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Tatiana Ribeiro 

Diretora executiva do MBC

Poucos períodos na nossa história recente foram tão oportunos, como o 
que vivenciamos atualmente, para que o Brasil concretize um plano de transi-
ção econômica. Nestes mais de dois anos de reconfiguração global – em de-
corrência dos impactos da pandemia e, mais recentemente, da guerra entre 
Rússia e Ucrânia –, compreendemos que toda crise, apesar dos danos irrepa-
ráveis que causa, pode trazer oportunidades. 

Como retratamos na matéria de capa desta edição, embora as perspectivas 
sejam de crescimento lento e inflação, a realidade brasileira nos reserva atri-
butos positivos para uma retomada sustentável no médio e no longo prazos. 

A ampla biodiversidade nacional nos torna líder em produção de energia 
renovável. Podemos, ainda, alcançar novo protagonismo 
na exportação de commodities e alimentos. Ingressar nes-
ta agenda positiva, no entanto, implica mais investimen-
tos em tecnologia para incorporar valor ao que fabricamos, 
além de inserção de processos de produção mais limpos. 
Ao Estado, cabe dar continuidade às reformas e preservar 
o equilíbrio fiscal. Esta recuperação, lastreada por uma 
economia verde e digital, é a que pode nos colocar num 
patamar importante nas cadeias de suprimentos. 

Para termos um panorama do quadro institucional brasileiro, ouvimos as 
impressões do cientista político Murillo de Aragão. Em entrevista exclusiva à 
Brasil+, Aragão avalia as condições de governabilidade em 2023. Na esfera da 
gestão governamental, retratamos o perfil de Joice Toyota, fundadora do Vetor 
Brasil, uma organização focada em capacitar profissionais para o setor público. 
Além disso, conhecemos o trabalho da Legisla Brasil, que aprimora equipes de 
assessoria parlamentar selecionando profissionais. 

Outros assuntos tratados neste número são o Projeto de Lei 4.188/2021, 
que tem como finalidade reduzir o custo do crédito, e Medida Provisória 1.085/21 
que vai permitir a digitalização dos serviços dos cartórios. Nesta seara, desta-
camos ainda o lançamento, em julho, dos 12 Compromissos para um Brasil 
mais Competitivo. O documento, elaborado pelo MBC e pela Frente Parlamen-
tar pelo Brasil Competitivo, assinado por cerca de 50 entidades do setor pro-
dutivo e da sociedade civil organizada, reúne sugestões para a retomada do 
crescimento brasileiro, com emprego, renda e eficiência competitiva.

Em mais uma edição, procuramos oferecer conteúdos inspiradores que 
possam, sob diferentes ângulos, mostrar as soluções viáveis, que se abrem em 
meio às reviravoltas socioeconômicas globais. 
Boa leitura. 

A economia verde e 
digital pode nos colocar 

numa posição 
importante nas cadeias 

globais de valor

Agenda de rupturas 
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governabilidade do 
presidente eleito nas 
urnas em outubro 
deste ano vai depen-
der de uma ampla 
interlocução com o 
Congresso, vez que 
uma série de medi-
das parlamentares, 

como as emendas impositivas, a 
mudança nas regras de tramitação 
de Medidas Provisórias (MPs) e a 
autonomia do Banco Central (Ba-
cen) reduziram o poder de atuação 
do Executivo nos últimos 20 anos. 

A análise é do cientista político 
Murillo de Aragão, para quem todas 
as grandes transformações do país 
ocorreram quando os líderes políti-
cos conseguiram formar consensos: 
da declaração da Independência à 
Nova República. “É necessário aparar 
radicalismos, e este processo gera 
avanços”, diz o CEO da consultoria 
Arko Advice. Segundo Aragão, o frag-
mentado cenário partidário atual 
reforça a tarefa de construir maiorias. 

 O cientista político adverte, no 
entanto, que a permanente tensão 
entre os poderes se tornou parte 

a
integrante da democracia brasilei-
ra, passando a ser um aspecto irre-
versível, já que nenhuma decisão 
relevante deixa de ser revista pelo 
Supremo Tribunal Federal (STF). 
“Esta judicialização começou quan-
do o mundo político, inconformado 
com as decisões do presidente ou 
do Congresso, passou a recorrer ao 
Judiciário, que, por sua vez, gostou 
deste protagonismo.”

