco mais de perto. Não se trata de nenhum tipo
de perseguição, de retaliação. Não se trata disso. Mas
temos a prerrogativa de escolher se vai ou não anunciar
(em algum veículo). Eu acho que a gente tem muito
mais o que fazer com o dinheiro público do que ficar
destinando a imprensa A, B ou C. A prioridade é outra.

Adriana Vasconcelos é jornalista e consultora de Comunicação. Graduada pela UnB, atuou como repórter política
no Correio Braziliense, Gazeta Mercantil e Globo. Em 2012, abriu sua própria empresa de assessoria e consultoria, a
AV Comunicação Multimídia.
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FAKE OU VERDADE?
SOBRE A REGULAMENTAÇÃO DA
ATIVIDADE DE RIG (PL 1202/07)
1 - Mito: O substitutivo cria a profissão de “lobista”.
Verdade: A Classificação Brasileira de Ocupações (CBO) atribuiu 91 competências ao
profissional de relações institucionais e governamentais (RIG). O substitutivo entrou em vigor
dia 19/02/2018 e define as regras de como se dará a interação entre o público e o privado.
2 - Mito: A discussão do projeto está açodada.
Verdade: Desde 1972, o processo legislativo do RIG promovido pela sociedade está na
Câmara dos Deputados. Em 1984, o Congresso Nacional vem discutindo o PLS 25,
apresentado pelo então senador Marco Maciel. A partir de 2007, o PL 1202/07 está em plenário
e já foi apreciado pela CTASP em 26/11/2008 e pela CCJC em 07/12/2016.
3 - Mito: A regulamentação da atividade de RIG (lobby) restringirá a participação social.
Verdade: A regulamentação da atividade de RIG (lobby) aumentará a participação social no
processo de decisão política. O substitutivo ao PL 1202/07 regulamenta a prática e iguala todos
os interessados.
4 - Mito: A aprovação da lei reduzirá a corrupção.
Verdade: Já existem 10 regramentos jurídicos, entre artigos do código penal, tratados
internacionais e leis específicas que tipificam os crimes envolvendo as relações espúrias entre
agentes públicos e privados.
5 - Mito: O Brasil vai burocratizar a participação social.
Verdade: A OCDE e a Transparência Internacional sugerem regras claras e objetivas para o
lobby. Atualmente, 23 países e a quase totalidade das nações desenvolvidos perceberam os
ganhos de regulamentar a atividade, tais como EUA, Alemanha, França, Reino Unido,
Austrália, Chile, Letônia, Lituânia.
6 - Mito: Relatórios anuais e cadastros obrigatórios aumentam a transparência.
Verdade: Relatórios e cadastro obrigatório restringem a participação social, criam “cartórios”,
poluem registros e aumentam custos. O cadastro proposto é uma identificação prévia no órgão
público onde se exerce a atividade e deve ser entendido como um “selo de qualidade”.
7 - Mito: Não há unanimidade sobre a regulamentação.
Verdade: Alguns defendem que a lei irá burocratizar a atividade. Outros preferem manter a
falsa impressão de exclusividade para atuar na área e há aqueles contrários ao controle social.
A Abrig respeita as opiniões e entende que a regulamentação definirá regras, levará segurança
e transparência para autoridades e sociedade.
8 - Mito: O substitutivo acaba com a isonomia.
Verdade: O texto original da Lei estabelecia palavra e tempo iguais às partes perante à
autoridade pública, no entanto, acarreta questionamentos jurídicos e gera burocracia
excessiva. Como consequência, a autoridade optaria por não receber e nem mesmo abrir
audiência pública.
9 - Mito: O substitutivo altera outras leis.
Verdade: O substitutivo não invadiu leis consolidadas que tratam de temas como quarentena,
ilícitos penais e acesso à informação. As regras eleitorais também foram mantidas.
10 - Mito: Os EUA são a referência internacional em regulamentação.
Verdade: Atualmente, a Comunidade Europeia é a referência adequada ao Brasil e inspirou o
PL 1202/07. Desde 2007, quando os EUA aprovaram uma lei burocrática e policialesca,
exigindo cursos, registros e relatórios, o número de profissionais registrados decresceu.
Destaca-se que nenhum ilícito foi comprovado nos relatórios dos EUA.

DIÁLOGO, ÉTICA
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PODER EXECUTIVO

IMPACTO DAS MEDIDAS
PROVISÓRIAS NA
AGENDA LEGISLATIVA

INSTRUMENTO CRIADO PELA CONSTITUIÇÃO DE 1988
AMPLIA O PODER PRESIDENCIAL AO CONFERIR AO CHEFE
DO EXECUTIVO A CAPACIDADE DE INDUZIR A AGENDA
LEGISLATIVA. O SEU EMPREGO ABUSIVO AO LONGO DOS
ÚLTIMOS 30 ANOS DESAFIA PRERROGATIVAS DO CONGRESSO
E A ORDEM DEMOCRÁTICA
CESAR CARLOS WANDERLEY GALIZA

1

Criada originalmente como instrumento legislativo
ágil, para atender situações imprevisíveis, urgentes
e excepcionais posto à disposição do presidente da
República, a medida provisória (MP) foi substancialmente
alterada em seu alcance e sentido por um conjunto de
práticas das quais tiveram parte cada um dos três Poderes
– na maioria das vezes, em detrimento do Legislativo.
A partir da promulgação da Constituição de 1988, o
chefe do Poder Executivo recebeu por intermédio do
Poder Legislativo novas e importantes atribuições.
Além da iniciativa exclusiva nas leis que fixem ou
modifiquem efetivos das Forças Armadas, já prevista no
período anterior, também passou a ter o direito em leis
relacionadas à criação de cargos, funções ou empregos
públicos na Administração Direta e autárquica ou aumento
de sua remuneração.
Outras prerrogativas agregadas foram: organização
administrativa e judiciária, matéria tributária e
orçamentária, serviços públicos da União e Territórios;
organização do Ministério Público e da Defensoria Pública
da União, além da criação e extinção de Ministérios e
órgãos da administração pública.
O presidente passou a desempenhar o poder de agenda
interferindo assim no processo legislativo. Além das
medidas provisórias, ele utiliza-se de outros instrumentos
como, por exemplo, as proposições de sua iniciativa que

podem ter o pedido de urgência solicitado, quando da
sua tramitação no Congresso Nacional, além do poder de
veto.
Entretanto, trata-se de uma norma estatal provisória
porque a apreciação posterior do Congresso Nacional
poderá desconstituir sua eficácia desde sua publicação.
A medida provisória tem uma particularidade. É a
inversão do processo legislativo. Já nasce com força
de lei, ou seja, seu texto torna-se obrigatório a partir
de sua publicação no Diário Oficial da União, antes da
manifestação do Poder. É um ato que não originou no
Congresso, mas produz imediatamente efeitos jurídicos
por determinação constitucional, é mandamento legítimo
do Estado no momento de sua vigência e deve ser acatado
pela coletividade.
Os debates na Assembleia Nacional Constituinte de 1987
centraram-se na necessidade de abolir o decreto-lei, que
diminuía a capacidade do Congresso Nacional de legislar,
devido à possibilidade de ser considerado aprovado por
decurso de prazo, sem deliberação pelos parlamentares.
Os decretos-leis foram extintos com a promulgação
da Constituição brasileira de 1988. Pensou-se que,
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E, de forma adicional, no quadro abaixo são apresentados
os artigos que disciplinavam a adoção do decreto-lei nas
Constituições brasileiras de 1937, 1967 e 1967 (EC nº 1, de
1969).
TEXTOS CONSTITUCIONAIS SOBRE DECRETOS-LEIS
Constituição de 1937
Constituição de 1967
Constituição de 1967
(EC nº 1, de 1969)
Art 12 O Presidente da República pode ser autorizado pelo
Parlamento a expedir decretos-leis, mediante as condições
e nos limites fixados pelo ato de autorização.
Art. 13. O Presidente da República, nos períodos de
recesso do Parlamento ou de dissolução da Câmara
dos Deputados, poderá, se o exigirem as necessidades
do Estado, expedir decretos-leis sobre as matérias de
competência legislativa da União, excetuadas as seguintes.

Art. 14 - O Presidente da República, observadas as
disposições constitucionais e nos limites das respectivas
dotações orçamentárias, poderá expedir livremente
decretos-leis sobre a organização da Administração
federal e o comando supremo e a organização das forças
armadas.

POLÍTICA

com a extinção desse instrumento e a criação da medida
provisória, estar-se-ia inaugurando novo tempo. Contudo,
a realidade mostra que não foi bem isso o que aconteceu.

Art 180 - Enquanto não se reunir o Parlamento nacional, o
Presidente da República terá o poder de expedir decretosleis sobre todas as matérias da competência legislativa da
União. Art. 58. O Presidente da República, em casos de
urgência ou de interesse público relevante, e desde que
não resulte aumento de despesa, poderá expedir decretos
com força de lei sobre as seguintes matérias:
I – segurança nacional;
II – finanças públicas.
Parágrafo único. Publicado o texto, que terá vigência
imediata, o Congresso Nacional o aprovará ou o rejeitará,
dentro de sessenta dias, não podendo emenda-lo; se, nesse
prazo, não houver deliberação, o texto será tido como
aprovado.

Revista Brasileira de Relações Institucionais e Governamentais

revista_abrig_dezembro.indd 23

20/12/2018 18:10

POLÍTICA

24

Art. 55. O Presidente da República, em casos de urgência
ou de interêsse público relevante, e desde que não haja
aumento de despesa, poderá expedir decretos-leis sôbre
as seguintes matérias:
I - segurança nacional;
II - finanças públicas, inclusive normas tributárias; e
III - criação de cargos públicos e fixação de vencimentos.
§ 1º - Publicado o texto, que terá vigência imediata, o
decreto-lei será submetido pelo Presidente da República
ao Congresso Nacional, que o aprovará ou rejeitará,
dentro de sessenta dias a contar do seu recebimento,
não podendo emendá-lo, se, nesse prazo, não houver
deliberação, aplicar-se-á o disposto no § 3º do art. 51.
Fonte: Elaborado pelo autor a partir de consulta ao site:
[www.presidencia.gov.br]. Acesso em: 04. Fev. 2018.
O Poder Legislativo cumpre papel imprescindível perante
a sociedade brasileira, visto que desempenha três
funções primordiais para a consolidação da democracia:
representar o povo brasileiro; legislar sobre os assuntos
de interesse nacional; e fiscalizar a aplicação dos
recursos públicos.
A expansão do poder presidencial, em tema de
desempenho da função de legislar, tais como, utilização
excessiva das medidas provisórias, introduz fator de
desequilíbrio sistêmico que atinge, afeta e desconsidera a
essência da ordem democrática, o princípio da reserva de
Parlamento e ao postulado da separação de poderes.
O sobrestamento ou o trancamento de pauta das sessões
para deliberação de matéria, em virtude de apreciação
de medida provisória com prazo vencido ou projeto
que tramita em regime de urgência, são exemplos que
prejudicam o desempenho das Casas do Congresso
Nacional. Essas matérias, enquanto não forem votadas, a
pauta dos trabalhos dos Plenários das Casas (Câmara dos
Deputados e Senado Federal) permanecerão trancadas
ou sobrestada. Uma vez votada a matéria que provocou o
sobrestamento, as demais deliberações previstas podem
ser retomadas.
Atualmente, no processo legislativo, existem quatro
possibilidades de sobrestamento de pauta. Desse total,
a Constituição brasileira disciplina três – medidas
provisórias, projetos de lei, em regime de urgência
constitucional, e veto – e a quarta possibilidade,
encontra-se normatizada no Código de Ética e Decoro
Parlamentar da Câmara dos Deputados. O Código de
Ética e Decoro Parlamentar do Senado Federal é omisso
ao tema de sobrestamento de pauta.

Em 2009, por meio da questão de ordem nº 411, buscouse uma solução adequada para a harmonização deste
instituto com a atividade do Poder legislativo. Como
não seria possível a extinção do instituto da medida
provisória, haja vista seu caráter constitucional e
nem sobrestar absolutamente todas as deliberações
legislativas, criou-se uma nova interpretação no sentido
de dar mais autonomia ao Poder Legislativo no exercício
de sua função primária.
O presidente da Câmara dos Deputados, deputado
Michel Temer (PMDB-SP), apresentou uma solução para
o impasse, decidiu que, sendo a medida provisória um
instrumento que só pode dispor sobre temas atinentes
a leis ordinárias, apenas os projetos de lei ordinária que
tenham por objeto matéria passível de edição de medida
provisória estariam por ela sobrestados.
E completou a nova interpretação, afirmando que
desta forma, considera não estarem sujeitas às regras
de sobrestamento, além das propostas de emenda à
constituição, dos projetos de lei complementar, dos
decretos legislativos e das resoluções - estas objeto
inicial da questão de ordem - as matérias elencadas no
inciso I do art. 62 da Constituição brasileira, as quais
tampouco podem ser objeto de medidas provisórias.
Sendo assim, decidiu, ainda, que as medidas provisórias
continuarão sobrestando as sessões deliberativas
ordinárias da Câmara dos Deputados, mas não trancarão
a pauta das sessões extraordinárias.
Em 2010, foi a vez do Senado Federal deliberar sobre
o assunto. Em resposta a questão de ordem nº 02, o
presidente dos trabalhos da 75ª Sessão Deliberativa
Ordinária do Senado Federal, senador Marconi Perillo
(PSDB-GO), entendeu que há exceções ao sobrestamento
de pauta.
Segundo a decisão, o sobrestamento não impede que
o plenário do Senado Federal delibere sobre matérias
que não possam ser apreciadas por meio de medidas
provisórias (como, por exemplo, projetos de lei
complementar).
Também se entendeu que o sobrestamento não abrange
as hipóteses de exercício da competência exclusiva do
Congresso Nacional ou de competência privativa do
Senado Federal, dos quais não resultem normas gerais e
abstratas.
Este artigo teve como propósito oferecer, de forma
sintética e objetiva, uma compreensão dos principais
cuidados a serem observados na edição de medidas
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EDIÇÃO DE MEDIDAS PROVISÓRIAS POR PRESIDENTES DA REPÚBLICA
Período do Mandato

Medidas
Provisórias
Originárias

Medidas
Provisórias
Reedição

Total

José Sarney

15/03/1985 a 15/03/1990

132

15

147

Fernando Afonso Collor de Mello

15/03/1990 a 02/10/1992

88

72

160

Itamar Augusto Cautiero Franco

02/10/1992 a 01/01/1995

138

367

505

Fernando Henrique Cardoso (1 mandato)

01/01/1995 a 01/01/1999

156

2.453

2.609

Fernando Henrique Cardoso (2 mandato)

01/01/1999 a 01/01/2003

185

2.606

2.791

Luiz Inácio Lula da Silva (1 mandato)

01/01/2003 a 01/01/2007

240

-

240

Luiz Inácio Lula da Silva (2o mandato)

01/01/2007 a 01/01/2011

179

-

179

Dilma Vana Rousseff (1o mandato)

01/01/2011 a 01/01/2015

145

-

145

Dilma Vana Rousseff (2o mandato)

01/01/2015 a 31/08/2016

77

-

77

Michel Miguel Elias Temer Lulia

01/09/2016 até o momento

73*

-

73

1.413

5.513

6.926

o
o

o

Total Geral
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Presidentes da República

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de consulta ao site: [www.presidencia.gov.br]. Acesso em: 04. Fev. 2018
Nota: * levantamento realizado no período de 01.09.2016 a 31.12.2017.

provisórias pelo Presidente da República e sua repercussão
na agenda legislativa.

concentração do poder de legislar nas mãos do Presidente
da República.