 Ao comentar sobre a imagem 
nacional no exterior, ele pondera 
que o investidor estrangeiro é prag-
mático na análise de riscos. “Eles não 
ficam olhando para o bate-boca po-
lítico. Esses investidores podem até 
achar que o contexto atual é tumul-
tuado, mas olham para o país de 20 
anos atrás e o de 20 anos adiante.”

 Em entrevista à Brasil+, o pro-
fessor de Relações Internacionais e 
Assuntos Públicos na Universidade 
Columbia, nos Estados Unidos, fa-
la ainda sobre a polarização políti-
ca, as consequências globais do 
conflito entre Rússia e Ucrânia, a 
agenda de reformas e as prioridades 
do próximo mandato presidencial. 
Leia a seguir.Fo
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Para o cientista político Murillo de Aragão, o Congresso tem 
assumido um posicionamento mais ativo quanto a prerrogativas até 
então restritas ao Executivo. Hoje, o parlamento é o fiador da 
governabilidade. Mais do que isso, dará o tom do próximo mandato

Por Lucas Mota e Vinícius Mendes

MUDANÇA DE  
EIXO NO PODER
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O senhor escreveu em um artigo 
que o Brasil, apesar dos traços au-
toritários, optou sempre pelo con-
senso. Estamos vivendo em con-
flito ou nos aproximando de um 
novo consenso? 

Apesar de não ser um país com-
pletamente pacífico, todas as nos-
sas grandes transformações foram 
feitas por meio de consensos: da 
declaração da Independência à No-
va República. O consenso é uma 
ponte que faz com que adversários 
e aliados mudem de lado. Esta ca-
racterística faz com que reformas 
sejam mais demoradas, que existam 
mais negociações, mas também que 
o país seja mais democrático, le-
vando em conta os múltiplos polos 
de poder. A questão é que o mo-
mento atual é de polarização de 
narrativas, baseada em dois vetores: 
um deles é a Operação Lava Jato, 
que destruiu o mundo político, le-
vou a sociedade a posicionamentos 
antipolíticos e elegeu o presidente 
Jair Bolsonaro, em 2018. Outro ve-
tor foi o impeachment da ex-presi-
dente Dilma Rousseff, quando as 
forças de esquerda, inconformadas, 
radicalizaram ao tratar o governo 
do ex-presidente Michel Temer co-
mo ilegítimo.

Como o consensualismo se ex-
pressa no funcionamento das 
instituições?

O consensualismo ganha força 
porque ninguém consegue formar 
maiorias – pelo menos desde 1988. 
Um partido com 60 deputados elei-
tos é considerado grande, embora 
represente pouco mais de 20% das 
cadeiras da Câmara. Como temos 
uma sociedade fragmentada, do pon-
to de vista partidário, essas maiorias 
precisam ser construídas. Para que 
isso aconteça, é necessário aparar 

As transformações acontecem 
mais pelos fracassos dos governos. 
Não se trata sequer só do fracasso 

concreto, mas da percepção do 
fracasso por parte da população. 

A insatisfação é que é o grande 
motivador das transformações, e 

não a ideologia. 

radicalismos, e este processo gera 
avanços. O seguimento extraordi-
nário de reformas que o Brasil expe-
rimentou a partir de 2016, por exem-
plo, foi todo realizado por meio da 
construção de consensos. 

Nos últimos anos, o Congresso tem 
aumentado seu protagonismo na 
governabilidade do Brasil. Quais 
são as consequências deste fato 
para o nosso modelo institucional? 

Esse protagonismo não é de ho-
je. Ele é latente desde a Constituição, 
que foi montada, aliás, para um re-
gime parlamentarista. A ideia das 
Medidas Provisórias (MPs), por 
exemplo, tem inspiração no mode-
lo italiano, em que o primeiro-mi-
nistro tem legitimidade para editá-
-las, e só o parlamento pode revogá-
-las. Este instrumento permaneceu 
na nossa Carta dando um “super-
poder” ao presidente – embora te-

nha sido reduzido ao longo dos anos. 
Até pelo menos o segundo manda-
to do ex-presidente Fernando Hen-
rique Cardoso, as edições de MPs 
eram ilimitadas [em 2001, a Emen-
da Constitucional 32 alterou a va-
lidade das MPs de 30 para 60 dias 
e, caso o Congresso não as aprecias-
se nesse período, elas só poderiam 
ser prorrogadas uma única vez, pe-
lo mesmo período. Até então, as MPs 
valiam por 30 dias e podiam ser  
reeditadas indefinidamente]. O go-
verno editava uma medida e, como 
não tinha maioria para votar, ele 
obstruía e a reeditava, e seguia fa-
zendo isso sucessivamente.