A prática constitucional desde a promulgação da
Constituição brasileira evidencia a gradual prevalência do
Poder Executivo sobre o Poder Legislativo no exercício da
função legislativa.

Com isso, a consequência foi o crescente
congestionamento das deliberações no Plenário das Casas
(Câmara dos Deputados e do Senado Federal), uma vez que
a pauta dos trabalhos ficava obstruída até a deliberação
sobre a medida provisória.

Nos primeiros dezoito anos de vigência do novo texto
constitucional, o Presidente da República editou mais de
cinco mil medidas provisórias. Essa produção excessiva
afetou a atividade legiferante do Poder Legislativo,
comprometendo a segurança das relações jurídicas e a
serenidade do sistema normativo brasileiro.
O quadro a seguir serve para dar-nos um panorama do uso
excessivo da prerrogativa legislativa do Poder Executivo
em editar medidas provisórias, desde a promulgação da
Constituição brasileira em 1988, e evidenciando uma

Atualmente, tramitam no Congresso Nacional propostas
de emenda à Constituição que procuram aperfeiçoar a
redação do art. 62 que trata de medidas provisórias.
Contudo, é certo que o país não poderia prescindir de
um instrumento célere à gestão dos interesses públicos,
porém, há de propiciar uma alteração sistemática ou
de procedimento legislativo na tramitação da medida
provisória no Congresso Nacional.
Uma nova norma jurídica, possivelmente, agregando o
relatório da comissão especial do texto da PEC 511/2006
em tramitação na Câmara dos Deputados (PEC 72/2005,
no Senado Federal), além dos resultados das “Questões
de Ordens” nºs 411/2009, 478/2009 e 480/2009. Essa
iniciativa poderia restabelecer um regular desenvolvimento
dos trabalhos legislativos no Parlamento.

1
Cesar Carlos Wanderley Galiza é economista com MBA em relações governamentais e especialização em
assessoria parlamentar e contabilidade gerencial. Atuou em projetos de cooperação PNUD/ONU, Governo Federal,
Câmara dos Deputados, consultoria public affairs e entidades do Sistema S. Atualmente é gerente de articulação e
controle na CNI e membro eleito da diretoria da Abrig.
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FEDERAÇÃO

MAIS BRASIL,
MENOS BRASÍLIA
PELO AMOR DE DEUS!

O PRESIDENTE ELEITO JAIR BOLSONARO, EM SUA
CAMPANHA E EM SUAS PALAVRAS APÓS O RESULTADO
DAS URNAS, CUNHOU UMA MÁXIMA QUE ENTUSIASMOU
OS GOVERNADORES ELEITOS E REELEITOS E ASSUSTOU
OS ELEITORES BRASILIENSES QUE SUFRAGARAM O SEU
NOME POR LARGA MARGEM
PAULO CASTELO BRANCO 1
A frase “Mais Brasil, menos Brasília” confundiu os
cidadãos do Distrito Federal que acharam que o dito
seria uma ameaça à autonomia e o fim das eleições,
retornando Brasília à sua origem de Distrito realmente
Federal, com governador indicado e eleição de
senadores como legisladores.
Creio que o presidente eleito tentou
apontar para uma verdadeira
descentralização dos poderes da
União sobre os estados federados,
e não retomar a eterna discussão
sobre “como éramos felizes e não
sabíamos”.
A questão é sobre a organização
político-administrativa prevista no
artigo 18 da Constituição Federal:

a outros, ou formarem novos Estados ou Territórios
Federais, mediante aprovação da população diretamente
interessada, através de plebiscito, e do Congresso
Nacional, por lei complementar.

§ 4º A criação, a incorporação, a fusão e o
desmembramento de Municípios, far-se-ão por lei
estadual, dentro do período determinado por Lei
Complementar Federal, e dependerão de consulta prévia,
mediante plebiscito, às populações dos Municípios
envolvidos, após divulgação dos
Estudos de Viabilidade Municipal,
Se conseguirmos conviver
apresentados e publicados na forma
como federação, o governo da lei”.

central terá as suas funções
facilitadas na construção
de pontes indispensáveis
na formatação de políticas
públicas voltadas para a
população

“A organização políticoadministrativa da República
Federativa do Brasil compreende a União, os Estados, o
Distrito Federal e os Municípios, todos autônomos, nos
termos desta Constituição.

A Constituição Brasileira de 1988
manteve os termos da primeira
Carta Magna da República, de 1891,
e todas as demais promulgadas em
seguida.

O Estado Federal tem como
princípios a descentralização
político-administrativa; a participação dos estados e os
seus anseios e necessidades por intermédio dos seus
representantes eleitos majoritariamente para o Senado
Federal; e auto-organização dos Estados-membros.

§ 1º Brasília é a Capital Federal.
§ 2º Os Territórios Federais integram a União, e sua
criação, transformação em Estado ou reintegração ao
Estado de origem serão reguladas em lei complementar.
§ 3º Os Estados podem incorporar-se entre si,
subdividir-se ou desmembrar-se para se anexarem

Jair Bolsonaro, com a sua determinação de mudar a vida
dos cidadãos e transformar o Brasil em uma grande nação,
apesar da sua experiência na Câmara Federal, terá que
formar ampla maioria no Congresso, especialmente na
composição do novo Senado Federal. A pulverização
dos eleitos em diversos partidos políticos será um dos
principais obstáculos aos seus planos.
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O nosso original sistema federativo, desde sempre,
favorece o presidente da República no controle dos
recursos, causando danos de toda ordem aos estados
federados que vivem na dependência da boa vontade do
governo na liberação de recursos igualitariamente entre
os entes federados.
Se, afinal, conseguirmos conviver
como federação, como afirma
Bolsonaro, o governo central terá
as suas funções facilitadas na
construção de pontes indispensáveis
na formatação de políticas públicas
voltadas para a população e
convergência dos interesses privados.

orientações dos assessores, poderão apresentar
projetos amparados pela Constituição.

O volume de projetos de lei em tramitação no
Congresso Nacional, sem qualquer interesse
relevante, deveria ser expurgado, e não
reapresentados em nova
legislatura. Se não foram
Bolsonaro, com a sua
aprovados em quatro anos
determinação de mudar
é porque a vontade popular
a vida dos cidadãos e
não os deseja.

transformar o Brasil em
uma grande nação, terá que
formar ampla maioria no
Congresso, especialmente
no Senado Federal

O texto constitucional preparado
ao longo da Constituinte para a
instalação do sistema parlamentarista
desviou-se do caminho e nos levou a um presidencialismo
de coalizão que favoreceu a troca de votos de apoio aos
desejos do governo que descambou nos escândalos ainda
perenes em nossa federação.

A possibilidade de agrupar bancadas para modificações
constitucionais pode ser um sonho longe de se concretizar.
Os novos senadores, muitos inexperientes na formulação
de legislação, deverão passar muitos dias orientados pela
excelente assessoria parlamentar profissional do Senado
Federal. Aliás, os deputados, também, se seguirem as

Além dessas questões
federativas, o novo
presidente enfrentará
uma oposição cerrada que
nenhum outro presidente
teve que suportar. A
moderação e a busca
de entendimento com a decisão vitoriosa dos
eleitores brasileiros deverão ser o suporte para as
modificações necessárias ao nosso momento político.
A colaboração dos governadores no
encaminhamento de propostas factíveis será
fundamental. Que aos eleitores do candidato
derrotado sejam-lhes asseguradas a livre expressão e
manifestação, nos termos da Constituição e da lei.
Nesses tempos de incertezas, seria bom que a
oposição não siga o caminho da destruição de bens
públicos, ameaças e desordem, para que possamos
aguardar as medidas apresentadas pelo novo
governo e, então, depois da posse, avaliarmos o que é
bom ou não para o país. Se não conseguirmos, sendo
o Brasil laico, nem Deus nos salvará!.

Paulo Castelo Branco é Presidente do Conselho de Ética da ABRIG. Advogado especialista em mediação e
conciliação, escritor, cidadão honorário de Brasília, ex-presidente do Tribunal de Ética da OAB-DF e ex-membro da
Câmara de Ética do Conselho Federal da OAB.
1

Revista Brasileira de Relações Institucionais e Governamentais

revista_abrig_dezembro.indd 27

20/12/2018 18:11

28

COLUNA

ATUALIDADES TRIBUTÁRIAS

NOVO GOVERNO
E A PERGUNTA DE
SEMPRE: E A
REFORMA TRIBUTÁRIA?

PROPOSTA DE AMPLA REDUÇÃO DO NÚMERO DE IMPOSTOS JÁ
ESTÁ PRONTA PARA SER VOTADA NA CÂMARA, MAS AINDA NÃO
SE SABE SE ELA TERÁ O APOIO DO NOVO GOVERNO
MIRIAN LAVOCAT 1
Diante do cenário econômico brasileiro, onde a pauta
econômica mais comentada, quando se trata do próximo
governo, são as reformas (prioritariamente duas –
tributária e previdenciária), que viriam a ser uma saída para
uma recessão econômica instaurada há quase meia década,
muito se discute da real viabilidade destas propostas e
quais consequências, sejam imediatas ou em longo prazo, o
cidadão brasileiro e as contas públicas poderiam sofrer.

Além disso, desenha-se um cenário econômico pessimista
para 2019, no qual se prevê que a famigerada “bomba
fiscal” venha a explodir nas mãos do presidente eleito Jair
Bolsonaro.

Para se evitar ou minimizar os efeitos desse fenômeno,
muito se fala sobre uma espécie de revogação
temporária dos princípios estabelecidos no artigo 167
da Constituição Federal (regra de ouro). Em síntese,
este dispositivo garante, em uma conjuntura ideal, o
Restringindo este artigo à reforma tributária e à atual
equilíbrio econômico-financeiro do Estado, isto é, as
conjuntura fiscal, observa-se que a estrutura tributária
operações de créditos, em uma proposta orçamentária,
existente hoje no Brasil, por mais que munida de um viés
só poderiam ser utilizadas para
arrecadatório, acaba tendo um efeito
financiar a capacidade produtiva
contrário ao desejado. Isto porque,
Relatório Doing Business
do país – despesas reprodutivas –
ante as altas cargas tributárias e as
2018, do Banco Mundial,
nunca para pagamento de despesas
complexas legislações e obrigações
informa
que
as
empresas
correntes, hipótese inevitável na
impostas ao contribuinte, muitos
atual situação.
destes são induzidos/instigados a
brasileiras gastam, em
buscar maneiras de se elidir/esquivar
média, 1.985 horas por
Este mecanismo de alteração da
da incidência destes tributos, por
ano para cumprir com suas “regra de ouro” em tempos de crise
muitas vezes de maneira lícita, porém,
obrigações com o Fisco
financeira é algo usual no mundo
outras, de forma criminosa.
inteiro – após a crise de 2008,
a Europa e os Estados Unidos
Um exemplo da complexidade do
usufruíram deste salvo-conduto. Por outro lado, o mero
sistema fiscal em vigor no Brasil, de acordo com o relatório
descumprimento deste preceito constitucional, sem uma
Doing Business 2018, do Banco Mundial, foi constatado,
reforma fiscal, também, de nada adiantaria, pois estar-sedentro de um rol de 190 países, que o Brasil ocupa o
ia tapando o sol com a peneira.
184º lugar no quesito “pagamento de imposto”, aferindo,
também, que as empresas brasileiras gastam, em média,
Desta forma, a proposta para alteração da estrutura fiscal
1.985 horas por ano para adimplir com suas obrigações
brasileira, que já vem se arrastando por anos, ganha mais
perante a Fazenda Pública.
força ainda no mandato de Bolsonaro. A proposta (PEC
293/2004) mais avançada é a do deputado Luiz Carlos
Hauly (PSDB-PR), que já está na comissão especial da
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Câmara, na qual se prioriza alguns aspectos (simplicidade,
transparência e equidade) vistos como imprescindíveis
para um novo panorama tributário.

proposta do deputado Hauly, caminhando ao encontro da
simplicidade prometida aos contribuintes dentro desta
reforma tributária.

Ainda não é certa a implementação desta reforma, a
Nesta proposta, a intenção seria reduzir drasticamente
votação poderá ocorrer neste ano ainda, porém sua
o número de tributos, com ênfase nos que incidem
instituição somente será possível
no consumo do cidadão. Em
substituição a eles, seriam criados
O projeto de ampla reforma após a passagem do ano, em
virtude da impossibilidade
dois tributos: Imposto de Bens e
tributária do deputado
de alteração de dispositivos
Serviços (IBS) e o Imposto Seletivo
Luiz
Carlos
Hauly
(PSDBconstitucionais devido a
(IS). Aquele primeiro seria um
PR) prioriza os princípios
intervenção federal no Rio de
imposto sobre valor agregado (IVA)
incidente sobre o consumo, com
considerados indispensáveis Janeiro.
uma alíquota uniforme em todo
de simplicidade,
Críticas existem, sobretudo as
o território nacional. O sujeito
transparência e equidade
relacionadas a esta espécie de
ativo deste imposto seria o Estado,
Super Fisco e ao esvaziamento de
entretanto haveria a divisão da
competência dos estados. Há também outras propostas,
receita para a União e os municípios. Já este último seria
como, por exemplo, as do Centro de Cidadania Fiscal
da competência da União e incidiria sobre produtos
(CCiF) e do Instituto de Pesquisa e Economia aplicada
específicos como cigarros, bebidas, combustíveis e
(Ipea). No entanto, o que deve ser levada em consideração
energia elétrica.
é a necessidade desta reforma, principalmente se o país
quiser alcançar a guinada econômico-social tão debatida
Uma espécie de fiscalização centralizada com
e defendida nas eleições de 2018.
representantes de todos os estados também faz parte da

Mírian Lavocat é Sócia-fundadora de Lavocat Advogados. Foi advogada da Confederação Nacional da Indústria – CNI,
conselheira do Conselho de Contribuintes do Ministério da Fazenda e, posteriormente, do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais – CARF, além do Conselho Nacional de Imigração do Ministério do Trabalho e Emprego. É Consultora
da Comissão Especial de Direito Tributário da Ordem dos Advogados do Brasil, Conselho Federal.

1
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PODER LEGISLATIVO

HORIZONTE INCERTO
NA POLÍTICA

NO CONGRESSO DA RUPTURA, PERFIL
E AGENDA MUDAM. INCERTEZA CRESCE
SYLVIO COSTA1
Dos 81 senadores com mandato a partir de fevereiro de
2019, 59% serão novos. É o maior índice de renovação das
últimas três décadas. Na Câmara, a renovação foi de 52,5%,
o mais alto percentual desde 1994. Vários outros fatores
permitem afirmar que estamos diante de um quadro de
ruptura política, que se reflete na composição do Congresso
Nacional.

outros partidos para ter maioria no Parlamento. Mas a
legenda, que era quase nada antes da chegada do capitão,
teve um desempenho impressionante.
Além do presidente da República, elegeu três governadores
(SC, RO e RR) e um total de 147 políticos. Isso lhe garantiu
honroso terceiro lugar no ranking das agremiações
partidárias com mais cargos conquistados nas eleições. Foi
ultrapassada, por pequena margem, somente por PT (157) e
MDB (154). A diferença é que os dois últimos tiveram uma
queda de 42% e 45%, respectivamente, entre 2010 e 2018. O
PSL cresceu 635%.

Eis alguns elementos de ruptura: (a) o brutal esvaziamento
do PSDB, do MDB e de outras forças de centro, que
elegeram 152 deputados federais em 2014 e só 97 agora;
(b) o fato de a internet ter superado
A reforma da Previdência
as demais mídias como principal
meio de propaganda eleitoral,
divide opiniões e deve indicar Por que “extrema-direita”? Grande
parte, possivelmente a maioria,
inclusive para o Legislativo; (c) o
o rumo que o bolsonarismo
dos 57,8 milhões de eleitores que
grande número de parlamentares
tomará a partir do choque
optaram por Bolsonaro no segundo
novatos – 118 na Câmara e nove
turno o fizeram por um ou mais dos
no Senado –, que chegarão a
de três visões: o liberalismo
seguintes motivos: esperança em
Brasília sem terem passado por
de Paulo Guedes, o
melhores dias na economia; ênfase
nenhum mandato eletivo anterior;
corporativismo dos militares
dada pelo candidato a áreas como
(d) uma “bancada da bala” três
e
o
pragmatismo
dos
políticos
segurança e corrupção; rejeição ao
vezes maior, que reunirá quase
PT de Fernando Haddad; afinidade
cem congressistas em torno de
com a agenda econômica liberal; e promessa de renovação
teses como o armamento civil e o combate inclemente a
criminosos; (e) a inédita ascensão eleitoral de um partido de política. Evidente que tais aspirações não podem, por si só,
ser associadas ao ultraconservadorismo.
ultradireita; e (f) o fim da polarização PT/PSB.
Privilegiarei neste artigo os dois últimos temas, chamando
atenção para uma tendência que as urnas de outubro
sinalizaram: o novo perfil do Parlamento tende a provocar
(g) um fantástico deslocamento da agenda nacional.
PARTIDO HEGEMÔNICO DE EXTREMA-DIREITA
Até os líderes do PSL se espantaram ao saber que passariam
a contar com uma bancada federal de 52 deputados,
menor apenas que a do PT (56). Foi melhor do que as suas
previsões mais otimistas.
Com 10% da Câmara e 5% do Senado, mesmo com o
esperado aumento das duas bancadas em razão da
adesão de congressistas eleitos por outras siglas, claro
que Bolsonaro e PSL dependerão sempre de alianças com

Há, no entanto, um conjunto de características na agenda
e nas práticas de Bolsonaro – e, de tabela, no PSL – que
permitem facilmente identificá-los como extremistas. Entre
elas, a defesa da ditadura de direita como forma legítima de
governo (renegam-se apenas as ditaduras de esquerda); a
exaltação de torturadores; o elogio da violência como arma
contra os adversários e contra o crime; a ostensiva campanha
contra direitos das mulheres e de outros segmentos sociais,
como LGBT, negros, indígenas e quilombolas; e, sobretudo, o
frágil compromisso com as regras democráticas.
Quando disse que aceitaria os resultados eleitorais só em
caso de vitória, Bolsonaro mostrou pela enésima vez seu
pouco apreço pela democracia. E isso tem se repetido,
da parte dele, de seus seguidores e assessores, em várias
situações posteriores à eleição, como nas frequentes
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FIM DA ERA PSDB/PT
Tucanos e petistas disputaram entre si, e venceram seis
eleições presidenciais sucessivas, entre 1994 e 2014, o
que em geral ajudou a formar bancadas significativas para
o Legislativo. Essa era, marcada pela polarização PSDB/
PT, chegou ao fim. Aliás, o bolsonarismo raiz coloca os dois
partidos dentro do mesmo saco ideológico, associando-os ao
“esquerdismo irresponsável” que quebrou o Brasil.

da Carta constitucional em vigor. É sintomático que, depois
de eleito, Bolsonaro tenha aparecido várias vezes com um
exemplar da Constituição Federal nas mãos, para afastar
temores estimulados pelos pendores antidemocráticos
dele e de sua turma. Para seguidores do “mito” talvez seja o
bastante, não para analistas independentes.

ARTIGO

tentativas de afrontar o trabalho dos jornalistas e no pedido
para que professores sejam gravados em sala de aula. Sem
falar que o vice-presidente eleito, o general da reserva
Hamilton Mourão (PRTB), já mencionou mais de uma vez a
possibilidade de intervenção militar para “garantir a ordem”.

Militares voltam a ocupar postos civis, incluindo cargoschave do ministério. As bancadas da bala, do boi e da Bíblia,
tripé de sustentação do bolsonarismo no Congresso,
exibem uma pauta que em vários aspectos colide com
princípios constitucionais. A “escola sem partido”,
defendida a pretexto de impedir que professores façam
doutrinação ideológica de alunos, põe em questão a
liberdade de expressão e de cátedra.

No caso do PSDB, os 29 deputados federais eleitos em
outubro mostram que o partido mergulhou mais fundo no
processo de decadência que vive desde 1998, quando elegeu
99 e foi o partido com maior votação para a Câmara. Agora,
fez a nona maior bancada, empatado com o DEM.

O Estatuto da Família proíbe o registro civil de parceiros
do mesmo sexo e representa retrocesso em relação a
vários direitos reconhecidos pelo Judiciário em favor
das mulheres e de outros segmentos sociais. Juristas
questionam a constitucionalidade de proposições como
a redução da maioridade penal, o fim das audiências de
Sob o aspecto eleitoral, também perderam força legendas
custódia (nas quais o preso em flagrante é apresentado ao
grandes como o MDB e médias como PP, PR e PTB. Essas
juiz em até 24 horas para que se confirme
últimas, assim como outras menores, de
a legalidade da prisão) e outras medidas
perfil conservador tendem a compensar
O novo perfil do
cogitadas no campo da segurança pública.
o que não obtiveram nas urnas com a
Parlamento tende a
busca de um lugar ao sol no latifúndio
governista.
provocar um fantástico No plano externo, a perspectiva é de
se curvar às diretrizes de Trump. E, na
deslocamento da
esfera econômica, pergunta-se se o
Impossível afirmar para onde estamos
agenda nacional. O
necessário ajuste fiscal será feito na
indo, mas é notório que a correlação
que está em questão é medida dos limites humanos de uma
de forças se deslocou para a direita.
nação em sua maioria pobre e na qual
Após as eleições de 2014, os partidos
o esgotamento de um
a plena realização do “Estado mínimo”
com esse perfil passaram a contar com
ciclo político
pode causar verdadeira tragédia social.
202 deputados e 22 senadores. Agora,
terão 264 cadeiras na Câmara e 37 no
O que vem por aí é incerto, mas já se sabe quando e qual
Senado.
será a primeira grande batalha: a reforma da Previdência,
que o novo governo quer aprovar no primeiro semestre de
Ganhar e perder posições faz parte do jogo partidário. O
2019 para a economia enfim sair do atoleiro em que está
que está em questão aqui é algo maior. É o esgotamento de
metida há quatro anos.
um ciclo político em que as principais forças antagônicas,
PT e PSDB, e as bancadas que orbitavam em torno delas
O assunto divide opiniões e deve indicar o rumo que
se mantinham conformadas em uma espécie de pacto que
o bolsonarismo tomará a partir do choque de três
incluía a conciliação de política econômica ortodoxa com
visões: o liberalismo quebra-louças de Paulo Guedes,
medidas compensatórias na área social, o respeito aos
o corporativismo defensivo dos militares e policiais e
direitos humanos, o controle civil das Forças Armadas e o
o pragmatismo dos políticos fisiológicos que aderiram
multilateralismo nas relações externas.
ao “mito”. Alguns deles topam aprovar regras de
aposentadoria mais rígidas desde que elas sejam aceitas
Basicamente, está sob risco tudo aquilo que alguns chamam
pela maioria da opinião pública ou que eles sejam
de “pacto de 1988”, em homenagem ao ano de promulgação
compensados, com cargos e outras benesses do poder, pelo
desgaste eleitoral que o seu voto lhes pode trazer – o velho
toma-lá-dá-cá com o qual Bolsonaro prometeu romper.

1
Sylvio Costa é mestre em Comunicações pela Universidade de Westminster, Londres, cidade em que atuou também
como produtor free lancer da BBC. Trabalhou como jornalista em veículos como Folha de SP, IstoÉ e Correio Braziliense,
exercendo as funções de repórter, editor e chefe de reportagem. Também atuou como professor de ensino superior e
oficial de comunicação do Sistema ONU, em Brasília. É o fundador do site e da revista "Congresso em Foco".
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RELAÇÕES LEGISLATIVAS

AS MESAS DIRETORAS
DO CONGRESSO E A
GOVERNABILIDADE

ESCOLHA DOS PRESIDENTES DA CÂMARA E DO SENADO,
EM FEVEREIRO, É DETERMINANTE PARA OS RUMOS
DO PAÍS NOS PRÓXIMOS ANOS. CARGOS TÊM DISPUTA
ACIRRADA EM VIRTUDE DE SUAS MUITAS VANTAGENS,
DENTRE AS QUAIS A DE SUBSTITUIR O PRESIDENTE DA
REPÚBLICA, EM CASO DE IMPEDIMENTO DO VICE
MIGUEL GERÔNIMO DA NÓBREGA NETO 1

Passadas as eleições de 2018, com a polarização em torno
da escolha do presidente da República, chega o momento
de se pensar nas alianças que o novo chefe do Executivo
precisa estabelecer junto aos líderes do Congresso
Nacional para viabilizar a governabilidade. A definição dos
membros das mesas diretoras da Câmara dos Deputados e
do Senado Federal, sobretudo de seus presidentes, tornase tema prioritário, tendo em vista também a proximidade
desse pleito, em fevereiro.
As regras gerais para a eleição das mesas diretoras
estão previstas no parágrafo 4º do artigo 57 da
Constituição. “Cada uma das Casas reunir-se-á em sessões
preparatórias, a partir de 1º de fevereiro, no primeiro ano
da legislatura, para a posse de seus membros e eleição
das respectivas mesas, para mandato de dois anos,
vedada a recondução para o mesmo cargo na eleição
imediatamente subsequente”.
Cabe aos regimentos internos os detalhes do pleito. Na
Câmara, os dispositivos que tratam da matéria estão nos
artigos 5º a 8º e, no Senado, nos 59 e 60. São 11 cargos a
serem preenchidos — sete titulares e quatro suplentes:
presidente, dois vice-presidentes (1º e 2º), quatro
secretários (1º ao 4º) e quatro suplentes de secretários.

Governo e sociedade precisam ficar atentos à disputa no
começo de fevereiro pelo comando das duas casas legislativas
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O campeão de interinidade foi o ex-deputado Ulysses
Guimarães, então presidente da Câmara durante o
governo José Sarney. De 1985 a 1989, o parlamentar
chefiou o Poder Executivo em 19 oportunidades,
somando quase três meses de interinidade no cargo.
Conforme estabelece o parágrafo 5º do artigo 57 do
texto constitucional, o presidente do Senado também
preside o Parlamento. “A Mesa do Congresso Nacional
será presidida pelo presidente do Senado Federal, e
os demais cargos serão exercidos, alternadamente,
pelos ocupantes de cargos equivalentes na Câmara
dos Deputados e no Senado Federal”. De maneira
simplificada, a composição da Mesa do Congresso ficará
assim:
PRESIDENTE: PRESIDENTE DO SENADO FEDERAL
1º vice-presidente: 1º vice-presidente da Câmara dos
Deputados
2º vice-presidente: 2º vice-presidente do Senado
Federal
1º secretário: 1º secretário da Câmara dos Deputados
2º secretário: 2º secretário do Senado Federal
3º secretário: 3º secretário da Câmara dos Deputados
4º secretário: 4º secretário do Senado Federal
A importância do comando do Congresso não está só
no peso político que o cargo impõe, mas também pela
diversidade de matérias votadas no âmbito das duas
Casas reunidas conjuntamente, como, por exemplo, a
apreciação dos vetos do presidente da República aos
projetos de lei, assim como a tramitação da proposta
orçamentária. Neste caso, os assuntos são meritórios e
visam à concepção e à execução das políticas públicas do
governo.

COLUNA

O cargo mais cobiçado, o de presidente, tem disputa
acirrada em virtude das muitas vantagens relacionadas
à função, dentre as quais a de substituir o presidente
da República, caso seu vice não possa. O artigo 80 da
Carta Magna assim dispõe: “em caso de impedimento
do presidente da República e do vice-presidente, ou
vacância dos respectivos cargos, serão sucessivamente
chamados ao exercício da Presidência o Presidente da
Câmara, o do Senado e o do Supremo Tribunal Federal”.

conveniência, partidária ou pessoal, seja para auxiliar ou
inviabilizar proposições de políticas públicas tidas como
prioritárias pelo governo e enviadas aos parlamentares na
forma de medida provisória, projeto de lei e proposta de
emenda à Constituição.
Ao presidente da Câmara compete ainda, como líder da
instituição, supervisionar os trabalhos e a sua ordem,
decidir questões de ordem, desempatar votações
abertas, distribuir matérias às comissões, designar
membros titulares e suplentes das comissões, integrar os
conselhos da República e de Defesa Nacional, zelar pelo
prestígio e decoro da Casa e pela dignidade e respeito às
prerrogativas dos deputados.
Cumpre destacar o largo poder do presidente do Senado
de influenciar decisivamente matérias de interesse do
governo quando este conduz sessão do Congresso que
delibera sobre vetos a projetos de lei ou discute e vota
matérias orçamentárias. O seu mandato é de dois anos e,
por isso, ocorrem duas eleições à cada legislatura.
Na eleição da Mesa Diretora da Câmara vários
procedimentos são adotados para garantir lisura ao pleito.
No dia 1º de fevereiro do primeiro dos quatro anos da
legislatura, logo após a posse dos parlamentares, realiza-se
a eleição do presidente, dos secretários e dos suplentes
de secretários. Essa disputa se fará por votação secreta,
exigida maioria absoluta de votos para que o candidato
seja eleito em primeiro turno e, maioria simples, em
segunda votação, presente, em ambos turnos, a maioria
absoluta dos deputados.
Caso haja segunda rodada de votação, ela se realizará
com os dois candidatos mais votados para cada cargo.
Havendo empate em segundo escrutínio, será eleito
o candidato mais idoso entre os de maior número de
legislaturas, prevalecendo sua experiência política sobre
sua longevidade.
Para melhor entendimento do tema, é importante
considerar o que prevê o artigo 8º, caput, do regimento
interno da Câmara:
“Na composição da Mesa será assegurada (...) a
representação proporcional dos partidos ou blocos
parlamentares (...), os quais escolherão os respectivos
candidatos aos cargos que, de acordo com o mesmo