Mais tarde, em 2015, quando 
o Legislativo aprovou o caráter im-
positivo das emendas orçamentá-
rias, o Executivo seguiu perdendo 
poder, já que este tinha, na libera-
ção de emendas, um instrumento 
de construção de maiorias. Depois, 
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o Congresso limitou ainda mais o 
poder do Executivo, ao dispensar 
a existência de convênios para exe-
cutar emendas. Agora isso está 
acontecendo novamente, com o 
chamado “orçamento secreto”, em 
que o parlamento pega um peda-
ço da verba discricionária do pre-
sidente e passa a dizer para onde 
o dinheiro será direcionado. O re-
lator do orçamento fica com a ca-
neta na mão liberando as verbas 
para a maioria que controla o Con-
gresso. Estou lembrando tudo isso 
para dizer que o grande construtor 
de maiorias para governabilidade 
do país deixou de ser o presidente 
da República. Hoje, é o presidente 

da Câmara dos Deputados e, de 
certa forma, o do Senado. 

Como um presidente consegue har-
monizar esta relação com o Legis-
lativo, de caráter multipartidário?

Em política, manda quem pode 
e obedece quem tem juízo. Em ou-
tras palavras, quem tem poder o 
exerce, não coage o presidente. Se 
fosse assim, poderíamos dizer que 
o presidente coagia o Congresso 
quando não liberava emendas orça-
mentárias. A questão é que a políti-
ca brasileira mudou quando o Con-
gresso tomou consciência do seu 
poder e passou a exercê-lo dentro 
da Constituição. O presidente pre-

cisa se adaptar à nova realidade. Se 
o ex-presidente Lula for eleito, por 
exemplo, o mandato de 2023 será 
muito mais fraco do que o de 2003, 
porque ele não terá todos os pode-
res que estavam à sua disposição 
naquela época, como o controle das 
emendas, os vetos engavetados, a 
autonomia do Bacen etc. Tudo isso 
tirou poder do presidente. 

O embate entre poderes e a judi-
cialização da política tendem a 
continuar? 

A judicialização começou quan-
do o mundo político, inconformado 
com as decisões do presidente ou 
do Congresso, passou a recorrer ao 

Foto: Arquivo pessoal
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Judiciário, que, por sua vez, gostou 
deste protagonismo. Hoje, o Brasil 
é praticamente um país tricameral: 
nenhuma decisão relevante do Con-
gresso deixa de ser revista pelo Su-
premo Tribunal Federal (STF). É ou-
tra forma de tirar poder do presi-
dente da República. Este processo é 
irreversível. Só haveria uma revira-
volta em uma ditadura que desse ao 
presidente uma série de “superpo-
deres” – e isso não vai acontecer, 
tanto porque não é uma condição 
majoritária na sociedade como por-
que não há uma situação externa 
que justifique esta mudança.

Como a negação e a desconfian-
ça em relação aos sistemas es-
tabelecidos, às instituições e até 
à ciên cia afetam o modo de agir 
dos governos?

Isso gera um mal-estar, mas não 
é novo. Em primeiro lugar, decorre 
da perda de respeito das pessoas pa-
ra com algumas instituições mais 
antigas, que não deram as respostas 
que elas gostariam. Desde o século 

los fracassos dos governos. Vejamos 
o contexto atual do Chile: a mudan-
ça que aconteceu em direção à es-
querda não se deu porque a socie-
dade “acordou”, mas porque os con-
servadores e os democratas de cen-
tro chilenos não conseguiram pro-
duzir soluções para os desafios da 
sociedade [em dezembro do ano 
passado, Gabriel Boric, então can-
didato de uma coalizão de partidos 
de esquerda, venceu o candidato de 
extrema direita José Antonio Kast, 
com 55,9% dos votos, na eleição 
presidencial chilena. Ele assumiu o 
cargo em março deste ano].

Então, a sociedade é mais prag-
mática do que ideológica na hora 
do voto?