A atividade legislativa mais relevante dos presidentes
de Câmara e Senado refere-se à ação política, pois cabe
a eles estabelecer a pauta das sessões plenárias, seja por
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princípio, lhes caiba prover, sem prejuízo de candidaturas
avulsas oriundas das mesmas bancadas”. Parágrafo 1º:
“Salvo composição diversa resultante de acordo entre
as bancadas, a distribuição dos cargos da Mesa far-se-á
por escolha das lideranças, da maior para a de menor
representação, conforme o número de cargos que
corresponda a cada uma delas”.
Alguns ensinamentos podem ser colhidos nesse
dispositivo. Um deles é o da observância da
proporcionalidade partidária, no entendimento de que
quanto maior o partido ou o bloco parlamentar, mais
cargos da Mesa Diretora essas representações podem
ocupar.
Cada representação só pode concorrer aos cargos que
lhe couberem conforme a proporcionalidade partidária,
salvo no caso de realização de acordos em que podem ser
apresentadas chapas completas ou existirem candidatos,
de partidos diferentes, habilitados para disputar o mesmo
cargo, como tem ocorrido nos últimos pleitos para
presidir a Casa do povo.
A votação é feita por meio de urnas eletrônicas, que dão
celeridade aos procedimentos, sobretudo na apuração
dos votos e definição do resultado. As cédulas impressas
estão presentes no processo apenas quando o sistema
eletrônico estiver com problemas.
A Constituição veda a reeleição dos membros da Mesa.
Mas o regimento da Câmara mitigou essa proibição ao
dispor no parágrafo 1º do artigo 5º: “Não se considera
recondução a eleição para o mesmo cargo em legislaturas
diferentes, ainda que sucessivas”.
Observa-se nesse dispositivo a chance de se cumprir dois
mandatos em seguida por membros da Mesa Diretora,
visto que o regimento não entende como reeleição a
ocorrência de outro pleito em legislaturas distintas.
Como exemplo, no próximo dia 1º de fevereiro de 2019,
o atual presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ),
poderá pleitear a recondução ao cargo, tendo em vista
a mudança de legislatura. O mesmo não ocorrerá no
Senado apenas pelo fato de o presidente Eunício Oliveira

(MDB-CE) não ter conseguido se reeleger pelas urnas do
seu estado.
Ressalta-se ainda a importância da pluralidade política das
Mesas da Câmara e do Senado. A composição partidária
delas na 55ª legislatura, que terminará em 31 de janeiro de
2019, mostra essa partição do poder, inclusive em relação
às unidades da Federação. Vejamos:
CÂMARA
Presidente: DEM-RJ
1º vice-presidente: MDB-MG
2º vice-presidente: PP-MA
1º secretário: PR-PR
2º secretário: PSDB-RO
3º secretário: PSB-AL
4º secretário: PSD-PE
1º suplente de secretário: PDT-MS
2º suplente de secretário: PRB-TO
3º suplente de secretário: PT-SC
4º suplente de secretário: Solidariedade-ES
SENADO
Presidente: MDB-CE
1º vice-presidente: PSDB-PB
2º vice-presidente: MDB-MA
1º secretário: PT-CE
2º secretário: PP-AC
3º secretário: PSB-SE
4º secretário: MDB-MG
1º suplente de secretário: PSDB-CE
2º suplente de secretário: PSD-AC
3º suplente de secretário: DEM-AM
4º suplente de secretário: PR-MT
A sociedade e os profissionais de relações institucionais
e governamentais precisam acompanhar atentamente
os desdobramentos das eleições das Mesas Diretoras
das duas Casas do Congresso, em especial as dos
seus presidentes. A influência dessas autoridades no
processo decisório requer habilidades e competências
diferenciadas, visando efetivar a aproximação dos
segmentos representativos do Parlamento com o poder e
protagonizar articulações necessárias ao aperfeiçoamento
da democracia e à concretização de demandas legítimas da
sociedade organizada.

Miguel Gerônimo da Nóbrega Neto é mestre em Poder Legislativo e especialista em Processo Legislativo. Graduado
em Ciências Econômicas e em Direito. Professor de Processo Legislativo da Fundação Getúlio Vargas (FGV) e da Abrig/
IEL. Autor de cinco livros sobre Processo Legislativo. Vice-Presidente da Comissão de Assuntos Legislativos da OAB/
DF. Coordenador do Comitê de Regulamentação da Abrig e membro do Comitê de Capacitação da Entidade.
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ARTIGO IV

NOVOS ATORES

BOLSONARO E OS
MOVIMENTOS SOCIAIS

OS MOVIMENTOS SOCIAIS, EM GERAL, E O SINDICAL,
EM PARTICULAR, ATUARÃO NO GOVERNO BOLSONARO
COM BASE NO TRIPÉ 1) ORGANIZAÇÃO/MOBILIZAÇÃO, 2)
FORMAÇÃO POLÍTICO/CÍVICO/CIDADÃ E 3) COMUNICAÇÃO,
COMBINANDO AÇÕES PROPOSITIVAS E REATIVAS,
CONFORME A AGENDA E A AÇÃO GOVERNAMENTAL
ANTÔNIO AUGUSTO DE QUEIROZ 1

O objetivo dos movimentos sociais, independentemente
de quem seja o governante, sempre será a defesa da
democracia substantiva, do interesse nacional e dos
direitos da população em suas cinco gerações – civis,
políticos, sociais, difusos-coletivos e bioéticos – e nas cinco
dimensões da cidadania – eleitor, contribuinte, usuário de
serviço público, consumidor e trabalhador.

Os governantes costumam agir de acordo com a sua
trajetória política e pessoal. O ex-presidente Lula, embora
tenha nascido das lutas sociais, sempre foi conciliador e,
por isso, pautou o seu governo pela negociação.

A estratégia, portanto, consistirá na defesa e na
preservação dos fundamentos e dos objetivos da
República, expressos nos artigos 1º e 3º da Constituição
Federal, especialmente a dignidade da pessoa humana,
A ex-presidente Dilma, ex-guerrilheira mas de perfil
os valores sociais do trabalho, o pluralismo político e a
tecnocrático, teve postura fechada, de menos diálogo e,
construção de uma sociedade livre,
apesar de em seu governo haver
justa e solidária, sem miséria nem
editado o decreto criando a Política
Governantes costumam
preconceito ou discriminação de
agir conforme sua trajetória Nacional de Participação Social, não
qualquer natureza.
mostrou igual grau de abertura ao
política e pessoal. Por ter
diálogo que Lula em suas relações
ascendido
pela
contestação
O pressuposto para tanto é que
com os movimentos.
o orçamento governamental
e pelo confronto, o
seja destinado ao combate das
Jair Bolsonaro, por ter ascendido
presidente eleito tende a
desigualdades – regionais e de
politicamente pela contestação, pelo
manter esse padrão, o que
renda – e à adoção de políticas
conflito e pelo confronto, tende a
provocará embates com
públicas de inclusão, e que os
manter esse padrão no governo, o
poderes ou monopólios do Estado
que certamente provocará enormes
movimentos sociais
de impor conduta e punir (coerção)
embates com os movimentos sociais.
descumprimento, de legislar
(elaborar leis válidas para todos) e de tributar (cobrar
Se o novo governo mantiver seu estilo de enfrentamento,
compulsoriamente impostos, taxas e contribuições) sejam
os movimentos sociais intensificarão protestos como forma
exercidos de forma justa e equilibrada.
de reagir e de buscar apoio da sociedade para eventual
agressão às suas pautas e reivindicações histórias.
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O próprio fato de o presidente eleito associar o ativismo
dos movimentos sociais a ideias como “esquerdismo”,
“petismo” e “comunismo” será fator de acirramento de
ânimos, e isso tende a estrangular e esvaziar ainda mais
instrumentos de participação social como as conferências
e os conselhos de políticas públicas, que no governo Temer
já vinham sendo desprezados ou se tornando espaços de
questionamento das políticas governamentais.

Deste modo, se confirmada a agenda governamental e
mantido o estilo de enfrentamento do novo governo,
os movimentos sociais intensificarão protestos, numa
forma de reagir e buscar apoio na sociedade, chamando
a atenção para eventual agressão às suas pautas e
reivindicações histórias, nos termos mencionados nos
parágrafos anteriores.

Além disso, as duas principais agendas do novo
governo conflitam frontalmente com as pautas
dos movimentos sociais, especialmente na
questão dos valores/costumes e
no aspecto fiscal, que aprofunda
o ajuste via corte de despesas e
direitos, em lugar da ampliação
dos gastos com saúde,
educação, assistência, direitos
humanos, cultura e outros,
como defendem os
movimentos sociais.
Na agenda fiscal,
em lugar da redução
ou supressão de
direitos reais, os
movimentos defendem
o enfrentamento de
privilégios, das renúncias,
isenções, sonegação e
também uma reforma tributária
que substitua ou reduza a tributação indireta,
que incide sobre o consumo, e amplie a tributação
direta sobre a renda, sobre o patrimônio, os lucros e os
dividendos e sobre as grandes fortunas e herança.
Já quanto aos costumes e valores, os movimentos sociais
querem assegurar o respeito à diversidade, entre outros
direitos: a) à opção sexual das pessoas; b) à liberdade
reprodutiva e sexual das mulheres; c) aos direitos dos
vulneráveis, especialmente crianças, velhos e excluídos
políticos, como os índios e quilombolas; e d) à liberdade
religiosa, de expressão, de organização e de manifestação
dos brasileiros, sem o controle do Estado.

Revista Brasileira de Relações Institucionais e Governamentais

revista_abrig_dezembro.indd 37

20/12/2018 18:11

ARTIGO IV

38

Como um dos setores organizados da sociedade civil,
os movimentos sociais têm clareza da necessidade de
unidade, articulação e dispõe de motivação para defender
suas pautas e reivindicações, especialmente quando o
ataque se dirige não apenas aos conteúdos, mas, também,
e principalmente, aos atores que
patrocinam tais bandeiras.
Se o novo governo

A obstrução de canais formais de participação levará à
provável onda de manifestações e enfrentamentos por
meio de caravanas, mobilizações e outros meios pacíficos
já empregados em passado recente, que o governo não
hesitará em tentar qualificar como “terrorismo”.
Não irá funcionar a tática do futuro
governo, largamente empregada
na campanha, de dividir as pessoas,
interditar o debate e despertar
reações e sentimentos de rejeição
– e até de ódio – a quem diverge de
suas propostas. As entidades não vão
substituir o debate do conteúdo por
julgamentos morais.

mantiver seu estilo
de enfrentamento, os
movimentos sociais
intensificarão protestos
como forma de reagir
e de buscar apoio da
sociedade para eventual
agressão às suas pautas e
reivindicações históricas

Depois da experiência desde
as manifestações de junho de
2013, passando pelo processo de
impeachment e até a eleição, os
movimentos amadureceram e não serão mais ingênuos
para embarcarem em estratégias já conhecidas ao longo
da história.

Nos tempos de glória do Coliseu, por exemplo, a estratégia
consistia em oferecer entretenimento à população, como
a luta entre gladiadores, enquanto o governo tocava
agendas fundamentais sem conhecimento ou participação
do grande público.

Com amparo na sua capacidade de
formulação de táticas e estratégias,
os movimentos sociais deverão atuar
com inteligência e ações coordenadas
na perspectiva de concentrar seus
esforços e deslocar seus principais
quadros para acompanhar processos
decisórios, analisando, fiscalizando e
opinando sobre todos os pontos que
coloquem em risco os postulados que
defendem e os meios que permitem
sua constituição e funcionamento.

Portanto, a atuação deverá ser calibrada de acordo com
a conjuntura, sem cair na armadilha de deslocar todas as
suas forças para disputas no campo ou na arena dominada
pelo contendor.
Ela deverá combinar ações de mobilização e institucionais,
utilizar as ruas e as redes sociais, bem como buscar
aliados na sociedade e no Parlamento, além de denunciar
todo e qualquer retrocesso, inclusive eventual tentativa
de criminalização dos movimentos sociais.

Antônio Augusto de Queiroz é Jornalista, consultor, analista político, diretor de Documentação do Diap e sóciodiretor da Queiroz Assessoria.
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CURSOS ABRIG

ESTAMOS CONSTRUINDO PARCERIAS
NA ÁREA DE CAPACITAÇÃO COM
IMPORTANTES ENTIDADES.
IEL/CNI = Curso de Extensão em RIG
FIESP = Cursos Setoriais
INSTITUTO SAGRES = Gestão de Crises
CASA POLÍTICA = Cursos Rápidos
INTERLEGIS = Seminários e Palestras

ALÉM DE
DESCONTOS EM MBA NA
MACKENZIE E FGV

MAIS INFORMAÇÕES EM: WWW.ABRIG.ORG.BR
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EXPERIÊNCIA DE RIG

A OPORTUNIDADE FAZ
A DIFERENÇA

EM 1993, LÍDER DA FIAT NO BRASIL DEU UM EXEMPLO DE
HABILIDADE DE NEGOCIAR COM O PRESIDENTE ITAMAR FRANCO
UMA SAÍDA PARA A CRISE À ÉPOCA DO SETOR AUTOMOTIVO
JACK CORRÊA 1
Ao longo da gestão atual da Associação Brasileira de
Relações Institucionais e Governamentais (Abrig) dois fatos
redesenharam a profissão de Relações Governamentais:
o cadastramento da profissão no Cadastro Brasileiro de
Ocupações do Ministério do Trabalho, medida oficial de
consagração da atividade e a estratégia oportuna e focada
de dedicação à capacitação profissional.
Mais do que oferecer um curso de aperfeiçoamento ao
profissional entrante na carreira, o movimento exigiu
da Associação que um grupo abnegado de experientes
profissionais se debruçassem sobre livros, leis e manuais
e organizassem e dessem vida a procedimentos e roteiros
comuns à vida dos profissionais da área, até então nunca
sistematizados.
Foi impressionante a demanda de alunos e surpreendente
o surgimento de talentos docentes. O processo é agora
irreversível com a adesão de centros de pensamento de
excelência como a Fundação Getulio Vargas (FGV), o Insper
e a Fundação Dom Cabral (FDC).
Com esse alento a nos inspirar e estimular para o
futuro, cabe uma reflexão sobre o valor que decorre da
experiência do dia a dia e que pode não estar no banco e
nas discussões didáticas.
A atividade de Relações Governamentais enseja um elenco
infinito de histórias que ajudaram a construir os fatos e
os acontecimentos políticos. A revista da Abrig poderá
contribuir trazendo sempre registros a serem feitos pelos
nossos associados.
A habilidade de lidar com pessoas em momentos críticos,
onde decisões de peso têm que ser tomadas, constitui um
patrimônio riquíssimo quando analisada do ponto de vista
da formação profissional.
Dentre tantas decisões ricas de ensinamentos voltamos
a 1993 quando o presidente Itamar Franco administrava
mais uma crise da indústria automobilística e reuniu em

seu gabinete os presidentes das então quatro grandes
montadoras no país: Volkswagen (VW), Ford, General
Motors (GM) e a novata Fiat.
Após longa discussão sobre alíquotas do imposto de
exportação, o presidente mineiro, habilidosíssimo, deu uma
bela empurrada com a barriga e prometeu ações futuras
para um governo que duraria um ano e meio de mandato. O
tema do encontro era único e ninguém havia se preparado
para qualquer outra discussão.
À saída do gabinete presidencial se deu de forma litúrgica.
Aqueles que estavam sentados à mesa redonda mais
próximos foram os primeiros a sair: Ford, GM, VW e, por
último, a Fiat.
Ouvindo à sua frente a despedida do prestigiado
presidente da VW, Wolfgang Sauer. O da Fiat, Pacifico
Paoli, ficou impressionado com a declaração do presidente
da República de que era “apaixonado pelo Fusquinha”,
carro barato, durável e paixão nacional desde JK. O alemão
agradeceu o comentário e foi saindo.
Sem nada combinado, Pacífico Paoli, sozinho e sem
testemunhas, pôde propor ao presidente da República que
lhe desse uma redução considerável no IPI a Fiat faria, em
Minas, um novo Fusca pelo qual o Brasil se apaixonaria, ao
custo de US$ 7 mil, o Uno Mille. Itamar, atônito, respondeu:
“Se estiver falando sério, mande seu pessoal amanhã falar
com o Marzagão (então Secretário de Comunicação Social”.
O dia seguinte começou às 8h00 no Anexo da Presidência.
Dezenas de telefonemas, discussões frenéticas da equipe
do presidente, até que às 21h30 foi enviado para a
Imprensa Oficial o Decreto reduzindo a alíquota par ao
valor simbólico de 0,1% por três anos.
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Marzagão e Raimundo Noronha, competente advogado da
União e consultor jurídico, debateram todo o dia com a
Fazenda. Ao final, valeu a vontade de Itamar. A sagacidade
do presidente da Fiat e a determinação da equipe de
Relações Governamentais de Brasília, que, sentido a
oportunidade, acreditou e não deixou que a vontade
do chefe do Executivo passasse, fizeram um capítulo da
história da indústria automobilística.
A medida era destinada a toda a indústria, mas a beneficiou
unicamente a Fiat que, tendo o motor de mil cilindradas

na Itália, pode colocar o carro no mercado de imediato e
vendeu sem nenhuma concorrência durante um ano o seu
modelo Uno Mille Popular.
A marcante lição de um episódio como esse é que o
profissional de RIG está no coração da empresa. Tem a
chance de fazer história promovendo riqueza, gerando
investimento e aumentando o número de empregos
no país. A partir de uma boa ideia e de uma grande
oportunidade.
A sadia concorrência, a vivência no ambiente
governamental e o discernimento do momento
apropriado permitem que os melhores profissionais
sejam comtemplados com resultados mais positivos.

Jack Corrêa Depois de uma rica experiência de1979 a 1983, como Diretor do Cerimonial do Governo de Minas,
Jack Corrêa, Advogado e Relações Públicas, transferiu-se para Brasília onde se dedicou totalmente ao trabalho
de Relações Institucional, primeiro na Fiat do Brasil e na sequência na Coca-Cola Brasil. Foram 35 anos de muita
experiência e infindáveis casos e histórias de vida no trato com políticas públicas. É Primeiro VP da ABRIG e sonha
junto com todos os associados em ver a profissão regulamentada.
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EMANCIPAÇÃO

A VEZ DAS MULHERES

A DESPEITO DA CRISE QUE ATINGIU OS PRINCIPAIS
PARTIDOS BRASILEIROS E POLÍTICOS TRADICIONAIS,
PODE-SE DIZER QUE AS MULHERES CONQUISTARAM UM
NOVO PATAMAR NAS ELEIÇÕES DESTE ANO
ADRIANA VASCONCELOS 1

Oitenta e seis anos após a conquista do direito ao
voto, as mulheres conseguiram sobreviver ao tsunami
que varreu do mapa os representantes tradicionais da
política brasileira. Mais do que isso, elas conseguiram
mostrar força e ampliar seu espaço neste mundo ainda
extremamente masculino.
Ao contrário do que se supunha, diante das regras
estabelecidas para as eleições deste ano e o encurtamento
do período de campanha, o percentual de renovação no
Congresso bateu recorde. Na Câmara dos Deputados, foi
o maior em 20 anos e chegou a 52%. Já o Senado Federal
encarou a maior renovação de sua história: 85%. Das 54
vagas em disputa, 46 serão preenchidas por novos nomes.
Essa onda de renovação que mudou o mapa dos partidos
no Legislativo acabou favorecendo a ampliação da
bancada feminina. Na Câmara, por exemplo, o número
de deputadas federais eleitas cresceu 51% em relação à
eleição de 2014. O total de deputadas pulou de 51 para 77.
Vale destacar que algumas delas foram campeãs de votos
em seus estados. É o caso, por exemplo, das deputadas
Mara Rocha (PSDB-AC), Flávia Arruda (PR-DF), Rose
Modesto (PSDB-MS) e Rejane Dias (PT-PI). No Distrito
Federal, aliás, cinco das sete vagas serão preenchidas por
mulheres.
Nas assembleias estaduais, esse crescimento foi um pouco
menor. Ao todo, foram eleitas 161 deputadas estaduais,
um aumento de 35% em relação a 2014. Em São Paulo,
a jurista Janaina Paschoal, do PSL, foi eleita deputada
estadual com a maior votação da história do Legislativo
estadual e federal. Foram mais de dois milhões de votos, o
que assegurou a eleição de mais outros oito candidatos de
seu partido.

No Senado, elas conseguiram manter o mesmo número
de eleitas em 2010, última eleição na qual 2/3 da Casa
foram renovados. Sete mulheres foram eleitas senadoras
este ano.
Certamente, parte desse resultado positivo será atribuído
ao sistema de cotas imposto pela Justiça Eleitoral, que,
este ano, destinou 30% dos recursos do Fundo Eleitoral,
em substituição ao modelo de doações empresariais, ao
financiamento de candidaturas femininas.
De fato, parte das candidatas que disputaram as eleições
deste ano foram estimuladas pela certeza de que, desta
vez, teriam dinheiro garantido para suas campanhas.
No rastro desses recursos, muitos candidatos optaram
por fazer dobradinha com mulheres. Pelo menos três
dos principais candidatos à Presidência da República
buscaram uma mulher para compor suas respectivas
chapas: Fernando Haddad (PT), Ciro Gomes (PDT) e
Geraldo Alckmin (PSDB). O mesmo ocorreu com vários
candidatos a governador e também ao Senado, que foram
buscar vice e suplentes mulheres.
Há quem possa questionar esse movimento e enxergar
nele uma tentativa de se driblar a ordem judicial para que
um terço dos recursos do Fundo Eleitoral fosse investido
em candidaturas femininas. Mas para as mulheres que
já sentiram na pele as dificuldades para conquistar seu
espaço na política, isso pouco importa.
O fato é que, até bem pouco tempo, raramente as
mulheres eram chamadas para serem candidatas à vice ou
suplente de senador. E por mais coadjuvantes que esses
cargos possam parecer, eles foram a porta de entrada
para muitos homens na política.
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Um exemplo disso é o ex-presidente Fernando Henrique
Cardoso, que chegou ao Senado como suplente do senador
Franco Montoro. Foi de lá que ele trilhou seu caminho até
ser eleito presidente da República.
Se levarmos em consideração os vices que assumiram o
poder no país, em especial a Presidência, então, a novidade
de se prestigiar mulheres na composição das chapas
eleitorais deste ano abre uma janela para uma ampliação
futura da participação feminina em postos estratégicos.
Ainda que as disputas aos governos estaduais tenham
eleito só uma mulher: a senadora Fátima Bezerra (PT), que
assumirá em janeiro o comando do Rio Grande do Norte.
As eleições de 2018 foram surpreendentes em vários
aspectos. A começar pela eleição do ex-capitão do Exército
Jair Bolsonaro, que deixa o baixo clero da Câmara dos
Deputados para subir a rampa do Palácio do Planalto como
38º presidente eleito do Brasil.
Com uma vantagem de mais de 10 milhões de votos sobre
seu adversário no segundo turno, o ex-prefeito Fernando
Haddad, e tendo deixado para trás outros concorrentes
experientes, como o ex-governador Geraldo Alckmin
(PSDB) e o ex-ministro Ciro Gomes (PDT), Bolsonaro
não só acabou com o sonho do PT de retornar ao
Planalto, como colocou as mulheres no centro da disputa
presidencial. Ainda que à sua revelia.

declarações polêmicas e, muitas vezes, consideradas
machistas. Para frear o movimento #EleNão, deflagrado
inicialmente por movimentos femininos, o candidato do
PSL acabou tendo de rever parte de seus pontos de vistas,
como o de que seria normal uma mulher ganhar menos do
que um homem mesmo exercendo cargos semelhantes.
Em artigo publicado em março deste ano, em
comemoração ao Dia Internacional da Mulher, o diretorexecutivo do Banco Mundial, Otaviano Canuto, destacou
estudos realizados nos últimos anos que indicam que a
igualdade de gênero poderia assegurar um aumento de
até 25% da produtividade no mercado de trabalho de
países em desenvolvimento. Resta saber se esses dados
podem ser aplicados também no mundo político brasileiro,
que enfrenta grande descrédito por parte do eleitor.
Como maioria da população brasileira e das eleitoras do
país, as mulheres têm nas mãos poder hoje para definir
qualquer eleição. Com sua sensibilidade e uma forma
própria de lidar com os problemas cotidianos da vida,
elas têm tudo para ampliar essa influência nas próximas
eleições e despontarem como a nova cara da política que
os brasileiros estão em busca.

Para vencer a disputa, Bolsonaro foi obrigado a
cortejar o eleitorado feminino, que resistia em aderir
à sua campanha. Em grande parte, por conta de suas
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ENTREVISTA: TORQUATO JARDIM

O LEGADO DA ÉTICA E
DA TRANSPARÊNCIA

O ADVOGADO TORQUATO JARDIM TECE UM BALANÇO SOBRE
SUAS CONQUISTAS COMO MINISTRO DA TRANSPARÊNCIA,
DA CONTROLADORIA GERAL DA UNIÃO E COMO MINISTRO
DA JUSTIÇA DO GOVERNO DE MICHEL TEMER
MARIANA ROSA 1

Em maio de 2017, o Presidente Michel Temer nomeou o
então ministro da Transparência e Controladoria-Geral da
União (CGU), Torquato Jardim, para o Ministério da Justiça.
Após o pleito de 2018, o Presidente eleito Jair Bolsonaro
anunciou mudanças na pasta. Reintegrará o Ministério
da Segurança Pública ao da Justiça e indicou o juiz Sérgio
Moro para ministro.
Diante do processo de transição governamental, o ministro
Torquato Jardim aconselha o sucessor: “Eu alertaria,
amigavelmente, o ministro Moro para a complexidade
e extensão das tarefas do MJ. O órgão pede muito mais
cuidado administrativo nos meios e fins do que se imagina.
O grande desafio dele será conhecer as nuances de
políticas públicas daquele que talvez esse seja o maior dos
ministérios”.
Torquato refere-se ao fato da pasta possuir atribuições
diversas, desde defesa do consumidor ao tráfico de
pessoas. Durante os dois anos de sua gestão, o ministro
destaca conquistas e o legado a ser entregue ao sucessor:
O senhor é favorável à regulamentação da atividade de
relações institucionais e governamentais (RIG)?
TORQUATO JARDIM – Eu sempre fui a favor. Participei da
comissão ao lado do Presidente da Abrig, Guilherme Cunha
Costa, e da deputada Cristiane Brasil relatora do projeto.
Na década de 1980, fui advogado de uma das mais sérias
empresas de lobby no Brasil e já sabíamos a importância
da regulamentação, de separar o joio do trigo. Precisamos
acabar com o que eu chamo de “Lobby Maradona”, de quem
faz com gol com “La Mano de Dios”.
Como estão as medidas de combate à corrupção e
lavagem de dinheiro?

TORQUATO JARDIM – Participamos efetivamente da
Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem
de Dinheiro (Enccla). Na 16a edição, que aconteceu
em novembro de 2018, aprovamos 14 propostas por
consenso. Sete de combate à corrupção e sete de lavagem
de dinheiro, na presença de 544 representantes de
instituições parceiras. É um trabalho perene do estado
sobrevivente a muitos governos. Para a Enccla 2019, uma
das metas é reforçar o estudo sobre as moedas virtuais.
Em setembro de 2018 a Abrig promoveu a Conferência
Internacional + Segurança Jurídica + Investimento
Estrangeiro. Como o senhor avalia esse tema no Brasil?
TORQUATO JARDIM – Não vejo problema no Brasil
quanto à segurança jurídica. A Constituição Federal, as
leis e a previsibilidade jurídica são as mesmas há anos,
passando por atualizações quando necessário. Está tudo
muito bem estruturado no Brasil. No caso do investidor
brasileiro, há muita especulação. Eu duvido que em outro
país do mundo, “ao sul do Equador” como diz a música de
Chico Buarque, tenha uma legislação tão previsível e antiga
quanto a brasileira.
Quais medidas foram tomadas no cenário da
transparência?
TORQUATO JARDIM – A infraestrutura da nossa ouvidoria
foi toda reformada. Mesmo com restrições orçamentárias,
criamos um ambiente mais agradável para o servidor e
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Ministros da Justiça Sérgio Moro e
Torquato Jardim: transmissão do legado

quem nos procura para comentar alguma coisa tenha mais
tranquilidade e sigilo. Nem sempre a denúncia está ligada
à parte financeira e sim à parte ética, na conduta de um
chefe ou coordenador que cria situações desagradáveis
no ambiente e, afeta a produtividade do local. Também
reformamos uma parte da Comissão de Ética que antecipa
problemas e dá segurança para o servidor tomar ou não
alguma atitude. Somados esses setores dão um ambiente
de tranquilidade e transparência aos servidores como um
todo.

Supremo já decidiu que ela é meramente indicativa, não é
obrigatória. É um cuidado quanto a sedução intelectual. O
desafio é como fazer essa recomendação em um país tão
diversificado cultural e geograficamente. Por exemplo, até
onde vai a liberdade dos pais ao permitirem uma criança
passar a mão no corpo nu de um adulto? Isso é arte ou
afeta a educação? São temas difíceis, mas nós temos a
competência constitucional de indicar essa classificação
indicativa.
Como está o Arquivo Nacional?

O Ministério da Justiça trabalha na área social?
TORQUATO JARDIM – Sim, essa é uma área muito
importante. Pela Secretaria Nacional de Políticas Sobre
Drogas (Senad) investimos R$ 150 milhões para financiar
10 mil vagas nas unidades terapêuticas que recuperam
dependentes químicos. Outro assunto importante é o
Marco Legal da Primeira Infância. Estudos mostram que o
essencial do ser humano é moldado nos mil primeiros dias
de vida. Tivemos um simpósio enorme sobre o assunto
com a presença do STF, PGR, STJ, para provocar o tema na
magistratura. Vamos acelerar a prática com cooperação do
Ministério da Saúde e entidades da sociedade civil.
Houve avanços no campo da classificação indicativa?
TORQUATO JARDIM – O Ciclo de Atualização da Política
Pública de Classificação Indicativa passou por São Paulo,
Rio de Janeiro, Porto Alegre, Recife, Manaus e se encerrou
em Brasília com o objetivo de apresentar a nova Portaria
da Classificação Indicativa – revista em agosto de 2018
– renovar o guia de audiovisual e construir um manual
específico para artes visuais (museus, exposições). O

TORQUATO JARDIM – Depois do incêndio no Museu
Nacional, eu fui ao Arquivo Nacional, no Rio de Janeiro,
numa visita de inspeção com o comandante do Corpo
de Bombeiro. Ele disse que as instalações estão boas,
corretas, não há fio desencapado ou coisa alguma. Ao
contrário, o anexo é novo e no local existem diversas
capsulas – R$ 100 mil cada – com um sensor de fumaça
que solta pó químico em caso de incêndio. No local
estão preservados os originais de todas as constituições
brasileiras, a Lei Áurea, mapas cartográficos do século
XVII, entre outros.
Em 2012, o senhor advogou perante o STF favorável à
manutenção do Decreto nº 4.887/2003 que regulamenta
a demarcação de terras ocupadas por remanescentes
quilombolas. Agora, como ministro, a Fundação Nacional
do Índio (Funai) integra o MJ. Qual panorama o senhor
faz da situação?
TORQUATO JARDIM – O problema tanto de quilombolas
quanto de índios é o abuso do conceito. Por exemplo, eu
fui advogado de uma empresa de mineração. Tinha um
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quilombola há 8 km da mina, 10 km da cidade, 12 km do
rio. Mesmo com a distância, ele entrou na Justiça Federal
para proibir a operação da mina e pedir indenização. Na
Funai, estudos antropológicos indicam a área ancestral
dos índios. Com a melhoria dos serviços de saúde, a mãe
índia passa a ter cinco filhos. Em 20 anos, haverá excesso
de população, sem espaço para plantar e caçar. O Plano
Plurianual 2016-2019 definiu a delimitação de 25 terras
indígenas no período. A Funai está cumprindo essa meta.
Este ano, atendeu terras indígenas prioritárias e identificou,
em outras, uma maior vulnerabilidade, incluindo-as no
planejamento do exercício de 2018. Em 2017, foram
atendidas 187 terras indígenas e realizadas 275 ações de
fiscalização, 121 de prevenção de ilícitos, 9 de informação
territorial e 15 iniciativas de capacitação.