No Brasil, mais pragmática. Não 
é à toa que não exista adesão a par-
tidos. Este é o engano dos partidos 
ideológicos: acreditar que seus even-
tuais sucessos são por causa da ideo-
logia. Na verdade, acontecem pelo 
fracasso de quem está no governo. 
Não se trata sequer só do fracasso 
concreto, mas da percepção desse 
fracasso por parte da população. A 
insatisfação é que é o grande moti-
vador das transformações, e não a 
ideologia.

A regulamentação do lobby vol- 
ta ao debate público de tempos 
em tempos. Fala-se que, com a 
atividade regulamentada, have-
ria mais transparência nas rela-
ções entre os setores público e 
privado. O que o senhor pensa 
sobre esta questão?

As leis brasileiras, pela inspiração 
do Direito Romano, são muito co-
dificadas. Nos nossos códigos já há 
todo um arsenal para coibir os mal-
feitos do lobby. Na própria Consti-

passado, como escreveu o sociólogo 
britânico Anthony Giddens, os cida-
dãos se sentem muito mais livres 
para mudar de ideia. Além disso, 
existem forças que querem tomar o 
poder e, para isso, trabalham justa-
mente descredenciando as institui-
ções. É um jogo político no qual es-
tas são atacadas por quem quer to-
mar conta delas. Em terceiro lugar, 
se uma instituição não responde aos 
anseios da população, é logo ques-
tionada. No Brasil, isso acontece 
desde sempre com a política.

De que forma esta desconfiança 
tem moldado a política?

De agora em diante, as mudan-
ças de poder vão se dar pela per-
cepção de eficiência de quem estiver 
governando. Isto é, quando um go-
verno de esquerda for substituído 
por um de direita, não significará uma 
mudança da sociedade. Será apenas 
a demonstração de que ela não gos-
tou da solução que estava sendo 
dada por quem estava no poder. As 
transformações acontecem mais pe-

Quando um governo de esquerda 
for substituído por um de direita, não 
significará uma mudança da sociedade. 
Será apenas a demonstração de que ela não 
gostou da solução que estava sendo dada 
por quem estava no poder. 
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na Rússia ou o bloqueio a algum ser-
viço – uma rede social em território 
russo, por exemplo – são práticas 
que extrapolam o nível das relações 
diplomáticas oficiais entre países. É 
a primeira vez na história da huma-
nidade que a reação privada está 
sendo tão ou até mais intensa do 
que a reação pública. Os governos 
condenaram a Rússia, congelaram 
patrimônios e rendas, deixaram de 
comprar alguns produtos, e as em-
presas fizeram o mesmo com suas 
vendas e seus negócios. Esta priva-
tização ocorre, vale dizer, porque 
muitas atitudes em relação ao con-
flito não foram tomadas pelos agen-
tes públicos.

Como o senhor tem visto a cha-
mada “desglobalização”? 

É um movimento que vai e vol-
ta. O momento hoje parece ser de 
desglobalização por causa do en-
fraquecimento do multilateralis-
mo, que tem como grande ator os 
Estados Unidos, desde o governo 
do ex-presidente Donald Trump. 
No entanto, eu não acredito nisso 
[na desglobalização]. A crise atual 
está levando novamente ao forta-
lecimento desse multilateralismo. 
Vejam que a Moldávia, a Suécia e 
a Finlândia querem entrar na Otan 
[Organização do Tratado do Atlân-
tico Norte] para se defenderem, e 
que a China – que, no início, apoiou 
a Rússia – está com medo de que 
esta onda contra os russos se vol-
te contra ela mesma. Estamos em 
meio a uma crise, sem dúvidas, mas 
não no fim da globalização. É uma 
crise de transformação. De um pon-
to de vista histórico, é o contrário: 
ela só aumenta, à medida que os 
meios de comunicação se aperfei-
çoam e as informações transitam 

tuição estão presentes dois grandes 
pilares do lobby: a permissão de fa-
zer pedidos e de se associar para 
fazê-los. Isso não significa dizer que 
o arcabouço legal sobre a defesa de 
interesses não possa ser aperfei-
çoado, sobretudo para obrigar o go-
verno a ser mais transparente. Con-
tudo, não se trata de regulamentar 
a atividade, até porque muitas das 
suas práticas ilícitas já estão tipifi-
cadas pelo Código Penal. O que pre-
cisamos é prender os criminosos – 
públicos ou privados.

Mas como o lobby pode ser mais 
transparente?