Algum destaque na área de defesa do consumidor?
TORQUATO JARDIM – Somos o único país do mundo
que conseguiu condenar o McDonald’s a pagar uma multa
de quase R$ 3 milhões por causa de uma propaganda
incentivando crianças a comerem o sanduíche e ganharem
um brinquedinho. No processo, eles alegaram que era
propaganda educativa, mas é propaganda subliminar,
de sedução infantil. A revista Vogue Kids também foi
acionado pelo CADE pelo uso erótico de modelos infantis.
Três empresas de telefonia foram multadas em mais de R$
9 milhões cada por cobrarem serviços sem que o usuário
tenha solicitado. O processo demorou bastante tempo,
teve muita investigação, mas conseguimos o ajuste.
Há ações para o combate a pirataria?

O Brasil trabalha em novos acordos de cooperação
internacional?
TORQUATO JARDIM – Trabalhamos em uma convenção
de proteção ao turista consumidor. A intenção é estender o
Código de Defesa do Consumidor ao turista brasileiro fora
do país e ao estrangeiro em visita ao Brasil. É passagem de
avião que desaparece, reserva de hotel que some, é precisa
ter respaldo disso lá fora. Eu fui à Haia defender o projeto.
O Brasil já fez a segunda contribuição de 50 mil euros para
custear o procedimento administrativo de aprovação da
convenção.

TORQUATO JARDIM – Onde tivermos fluxo financeiro,
teremos pirataria. O Conselho Nacional de Pirataria,
presidido pelo secretário-executivo Gilson Libório
de Oliveira Mendes, desenvolve um trabalho de
conscientização. Explica, por exemplo, o problema que uma
criança terá na formação se usar um tênis inadequado.
O risco de manusear um brinquedo chinês que vem com
chumbo na tinta. São problemas que a sociedade não vê e o
governo gasta muito cuidado dessas pessoas.
Como está a atenção do Ministério ao caso dos
refugiados?

Como estão os processos de anistia?
TORQUATO JARDIM – O Brasil já gastou R$ 10 bilhões
pagando indenização a preso político. A nossa dificuldade
é que continuam chegando pedidos das viúvas e netos
dos exilados. Do ponto de vista ético esperava-se, que
os perseguidos políticos fizessem todos os pedidos no
momento da primeira Lei da Anistia (1979) e, depois,
estendida pela CF/88. A Comissão sugere o pagamento
ou não, mas a decisão é do Estado. O Ministério da Defesa
gastou R$ 3,5 bilhões em indenizações com militares e o
Ministério do Planejamento, R$ 6,5 bilhões com os civis,
mesmo sem previsão orçamentária formal. É uma questão
curiosa. A transição para a democracia não está completa,
esta cláusula está em aberto.

TORQUATO JARDIM – O Brasil tá dando um exemplo
notável no abrigo de passagem em Pacaraima, Roraima
(RR). A própria Alto Comissariado das Nações Unidas
para Refugiados (ACNUR) tem elogiado o trabalho
brasileiro. Já passaram 140 mil venezuelanos pelo Brasil.
Enfrentamos a dificuldade de interiorização, por causa da
distância geográfica, e no convencimento dos prefeitos a
receberem essas pessoas. Além do cuidado para não criar
conflito na cidade, sendo que os próprios brasileiros estão
desempregados.
O tráfico de pessoas é um assunto preocupante no Brasil?
TORQUATO JARDIM – Tivemos um evento este ano para
discutir o assunto com embaixadores de vários países. É
um tema muito importante, que se passa de deep web. Há
pessoas vindas do Oriente e entrando na Europa por culpa
do tráfico de ópio. Crianças levadas para trabalho escravo,
sexual ou para serem executadas e terem os órgãos
transplantados. Esse tema ainda não é tão dramático no
Brasil, mas estamos atentos, principalmente, a Polícia
Federal.

1
Mariana Rosa é jornalista há 10 anos em Brasília. Trabalhou nos principais veículos de comunicação na capital,
destaque para Correio Braziliense, Jornal de Brasília, portais Metrópoles e GPS|LifeTime. Foi editora da revista
GPS|Brasília e atualmente colabora com a Associação Brasileira de Relações Institucionais e Governamentais (Abrig).
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ENTREVISTA: PAULO AFONSO FERREIRA

INOVAÇÃO NO CENTRO
DA ESTRATÉGIA DO IEL

DIRETOR-GERAL DO INSTITUTO EUVALDO LODI CONSIDERA
COMO DESAFIOS PARA 2019 O INVESTIMENTO NA
CAPACIDADE DE A INDÚSTRIA BRASILEIRA INOVAR E
PROSSEGUIR NA PARCERIA COM A ABRIG
ADRIANA VASCONCELOS 1

Em entrevista à Revista da Associação Brasileira de
Relações Institucionais e Governamentais (Abrig), o
diretor-geral do Instituto Euvaldo Lodi (IEL), Paulo Afonso
Ferreira, destacou a importância da parceria mantida
desde 2017 com a entidade na capacitação dos novos
profissionais do setor. Sobretudo após o reconhecimento
da atividade pelo Ministério do Trabalho, por meio da
Classificação Brasileira de Atividades (CBO) em fevereiro
passado, que deu novo impulso ao crescimento desse
mercado.
Para Paulo Afonso, o grande desafio no próximo ano do
IEL, instituição criada em 1969 e integrante do sistema
liderado pela Confederação Nacional da Indústria
(CNI), é “investir na inovação de um modo geral”, para
que o Brasil saia da estagnação em que se encontra.
Neste contexto, ele considera que os profissionais de
Relações Institucionais e Governamentais (RIG) terão
papel fundamental “para que as políticas públicas
propostas pelos governos e apreciadas pelos parlamentos
contribuam efetivamente para a solução de graves
problemas econômicas e sociais que assolam o país”.
Revista Abrig – A Confederação Nacional da Indústria
(CNI) tem dado importante apoio à Abrig por meio da
parceria com o IEL. Quais são os planos do instituto no
próximo ano?
PAULO AFONSO – São planos bastante ambiciosos.
Temos um desafio enorme que é investir na inovação
de maneira geral. Se não caminharmos na direção
da inovação, com certeza o Brasil não vai sair dessa
estagnação que está, mesmo que consiga fazer algumas

reformas que são fundamentais. Em relação à Abrig, a
ideia é dar continuidade ao trabalho realizado no âmbito
da parceria que o IEL já tem com a associação, ou seja,
desenvolver ações educacionais para disseminação dos
conceitos, informações e técnicas relacionadas às Relações
Institucionais e Governamentais (RIG). O IEL tem essa
expertise de capacitação, de treinamento e conhecemos
bem essa atividade, a de RIG. Essa relação com os políticos,
com governantes, é algo natural, mas é preciso que seja
feita de forma pertinente, ética e transparente. É legitimo
você defender um segmento, um setor, uma proposição
dentro do Congresso. Acho que nós temos que caminhar
cada vez mais para defender essa legitimidade.
Revista Abrig – A parceria entre a Abrig e o IEL já formou
pelo menos duas turmas de extensão de 150 horas ao
longo de 2018. Essa parceria poderá ser ampliada?
PAULO AFONSO – O curso de extensão em RIG foi um
sucesso em 2017 e 2018. Para 2019, será reestruturado
o programa a fim de atender a demanda do mercado.
Com relação à ampliação da nossa parceria, se tivermos
demanda ampliaremos a oferta de programas na área
de RIG. Agora eu acho que vai acontecer, à medida que a
democracia se concretize, se solidifique, essas demandas
vão aumentando.
Revista Abrig – Há hoje uma demanda por capacitação
e formação de profissionais que exerçam atividades de
Relações Institucionais e Governamentais (RIG) nas
empresas brasileiras?
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PAULO AFONSO – A demanda tem crescido, as
empresas enxergam a importância do profissional de
RIG para os seus negócios e, principalmente, para a
estratégia competitiva. Os empresários entenderam
que o profissional de RIG pode apoiá-los na captação
de oportunidades, de parcerias para todas as áreas de
sua organização, abrindo portas, colhendo informações
precisas, acompanhando processos e, acima de tudo, tendo
uma gestão direta e relacionamento nos diversos escalões.
Revista Abrig – A realização conjunta de capacitação
internacional para conhecer benchmarks (referências) de
práticas de RIG em outros países deverá prosseguir em
2019?
PAULO AFONSO – Sim, está previsto na programação
das ações de 2019 do IEL e da Abrig a realização de
uma capacitação no Chile. Acreditamos ser importante
apresentar ao profissional de RIG as melhores práticas,
novas metodologias, tendências e cases de sucesso de
RIG de empresas e instituições estrangeiras. Essa prática,
além de proporcionar aos profissionais a realização
de networking estratégico, promove a interação dos
profissionais de RIG com o contexto externo nacional e
internacional.
Revista Abrig – Com o registro na Classificação
Brasileira de Ocupações (COB) da atividade de Relações
Institucionais e Governamentais (RIG), que passou
a ser uma das mais complexas com 91 competências
relacionadas, o mercado de RIG deu um salto. Quais os
planos do IEL diante dessa nova realidade?

PAULO AFONSO – O IEL e a Abrig estão sempre
alinhados quando se fala em capacitação em RIG. O nosso
objetivo é capacitar profissionais que atuam em Relações
Institucionais e Governamentais e que desejam adquirir
maior habilitação para se integrarem no mercado de
trabalho. Então, para atender a demanda, as equipes das
duas instituições terão a tarefa de elaborar um programa
para atender a demanda empresarial. Não tenho dúvida
que, com o reconhecimento da atividade de RIG, a situação
a dos profissionais melhorou, agora vai também exigir
mais desses profissionais, até porque muita gente achava
que fazer lobby é ir lá no cantinho fazer algo escondido
e não é nada disso. A tendência é que a relação entre o
público e o privado seja cada vez mais profissional. Hoje
os profissionais de RIG é que subsidiam, muitas vezes, as
autoridades com estudos e levantamentos técnicos sobre
os temas em discussão. Nosso trabalho é alertar sobre
as possíveis consequências de determinações ações e
projetos, é de convencimento.
Revista Abrig – Qual a importância das Relações
Institucionais e Governamentais para empresas e setores
em uma economia dinâmica e para o desenvolvimento da
democracia?
PAULO AFONSO – Para que as políticas públicas
propostas pelos governos e apreciadas pelos Parlamentos
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contribuam efetivamente para a solução de graves
problemas econômicos e sociais que assolam o país, em
favor da competitividade das empresas nacional e da
promoção do desenvolvimento econômico sustentável,
elas devem levar em conta as análises técnicas e o
conhecimento prático acumulado pelos próprios setores
da sociedade que serão impactados por suas propostas.
No mesmo sentido, para que a autoridade pública
não tome decisões sem esteio na realidade e para que
suas propostas sejam reconhecidas pelo Parlamento e
pela sociedade como legítimas e bem fundamentadas,
e não apenas como representativas da ideologia
de um determinado partido ou de interesses de um
determinado segmento social. Deve ser estimulado o
diálogo com representantes dos diferentes setores da
sociedade civil alcançados pelas propostas em debate.
Essa ponte entre os gabinetes dos políticos, técnicos e a
realidade é feita exatamente mediante a representação
de interesses junto aos poderes constituídos, de forma
transparente, representatividade e qualidade técnica.
O fim do financiamento de campanhas por pessoas
jurídicas também contribuiu para esse relacionamento
transparente com o mundo político, estritamente em
termos da qualidade técnica, da representatividade
dos posicionamentos defendidos e da observância dos
desdobramentos das propostas em discussão para que
a economia e a sociedade como um todo. Por essas
razões, as atividades de relações governamentais e
de representação de interesses ganham importância
crescente em nosso país.
Revista Abrig – O senhor é o responsável pela
Coordenação de Assuntos Legislativos da CNI,
considerada hoje a estrutura de RIG mais organizada do
país. Qual o segredo disso?
PAULO AFONSO – Não tem segredo. O diferencial
é a transparência, a abertura que temos naquilo que

fazemos. Não fazemos nada que não seja absolutamente
republicano. Não temos nenhuma atividade que não
tenhamos coragem de pôr em público. Antigamente, a
gente defendia muito a indústria. Hoje, nós defendemos
o Brasil. Se o Brasil estiver bem, a indústria vai estar
bem. Então o que existe é trabalho, capacitação da
nossa equipe. Tenho a honra de presidir o Conselho
de Assuntos Legislativos (Coal) da CNI, que conta com
conselheiros de empresas, federações de indústrias
e associações setoriais. Contamos com uma equipe
qualificada e competente de técnicos que formam
a Coal. Acompanhamos mais de 6.900 proposições
legislativas de forma coordenada. Estamos atuando
de forma proativa, com transparência e seriedade.
Sem viés ideológico ou corporativo. A CNI chegou
primeiro nesse ambiente. Em 1980, criou em Brasília
a Coordenadoria de Assuntos Legislativos. Após a
Constituinte de 1988, a diretoria fez uma reflexão
sobre sua atuação e formulou a Coal, passando as áreas
técnicas a aportarem seus conhecimentos na forma de
parecer às proposições legislativas. A partir daí vieram
os produtos de informação e mobilização legislativa
que dão liga a essa ação permanente e coordenada.
Destaco entre esses produtos a Agenda Legislativa da
Indústria que, lançada em 1996, se repete anualmente,
sendo um documento público oferecido ao Parlamento
e à sociedade, antecipando o posicionamento da
Indústria aos principais temas e proposições legislativas
em tramitação no Congresso Nacional. Em 2019,
será lançada a 24ª edição da Agenda. Destaque-se a
participação do presidente Robson de Andrade na
liderança desse processo que reserva boa parte de sua
agenda para interagir com parlamentares.
Revista Abrig – O aumento da complexidade
empresarial, a indústria 4.0 e ainda diversos e diferentes
grupos de interesse atuando em temas e negócios
comuns terão que o impacto no mercado de RIG?

Proximidade com o poder em dois momentos: o diretor-geral do Instituto Euvaldo Lodi (IEL), Paulo Afonso Ferreira, cumprimenta o presidente
Michel Temer e o ex-vice José Alencar Gomes da Silva
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Não se pode admitir a
burocratização do ofício
do lobby, que, se ocorrer,
irá dificultar os bons
operadores. A CNI apoia
a regulamentação da
atividade que favoreça a
transparência das relações
entre o público e o privado,
como apontado na Agenda
Legislativa 2018

transmitir os posicionamentos em relação às políticas
públicas a serem deliberadas de forma cada vez mais clara,
célere e bem fundamentadas.

PAULO AFONSO – Com certeza os profissionais de
RIG precisarão estar constantemente se atualizando,
atuando em sintonia com as demandas do mercado,
sendo necessário conhecimento em liderança, legislação,
gestão, etc. Ética, transparência e agilidade nas ações.
Tem que ter conhecimento em diversas áreas. Saber lidar
com as informações e fazer delas algo estratégico para
tomada de decisão e posicionamento. O mercado de RIG
deve ampliar significativamente nos próximos anos e
as exigências em termos da qualidade dessa prestação
de serviços também. Cada vez mais as empresas
entendem que um ambiente institucional propício é
fator decisivo para a atração de investimentos e para
assegurar a competitividade das empresas nacionais nos
mercados interno e externo. Isso as estimula a buscarem
instituições e profissionais éticos e qualificados com
capacidade de representar os interesses das empresas
junto aos poderes constituídos. Há que se ter cuidado
com a pulverização excessiva de representações,
que não é benéfica para a efetividade das ações de
representação. Será também exigida desses profissionais
a capacidade de alcançar sinergia com outras instituições
que representem os mesmos interesses ou similares.
Por outro lado, as novas tecnologias são importantes
ferramentas que auxiliam os profissionais a lidarem com
o grande volume de informações que vêm de sua base
de representação, das instâncias decisórias e da própria
sociedade civil. A indústria 4.0, ao desenvolver o Big Data
e a Inteligência Artificial, cria novo ambiente para essas
atividades. Os bons profissionais terão que saber como
aproveitar essas novas tecnologias para conseguirem

Revista Abrig – Ainda hoje a atividade de RIG é vista com
algumas reservas e acaba confundida com relações nada
republicanas entre o público e o privado. O senhor acha
que seria necessário a definição de técnicas ou regras para
garantir uma relação entre o Poder público e o privado
mais ética, transparente e democrática?
PAULO AFONSO – Tenho que concordar que a palavra
lobby é estigmatizada, mas não concordo com o termo
antigo lobby. Seja lobby ou RIG haverá sempre o modo
certo e o errado de se fazer. Veja o exemplo da Agenda
Legislativa da Indústria que, quando lançada pelo
presidente Fernando Bezerra em 1996, afirmava nas
apresentações das primeiras edições que era a melhor
expressão do “lobby bom”, do “lobby construtivo” que
oferecia, aos parlamentares, informações de qualidade
para auxiliá-los na tomada de suas decisões. Veja que,
apesar de ser exercida plenamente, até hoje não há regras
específicas para disciplinar sua prática. O que não se pode
admitir é a burocratização do ofício que, se ocorrer, irá
dificultar os bons operadores, seja de lobby ou de RIG. A
CNI apoia uma regulamentação da atividade que favoreça
a transparência das relações entre o público e o privado,
como apontado na Agenda Legislativa de 2018. Temos o
substitutivo apresentado pela deputada Cristiane Brasil
(PTB-RJ), que se encontra pronto para votação no plenário
da Câmara dos Deputados.
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ESTUDO DE CASO IEL

MEI: PACTO PELA
INOVAÇÃO NA
INDÚSTRIA

HÁ 10 ANOS, SURGIA A MOBILIZAÇÃO, LIDERADA
PELO SETOR PRODUTIVO, PARA ESTIMULARA
INCORPORAÇÃO E A CRIAÇÃO DE TECNOLOGIAS COMO
ESTRATÉGIA DE DESENVOLVIMENTO NACIONAL
No fim de outubro de 2008, lideranças industriais
chegaram ao consenso sobre a necessidade de articular
uma mobilização empresarial para enfrentar o novo
contexto de crise e de mudanças. A inovação foi apontada
como a chave-mestra para encarar os desafios que se
apresentavam. Surgiu, então, a Mobilização Empresarial
pela Inovação (MEI), com o objetivo de apontar novas
perspectivas para o futuro da indústria. A MEI é
coordenada pela Confederação Nacional da Indústria
(CNI) e tem a missão de contribuir para o aprimoramento
das políticas e do ecossistema de inovação no Brasil.

Obter resultados expressivos depende da articulação entre
governos, academia e iniciativa privada. Viabilizar e manter
esse diálogo é uma das razões de ser da MEI.

Para a CNI e a MEI, a inovação é o fator central para a
competitividade das empresas e da economia, ao trabalhar
pelo aumento da capacidade de gerar novos produtos,
tornar o consumo mais acessível e melhorar a qualidade de
vida das pessoas via inovação. Por isso, o esforço é voltado
a fomentar um círculo virtuoso de investimentos robustos
e contínuos em pesquisa e desenvolvimento.

O reconhecimento de que a inovação é importante força
motriz do crescimento e do desenvolvimento econômico é
um consenso em países desenvolvidos. Diversos governos
têm embasado políticas de desenvolvimento na criação de
novas dinâmicas econômicas mais virtuosas, por meio da
inovação, em busca de maior e mais qualificada inserção
global de suas atividades econômicas. No Brasil, não tem
sido diferente.

Nenhum outro setor é tão intrinsecamente relacionado à
inovação quanto a indústria. Mas ninguém inova sozinho.

A mobilização é o principal e mais bem consolidado fórum
entre diferentes atores do ecossistema de inovação no país.
O desafio é fazer com que as empresas conheçam e
invistam, cada vez mais, em mercados que moldarão o
futuro, em termos de produtos, processos, serviços e novas
tecnologias; e que o Estado promova políticas públicas
adequadas à inovação.

Desde o fim dos anos 1990 e o início dos 2000, o tema tem
mobilizado agentes públicos e privados na construção de
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A maior ou menor adequação do sistema jurídico e
regulatório pode responder pelo sucesso ou fracasso dos
processos de inovação. Seu impacto movimenta a vida das
empresas, define a eficiência dos instrumentos de
financiamento e dos meios de cooperação entre empresas
e universidades, além de interferir no metabolismo das
relações de trabalho e nas dinâmicas de Pesquisa e
Desenvolvimento (P&D).

EMPREENDEDORISMO

um ambiente mais favorável ao crescimento da inovação. É
possível fixar dois marcos objetivos e de grande
importância nesse ambiente: no plano federal, a criação dos
fundos setoriais; e no plano das unidades da federação, a
criação, pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de
São Paulo (Fapesp), do programa Pesquisa Inovatia em
Pequenas Empresas (PIPE).
No entanto, apesar de avanços importantes nos últimos 20
anos, o Marco Regulatório de inovação no Brasil continua
incompleto e impreciso, com distorções e ambiguidades
que devem ser corrigidos. Também é necessário simplificar
procedimentos, de maneira a tornar a legislação mais
amigável aos negócios, aos serviços e às atividades
industriais.
Por décadas, inovação e tecnologia
têm sido tratadas no Brasil como
subprodutos do crescimento
econômico, da industrialização e do
funcionamento regular dos
mercados, quando deveriam ser
vistos como como alavancas para o
desenvolvimento econômico e
social.

A construção de um sistema jurídico e institucional de
suporte à inovação ocorre em situações concretas, na
medida em que procura, a cada momento, em meio a
conflitos sobre os estímulos e a condução da economia,
responder às necessidades do desenvolvimento e às
prioridades do país. Não à toa, a
montagem do sistema de inovação
A Mobilização Empresarial brasileiro, ainda incompleto,
é o principal e mais bem
acompanhou as oscilações e os
humores da atuação pública e privada e
consolidado fórum de
raramente obedeceu a um plano de
diálogo entre diferentes
conjunto previamente construído.

atores do ecossistema de
inovação no país

Concepções desse tipo ajudam a explicar parte da
defasagem tecnológica brasileira e a configuração de um
ambiente econômico incompleto e, às vezes, hostil à
inovação. A abordagem míope tem marcado a difícil e lenta
construção de instituições, instrumentos, conexões e
políticas que compõem as referências legais para as
empresas que desejam inovar.
Mesmo assim, muitas empresas conseguiram melhorar seu
desempenho e elevar sua competitividade, com base na
absorção e geração de tecnologias, o que atesta uma
vitalidade empresarial que precisa, permanentemente, de
um solo fértil e de componentes adequados para se
desenvolver. Nesse sentido, arranjos jurídicos adequados e
atuação estatal voltada para a diminuição do grau de
incerteza da atividade inovadora são essenciais para
fomentar o espírito empreendedor e a atuação privada.

Embora parte relevante desse
resultado negativo possa ser explicada
por fatores intrínsecos ao modus
operandi do sistema econômico brasileiro e ao quadro
macroeconômico pouco animador que vigora no país,
quanto ao marco legal, é preciso reconhecer que avanços
relevantes foram obtidos, como a publicação do Marco
Legal de Ciência e Tecnologia (Lei 13.243 / 2016) em 2016
e sua regulamentação (Decreto 9.283/2018) em 2018. É
preciso destacar que a CNI e a MEI atuaram com afinco
para a concretização da nova legislação.
O Marco surgiu de diálogos e debates na comunidade de
ciência e tecnologia sobre as dificuldades ainda existentes
no ambiente legal e regulatório, bem como na dimensão
propriamente operacional, que culminaram na tentativa de
superar gargalos colocados ao avanço da inovação no país.
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A iniciativa voltada à redução das dificuldades na execução
de certas atividades de inovação é alicerçada na mudança
de nove diferentes leis federais, entre elas leis mais
diretamente ligadas à inovação, como a Lei de Inovação (Lei
10.973 / 2004), e leis de natureza mais transversal, que
afetam diversas atividades econômicas, como a Lei de
Licitações (Lei 8.666/1993).

a restituição dos trechos vetados pela Presidência da
República.

Apesar dos avanços na construção do marco regulatório
brasileiro, há um longo caminho pela frente. Do ponto de
vista institucional, é mais difícil preparar o ambiente
econômico e de investimento, com regras e leis que
consigam abrigar os avanços tecnológicos das indústrias
dos países avançados, que prenunciam profundas
Entre os avanços com potencial de desbloquear alguns
mudanças no modo de produzir, de
entraves à inovação constata-se uma
oferecer serviços, de realizar o
maior proximidade entre instituições
Avanços relevantes foram comércio e trabalhar a agricultura.
públicas de ciência e tecnologia, por
obtidos em decorrência
um lado, e empresas industriais, por
Precisamente por isso, para além das
outro, bem como a desburocratização
da publicação do Marco
crises e oscilações conjunturais, o
de processos como licitações e
Legal de Ciência e
Brasil precisa de uma agenda clara
importação de produtos destinados à
Tecnologia (2016) e sua
para elevar sua competitividade,
pesquisa e desenvolvimento (P&D).
regulamentação (2018)
aumentar o impacto da inovação e da
tecnologia e diversificar ainda mais o
No entanto, nas discussões realizadas
sistema nacional de inovação.
pela CNI, no âmbito da MEI, é
consenso que ainda há desafios a serem superados no
Nessa agenda, a revisão, avaliação e aperfeiçoamento
marco regulatório, se temos como objetivo o aumento da
taxa e da qualidade da inovação de empresas que atuam no permanente do marco legal-regulatório tem presença
obrigatória. Destaca-se que a Agenda MEI 2019-2020,
Brasil. Alguns dos desafios, inclusive, decorrem
elaborada com a participação das lideranças empresariais
diretamente dos vetos impostos na ocasião de sanção do
da mobilização, apresenta, em capítulo específico,
novo Marco – oito ao todo.
propostas nesse sentido.
Os vetos foram apreciados pelo Congresso Nacional em
Em síntese, o Estado tem o dever de se preparar melhor
maio de 2016, em sessão na qual a Câmara dos Deputados
para enfrentar os novos desafios impostos pelas mudanças
se pronunciou a favor de sua derrubada por votação
tecnológicas que sacodem as economias mundo afora.
expressiva (276 votos a 2). Entretanto, não se conseguiu
obter no Senado a maioria absoluta de 41 senadores
Além disso, a reunião de esforços da academia, empresas e
(votaram a favor 37 senadores), impedindo a revalidação
governo é essencial para impulsionar a economia brasileira,
do texto.
talvez o único caminho capaz de gerar conexões com o
futuro.
Inconformado com o resultado, um grupo de senadores
apresentou o Projeto de Lei do Senado (PLS) 26, de 2016,
de autoria do senador Jorge Viana (PT/AC), cujo objetivo é
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COLUNA

INTERNACIONAL

O ANJO PORNOGRÁFICO
NA TERRA DE
SHAKESPEARE

ABRIG APOIA O NELSON RODRIGUES FESTIVAL UK 2019 –
EVENTO QUE LEVARÁ A OBRA DO GENIAL DRAMATURGO AOS
BRITÂNICOS E MARCARÁ A ESTREIA DO ENGAJAMENTO DA
ENTIDADE NAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE CULTURA
RODRIGO FONSECA 1
A obra de Nelson Rodrigues (1912-1980) – mais valioso
e cultuado patrimônio da dramaturgia brasileira –
desembarcará, enfim, no país que presenteou a humanidade
com William Shakespeare.

a patronesse Nathanry Osório e os ministros Carlos
Fernando Mathias de Souza (ex-STJ) e Torquato Jardim
(Justiça).