Há uma ingenuidade em confun-
dir malfeitos e lobby, que significa 
defender interesses. Você pode fazer 
isso falando, escrevendo ou jogando 
uma pedra. Em outras palavras, é 
possível cometer um crime ao de-
fender um interesse, mas defender 
um interesse não é um crime. Acre-
dito ser necessário forçar o governo 
a dar mais acesso às informações. A 
mãe do lobby é a opacidade. Quan-
to mais opaco é um governo, mais 
se criam dificuldades para vender 
facilidades. A Operação Lava Jato, 
com seus muitos excessos, também 
avançou ao desnudar relações em 
que a troca de favores garantia be-
nefícios para atores públicos e pri-
vados. Isso precisa ser combatido 
usando as leis que existem, não crian-
do outras novas.

Em meio ao conflito entre Rússia 
e Ucrânia, o senhor tem falado so-
bre “privatização da guerra”. Do 
que se trata?

A reação à guerra extrapolou o 
universo das relações entre governos, 
chegando também ao mundo pri-
vado. Uma cadeia de lojas fechada 

Foto: Arquivo pessoal
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com menos controle pelo mundo. 
Um exemplo é o blockchain, um 
sistema cheio de validações priva-
das, não oficiais, que dão a tônica 
desse mundo. A questão é que a 
globalização não será sempre um 
movimento adiante, mas repleto 
de retrocessos, variando de acordo 
com as circunstâncias. 

Como o investidor estrangeiro tem 
visto o Brasil?

Há uma tendência em pasteu-
rizar a visão sobre o nosso país co-
mo se fosse uma coisa só, sempre 
fortemente atrelada ao presiden-
te da República. Na verdade, os 
investidores são muito pragmáti-
cos, não ficam olhando para o ba-
te-boca político, e o Brasil é mui-
to grande para ser ignorado por 
eles. Nós temos um mercado enor-
me, possuímos US$ 330 bilhões 
em reservas (a sexta maior do mun-
do), somos um dos principais clien-
tes do Tesouro norte-americano, 
com algo em torno de US$ 200 
bilhões da dívida deles sob contro-
le, enquanto 95% da dívida inter-
na são controlados por brasileiros 
– o que significa, aliás, que eles 
confiam bastante na instituição 
governamental. Esses investidores 
podem até achar que o contexto 
atual é tumultuado, mas olham 
para o país de 20 anos atrás e o de 
20 anos adiante. Quando fazem 
isso, percebem que o Brasil dificil-
mente dará um calote, que não se 
transformará em uma ditadura, 
nem reverterá o processo de pri-
vatização ou deixará de investir em 
infraestrutura. Também entendem 
que 90% dos problemas do Brasil 
são brasileiros, não estão no exte-
rior. Isto é, que não temos vizinhos 
problemáticos, como são os casos 
da Ucrânia e da Coreia do Sul. 
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Quais são as condições de gover-
nabilidade do próximo presidente? 
Há disposição política dos princi-
pais líderes partidários para levar 
adiante uma agenda de reformas?

O ímpeto reformista declinou 
tanto pela dificuldade em atingir 
consensos em matérias complexas, 
como as reformas Administrativa e 
Tributária, quanto pela ausência de 
uma grande crise. Hoje, se os resul-
tados são ruins, com inflação e de-
sempregos altos, os fundamentos 
estão melhores: o país está arreca-
dando mais, tem reservas, fez um 
processo de ampliação do crédito, 
e, quando a inflação for controlada, 
os juros vão voltar a cair, porque há 
mais competitividade na oferta de 
dinheiro. Todavia, no ambiente po-
lítico do futuro mandato, as reformas 
tendem a demorar um pouco para 
ganhar tração. Elas vão depender da 
ação dos interessados.

O que tem travado esta agenda 
reformista?

É difícil avançar na reforma 
Tributária, porque não há consen-

Sem dúvida. A prova disso é 
que a Apple não abre uma loja se-
quer no Brasil. Ela terceiriza a ope-
ração. Nem vejo um problema es-
pecífico na carga tributária, que, 
hoje, é de cerca de 33%, mas na 
oneração dessa carga, bem como 
a sua distribuição e burocratização. 
O custo de manejar o processo 
tributário é elevadíssimo. Nós pre-
cisamos reduzir o custo da legali-
dade, até porque o Brasil é um país 
legalista. O endividamento tribu-
tário no nosso país decorre tanto 
do tamanho da carga de impostos 
quanto da falta de capital de giro 
– porque faz mais sentido atrasar 
um imposto e se capitalizar para 
investir no negócio e apostar no 
Refis depois.