A chegada tardia da obra do Anjo Pornográfico ao Reino
Espetáculos teatrais do gênio pernambucano comporão
Unido será conduzida pelo neto Sacha Rodrigues, que
um histórico intercâmbio no Reino Unido agendado para
é produtor, ator e fotógrafo. Com a iniciativa, ele dá
o primeiro trimestre do próximo
continuidade à divulgação do teatro de
ano, com apoio da Associação
Intercâmbio
inédito
Nelson Rodrigues no exterior iniciada
Brasileira de Relações Institucionais e
nos anos 1990, em Nova York, pelo
terá coordenado pelo
Governamentais (Abrig).
seu pai, o produtor de cinema Joffre
neto Sacha Rodrigues,
Rodrigues (1941-2010).
Encenações, projeções de filmes,
publicações e debates estarão
reunidos no Nelson Rodrigues
Festival UK 2019, evento que contará
com o lançamento de livro com sete
emblemáticas montagens traduzidas
para o inglês, como Álbum de Família
e Toda Nudez Será Castigada, editado
pela Oberon Books.

retomando divulgação
internacional do
dramaturgo no exterior
iniciada nos anos 1990,
em Nova York

Essas atividades marcarão também a estreia do
engajamento da Abrig na área de políticas públicas de
cultura. Os diretores Guilherme Cunha Costa e Marcio
Artiaga apostam na iniciativa como um estímulo ao
investimento estrangeiro na cultura brasileira. As
cotas de patrocínio estão disponíveis no portal www.
turbilhaodeideias.com.br.
O projeto do evento foi apresentado durante coquetel
realizado em 24 de setembro último, no Panteão da
Pátria, para uma centena de convidados, entre os quais

Com suporte da Embaixada do Brasil
em Londres e das universidades Essex
e King’s College, Sacha levará na
bagagem Vestido de Noiva, Álbum de
Família e Perdoa-me por Me Traíres,
espetáculos concebidos pelo avô que
serão montados dentro dos rígidos padrões de qualidade
europeus.
A celebração do festival ajudará o Velho Mundo conhecer
as diferentes facetas de um artista seminal para a
representação da vida íntima do seu povo. Um dos mais
prolíficos cronistas da imprensa nacional, sobretudo para
a crônica esportiva sofisticada, com uso de expressões
bem-humoradas que dialogavam com expressões da
cultura pop.
O uso do termo “remador de Ben-Hur”, por exemplo,
é uma brincadeira com o filme homônimo de 1959, do
diretor William Willer, estrelado por Charlton Heston.
Suas manhas jornalísticas brotaram de longa experiência
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Nelson Rodrigues com o neto Nelson,
o Sasha, na Quinta da Boa Vista, 1973

COLUNA

Mostra
cinematográfica
inspirada no universo
rodriguiniano
terá campeões de
bilheteria como
Perdoa-me por Me
Traíres (1963), A
Falecida (1965)
e Bonitinha, Mas
Ordinária (1980)
Essa aura maldita, proibida, brilhou também no cinema,
onde Nelson foi sinônimo de bilheteria recorde. Poucos
filmes nacionais são tão ancorados no escândalo quanto
A Dama do Lotação (1978), do também provocativo e
adorado Neville D’Almeida, que também dirigiu Os Sete
Gatinhos (1981).

de redação: ele começou aos 13 anos, trabalhando como
repórter policial de A Manhã, um dos jornais criados pelo
pai, Mário Rodrigues.
Em A Crítica, Nelson sofreria uma tragédia que o
abalaria por toda a vida: o assassinato do ilustrador e
pintor Roberto Rodrigues, seu irmão, em 1929. O fato
que ampliou o seu entendimento da morbidez humana
foi em parte transportada para a popular e discutida A
Vida Como Ela É…, adaptada pela TV Globo em 1995, na
forma de quadro do programa dominical Fantástico, sob a
direção de Daniel Filho.
Foi nos anos 1940 que Nelson virou “homem de teatro”
renomado, após a consagração, no palco do Municipal
do Rio, de Vestido de Noiva (1943), sua segunda peça,
montada pelo grupo Os Comediantes e dirigida pelo
polonês recém-imigrado Ziembinski, com cenários de
Tomás Santa Rosa. A encenação desafiava a lógica teatral
clássica e o texto carregava a aposta de Nelson em temas
como incesto, adultério, suicídio e prazeres proibidos.

Nos anos 1960, a Censura reagiu contra as transposições
de Nelson para o audiovisual, fazendo os primeiros filmes
inspirados em sua obra caírem na névoa. Mas o respeito
do circuito exibidor viria com força nas décadas seguintes,
com 6,5 milhões de ingressos vendidos, conforme dados
conservadores da extinta Embrafilme.
Alguns dos longas-metragens inspirados no universo
rodriguiniano vão integrar a mostra de retrospectiva
cinematográfica em Londres, levando para lá campeões
de bilheteria como Perdoa-me por Me Traíres (1963)
e Bonitinha, Mas Ordinária (1980), além de A Falecida
(1965), com a diva Fernanda Montenegro, e da versão que
o filho Joffre dirigiu de Vestido de noiva (2006). A seleção
levará para as telas britânicas diretores de estéticas
singulares como Braz Chediak, Billy Davis, Leon Hirszman.
O festival ainda trará a leitura dramatizada de quatro
textos e uma exposição de objetos pessoais de Nelson,
incluindo a sua fiel máquina de escrever e retratos de sua
família pintados por Candido Portinari.
Esse pacote de atrações quer confluir o olhar peculiar
de mundo de Nelson sobre a selvageria do asfalto nosso
de cada dia com a ótica sobre as miudezas da vida dos
ingleses. É um espelho do Brasil apresentado a uma nação
que fez grandes revoluções técnicas, morais, políticas e
artísticas. É hora de Nelson provocar por lá e confirmar a
sua eternidade.

1
Rodrigo Fonseca é carioca de Bonsucesso, formado pela UFRJ, crítico de cinema e roteirista da TV Globo.
Repórter e resenhista do Jornal do Brasil, escreve para os sites Almanaque Virtual e Pipoca Gigante, além de ser o
correspondente no Brasil dos sites portugueses C7nema e Metrópolis.
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EVENTOS ABRIG
Encontro Debate Segurança
Jurídica na FIESP

07/09/2018
A Abrig participou do encontro sobre a segurança jurídica,
em São Paulo. O objetivo era apresentar o modo como
atua a AGU e a sua contribuição no sentido de estimular o
crescimento econômico, ajudando a atrair investimentos
para o país. O evento contou com a participação da
Ministra Grace Mendonça, com o presidente em exercício
da federação, José Ricardo Roriz Coelho, entre outras
personalidades.

Prêmio Marco Maciel

25/09/2018
Prêmio Marco Maciel difunde, em abrangência nacional,
a importância da atividade de relações institucionais e
governamentais (RIG) reconhecendo instituições que, por
intermédio de profissionais destacam-se na defesa da ética,
transparência e legalidade, agindo com profissionalismo em
prol do fortalecimento da atividade. Receberam os troféus
nas respectivas categorias:
• RIG em Organização Privada ou Mista: Fundação
Centro de Referência em Tecnologias Inovadoras – Certi
• RIG em Organizações Públicas: Empresa Brasileira de
Pesquisa Agropecuária –Embrapa
• RIG na Sociedade Civil: Confederação Nacional dos
Municípios – CNM
• Jornalismo em RIG: O Estado de S. Paulo
• Ensino em RIG: Instituto de Desenvolvimento
Educacional FGV
• Homenageados: Délcio Sandi, Grupo Souza Cruz; Paulo
Tonet Camargo, Associação Brasileira das Emissoras
de Rádio e Televisão (Abert), Lilian Tahan, Grupo
Metrópoles; José Alves, Grupo Adial
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Conferência Internacional +
Segurança Jurídica + Investimento
Estrangeiro

25/09/2018
Conferência Internacional + Segurança Jurídica
+Investimento Estrangeiro, realização da Abrig, promove
o debates sobre políticas públicas voltadas à ampliação do
investimento estrangeiro visando o desenvolvimento do
país. O evento foi organizado em três painéis:
• Acordo de Leniência e Compliance – desafios na
segurança jurídica para oportunidades de investimento
estrangeiro
• Palestrantes: Grace Mendonça, Evandro Gussi, Shin Jae
Kim e Beto Vasconcelos
• Mediador: Guilherme Cunha Costa
• Agronegócio e Mineração – aspectos de infraestrutura
logística, licenças, autorizações e registros de terras;
• Palestrantes: Maria José Gazzi Salum, Marcelo
Guaranys, Carlos Vilhena e Juliano Assunção
• Mediador: João Henrique Hummel Vieira
• Comércio Internacional e Eletrônico – cross border e os
oportunidades de negócios internacionais para o Brasil
• Palestrantes: Jacob Johnsen, Ricardo Capucio, Luiz
Augusto Ferreira, Sheldon Sui Lun e Vincent Poon
• Mediador: Márcio Artiaga

Debate Abrig

09/10/2018
Debate Eleições 2018 – Resultados e Perspectivas contou
com a presença do estrategista político Márcio Coimbra;
gerente de pesquisa do Instituto de Pesquisa FSB, André
Jácomo; e do analista político e diretor de documentação
do Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar
(Diap), Antônio Augusto Queiroz.
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25/10/2018
Happy hour de encerramento do curso de extensão em
relações institucionais e governamentais, parceria entre
Abrig e IEL, com presença de alunos e professores no
restaurante Dudu Bar, em Brasília.

Reunião Pessoas Jurídicas Abrig

EVENTOS

Encerramento curso de RIG

12 e 13/11/2018
Reunião de associados na categoria pessoas
jurídicas, corporativas e empresariais na Abrig para
tratar do planejamento estratégico, orçamento,
retribuição e contribuição associativa, cursos e
calendário da instituição para 2019.

Homenagem póstuma

Diálogo entre Poderes em Brasília

Reconhecimento de mérito

Diálogo entre Poderes em São Paulo

28/10/2018
Missa de Sétimo Dia do pioneiro Affonso Heliodoro dos
Santos na Igreja Dom Bosco de Brasília. O presidente
do Conselho de Ética da Abrig, Paulo Castelo Branco,
discursou em nome da família do “Coronel Affonso” que
foi subchefe do Gabinete Civil da Presidência durante o
governo Juscelino Kubitschek. Até 2015, foi presidente do
Instituto Histórico e Geográfico do Distrito Federal.

07/11/2018
Presidente do Conselho de Ética da Abrig, Paulo Castelo
Branco, foi paraninfo na entrega de carteiras aos novos
advogados da OAB/DF. Na ocasião, recebeu homenagem
pelos bons serviços à advocacia e à Ordem dos Advogados.
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20/11/2018
O primeiro evento “Diálogo entre Poderes – Os 200
primeiros dias de governo e a busca de uma agenda
legislativa”, em Brasília, contou com a presença dos
deputados federais eleitos Joice Hasselmann, Bia Kicis
e Izalci Lucas ambos firmaram o compromisso com a
regulamentação das relações entre o público e o privado.

22/11/2018
Evento “Diálogo entre Poderes – Os 200 primeiros dias de
governo e a busca de uma agenda legislativa” contou com
a participação do presidente da Câmara dos Deputados,
Rodrigo Maia (DEM-RJ).
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REUNIÃO DE DIRETORIA

Confraternização Abrig

Encontro B Hotel

Homenageados 2018

26/11/2018
Diretoria da Abrig em reunião para definir diretrizes a
serem seguidas pela Associação em 2019.

27/11/2018
O Conselheiro da Abrig, Valdir Simão, foi um dos
palestrantes em evento sobre a relação público-privado
realizado no B Hotel, em Brasília, juntamente com o
Presidente do STF, Ministro Dias Tofolli, a Advogada-Geral
da União, Ministra Grace Mendonça, Ministro do TCU,
Bruno Dantas, e o indicado à presidência da AGU, André
Luiz de Almeida Mendonça.

29/11/2018
Associados Abrig, parceiros, colaboradores e familiares
se reuniram no restaurante Rubaiyat, em Brasília, na
Confraternização 2018 da associação. Feliz 2019!

29/11/2018
O presidente do Conselho Superior da Abrig, Ruy
Coutinho, e a Deputada Federal, Cristiane Brasil, recebem
placa de Personalidade 2018 - Diálogo Público e Privado.

Reuniões Estratégicas Fenaiq

28 e 29/11/2018
Durante reuniões estratégicas realizadas em Brasília, as
associações promoveram o diálogo entre empresários
e comunidades representadas pela Federação das
Comunidades Quilombolas, Indígenas e Populações
Tradicionais do Brasil (Fenaiq).
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EVENTOS

DEBATE ABRIG EM SÃO PAULO

Reunião Ordinária
do Conselho Superior

29/11/2018
Almoço reuniu membros do Conselho Superior da Abrig
para prestação de contas e ajuste para o ano de 2019.

07/12/2018
São Paulo recebeu edição do debate Abrig “O novo
legislativo e o diálogo com a sociedade”. A mediação foi
feita pelo diretor regional da Abrig em São Paulo, Andrew
Greenlees. Compuseram a mesa a vice-presidente da
Abrig, Ângela Rehem, os deputados federais eleitos por
São Paulo Carlos Zarattini (PT), Rodrigo Agostinho (PSB) e
Kim Kataguiri (DEM), o assessor de relações institucionais
da Organização das Cooperativas do Estado de São Paulo
(Ocesp), Ricardo Saboya, e o superintendente da Abividro,
Lucien Belmonte.

ASSEMBLEIA GERAL
EXTRAORDINÁRIA

29/11/2018
Associados e diretoria da Abrig encontraram-se
no restaurante Rubayiat para alinhar orçamento e
contribuição associativa em 2019, novas diretrizes para o
Instituto de Políticas Públicas, criação do comitê de RIG e
assuntos gerais. O associado Túlio Marques apresentou sua
proposta de planejamento estratégico.

DEBATE ABRIG EM GOIÂNIA

10/12/2018
Abrig Debate organizado em Goiânia com a presença
dos deputados federais Glaustin da Fokus, Adriano do
Baldy, Francisco Júnior, Bruno Peixoto, Presidente da CDL
Goiânia Geovar Pereira, Presidente da Federação das
Câmaras de Dirigentes Lojistas de Goiás Melchior Luiz
Duarte de Abreu Filho, Presidente da Abrig Guilherme
Cunha Costa.
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CAFÉ
ESPECIAL

REVISTA
ABRIG

DIÁLOGO

ABRIG

SELO

MULHERES

CAFÉ COM

AUTORIDADE

TV

DIÁLOGO

ABRIG

TV

ABRIG

ABRIG

ABRIG

JANEIRO

FEVEREIRO

MARÇO

CURSO
EXTENSÃO

CURSO
EXTENSÃO

CURSO
EXTENSÃO

CAPACITAÇÃO

COMITÊS
TEMÁTICOS

INTERNACIONAL

INTERNACIONALL

CONFERÊNCIA

ENCONTRO
ABRIG

VENHA PARTICIPAR
DESSA PLATAFORMA

Participando da ABRIG você tem contato com os principais
profissionais de Relações Institucionais e Governamentais,
sistema certificado de compliance, cursos, ampla rede de
ralacionamento qualificado e inumeras vantagens.
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NAMENTO E RIG

Informação

Capacitação

Relacionamento

HAPPY
HOUR

CAFÉ COM

AUTORIDADE

TV

DIÁLOGO

ABRIG

TV

CAFÉ COM

AUTORIDADE

TV

ABRIG

ABRIG

ABRIG

ABRIL

MAIO

JUNHO

CURSO
EXTENSÃO

CURSO
EXTENSÃO

CURSO
EXTENSÃO

COMITÊS
TEMÁTICOS

INTERNACIONAL

CONFERÊNCIA

COMITÊS
TEMÁTICOS

SEMINÁRIO

ABRIG

MAIS

PRÊMIO
MARCO
MACIEL

DIÁLOGO, ÉTICA
E TRANSPARÊNCIA

EVENTOS EM 2019
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EDIÇÃO 2019

PRÊMIO MARCO MACIEL
ÉTICA E TRANSPARÊNCIA NA RELAÇÃO
ENTRE O PÚBLICO E O PRIVADO

INSCRIÇÕES ABERTAS
INSCREVA-SE NO PRÊMIO E CONCORRA NAS SEGUINTES CATEGORIAS:

• RIG EM ORGANIZAÇÕES PÚBLICAS
• RIG EM ORGANIZAÇÕES PRIVADAS OU MISTAS
• RIG NA SOCIEDADE CIVIL ORGANIZADA
• JORNALISMO SOBRE A ATIVIDADE DE RIG
• INSTITUIÇÃO DE ENSINO EM RIG
O lançamento do Prêmio Marco Maciel só foi
possível por ter contado com o apoio da:

INSCRIÇÕES EM: www.abrig.org.br
www.abrig.org.br
(61) 3327-0731 contato@abrig.org.br
SHN Qd 01, Bloco A - Edificio Le Quartier
Sala 1223 - Brasilia/DF
Cep 70701-000
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