 Na sua opinião, quais são as prio-
ridades para a agenda de 2023 pa-
ra o presidente eleito?

Tratar da desigualdade, pois 
afeta o consumo, o emprego, a 
renda e todos os demais problemas 
que enfrentamos. Se Bolsonaro 
ganhar, vai tentar ser ainda mais 
liberal na economia, avançando na 
desburocratização do Estado, na 
realocação da carga tributária e 
reforçando privatizações e conces-
sões. É uma tendência natural do 
seu governo. Se for Lula, o gover-
no será influenciado por vários ve-
tores. Um deles é a disputa entre 
pragmáticos e dogmáticos dentro 
do universo lulista. Estas duas for-
ças serão mediadas não só pelo 
próprio Lula, mas também pelas 
circunstâncias do governo. Ele é, 
por si só, um pragmático, embora 
esteja dando discursos dogmáticos. 
No entanto, como ambos terão de 
formar coalizões para governar, o 
tempero do futuro governo será 
dado pelo Congresso. 

Hoje, o Brasil é praticamente um país tricameral: 
nenhuma decisão relevante do Congresso deixa 
de ser revista pelo Supremo Tribunal Federal 
(STF). É outra forma de tirar poder do presidente 
da República. Este processo é irreversível. 

so nem dos entes públicos nem 
dos privados, assim como o go-
verno central não está disposto a 
bancá-la. Ele não chama os atores 
envolvidos para apontar quem ga-
nhará e quem perderá a fim de, 
então, distribuir compensações. 
Isso acontece porque a carga tri-
butária é um fator muito forte de 
arrecadação dos governos, que es-
tão altamente endividados. Sobre 
a reforma Administrativa, há uma 
força corporativista significativa 
que não quer perder seus benefí-
cios. Mesmo que estes deixem de 
existir apenas para os funcionários 
públicos do futuro, é um fato que 
os sindicatos perderiam mais po-
der. Então, sem uma grande crise, 
tampouco empenho dos interes-
sados, o ciclo de reformas pode 
entrar em declínio. 

O senhor já disse em algumas 
ocasiões que “o custo da legali-
dade é muito alto no Brasil”. Ain-
da há muito a se fazer no senti-
do da desburocratização e da 
segurança jurídica? 



Alicerce 
técnico no 
setor público 
Legisla Brasil aprimora equipes de assessoria 
parlamentar por meio do recrutamento e da 
seleção de jovens talentos formados em 
diversas áreas do conhecimento 

Por filipe lopes

16 brasil  agosto de 2022
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fissionais em âmbito nacional. 
Desde 2017, já foram atendidos 
300 gabinetes de 19 partidos dife-
rentes. Entretanto, a jornada não 
foi fácil. Luciana conta que, no iní-
cio, a primeira barreira foi quebrar 
o tabu de que os parlamentares 
não costumam contratar profis-
sionais de fora do mundo político. 
“Esta ideia parte do pressuposto 
do pior da política. Contudo, na 
prática, sabemos que existe muita 
coisa boa que acontece nos gabi-
netes e que há deputados e vere-
adores realmente comprometidos 
com o desenvolvimento das suas 
regiões e do país”, diz.

A confiança dos candidatos às 
vagas e dos legisladores no trabalho 
da Legisla veio à medida que a me-
lhoria da produtividade e o entro-
samento do pessoal dos gabinetes 
contratantes começaram a surtir 
efeito. A partir daí, a organização 
passou a ser procurada para auxiliar 
na estruturação de times inteiros. 
“No início, apenas aproximávamos 
os profissionais das vagas. Da alta 
procura, partimos para a qualifica-
ção dos postulantes aos cargos e 
passamos a prestar consultoria pa-
ra formar equipes com os partidos”, 
conta Luciana.

O processo de seleção inclui 
testes de lógica, português e atua-
lidades, dependendo do cargo al-
mejado. O procedimento é gratui-
to tanto para os postulantes quan-
to para o político contratante. Os 
custos são financiados por parceiros 
e doadores. No caso de seleções 
personalizadas, em que o parlamen-
tar demanda os serviços da Legisla 
para preencher uma vaga com atri-
buições definidas, é cobrada uma 
taxa, que varia de R$ 7 mil a R$ 10 
mil, conforme a complexidade da 
demanda.

istantes, na maioria 
das vezes, dos holo-
fotes da cobertura 
midiática, mas direta-
mente envolvidos 
com as decisões que 
impactam o cotidiano 
das pessoas, os asses-
sores parlamentares 

são imprescindíveis para o bom de-
sempenho de um mandato no Le-
gislativo. Nas mãos destes profis-
sionais, estão tarefas importantes 
como a formulação de projetos de 
lei, a fiscalização do orçamento pú-
blico e o contato com a sociedade. 

Tamanha responsabilidade de-
veria exigir mais critérios técnicos 
para a escolha das pessoas mais 
bem preparadas. No entanto, no 
Brasil, ainda prevalece a cultura da 
afinidade política para o preenchi-
mento das vagas. 

Com a proposta de profissio-
nalizar a gestão nos gabinetes do 
Poder Legislativo, a Legisla Brasil, 
uma organização suprapartidária 
sem fins lucrativos, atua como 
ponte entre profissionais interes-
sados em trabalhar no setor pú-
blico e políticos que desejem qua-
lificar suas equipes. 

O primeiro trabalho foi o de re-
crutamento e seleção na Câmara 
Municipal de São Paulo, há cinco 
anos. A surpresa veio no número de 
interessados: mais de 300 inscritos 
em uma semana. “Há uma enorme 
demanda por profissionais qualifi-
cados. Existem muitos parlamenta-
res com vontade de fazer mais e 
melhor, o que vai na contramão do 
senso comum de que político só quer 
manter as coisas como estão”, afir-
ma Luciana Elmais, uma das sócias 
da Legisla, ao lado de Marina Cano. 

Atualmente, a organização 
mantém alocados cerca de 150 pro-
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Mudar a cultura 
de contratação 
no mundo 
político foi um 
dos desafios da 
Legisla Brasil 

WWW



VISÃO DE MUNDO 

Diferentemente dos processos 
seletivos no setor privado, é funda-
mental que o postulante seja enca-
minhado a ambientes sintonizados 
com seus ideais políticos. Quem de-
fine estes padrões ideológicos das 
vagas são os próprios parlamentares. 

“Ninguém consegue estar 
100% alinhado com uma ideologia. 
Sempre existe divergência. O crivo 
ideológico da seleção determina 
uma nota mínima de compatibili-
dade e ajuda a dar um match com 
o perfil ideal para trabalhar com 
determinado legislador”, explica 
Luciana, ao destacar o diferencial 
da plataforma de talentos da Legis-

Existem muitos 
parlamentares com 
vontade de fazer 
mais e melhor, o que 
vai na contramão 
do senso comum de 
que político só quer 
manter as coisas 
como estão. 

Luciana Elmais,  
sócia da Legisla Brasil

gabinetes atendidos desde 2017

300

partidos já solicitaram os serviços 
da organização

19

profissionais alocados atualmente

150
Legisla Brasil la: fazer com que os selecionados 

encontrem locais onde tenham sa-
tisfação de trabalhar. 

Existem vagas para variados 
perfis de profissionais, desde os es-
pecializados em administração pú-
blica até os graduados em Comu-
nicação, Direito e Contabilidade. 
Afinal, um gabinete necessita de 
uma gama diversificada de ocupa-
ções: comunicação com o eleitor, 
conhecimento de fundamentos de 
economia para elaboração de pro-
jetos de lei, análise fiscal relaciona-
da à análise orçamentária, relações 
públicas, entre outras.

Caso a experiência não dê certo, 
o sistema de recrutamento também 

Foto: Divulgação

Seleção inclui 
testes de lógica, 

atualidades 
afinidade 

ideológica

XXX

18 brasil  agosto de 2022
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auxilia na recolocação profissional 
em outro gabinete que precise de 
um perfil similar. Uma vez alocados, 
os profissionais recebem apoio da 
Legisla para se adaptar ao dia a dia 
do trabalho. São oferecidas men-
torias e orientações para ajudar no 
desenvolvimento das atividades.

A plataforma também disponi-
biliza um programa de trainee para 
universitários e recém-formados, 
no qual é feita uma seleção e imer-
são no dia a dia do trabalho parla-
mentar. Após esta vivência, eles 
podem ser contratados e passam a 
fazer parte da Rede Legisla Brasil, 
em que trocam experiências com 
mais de 90 assessores distribuídos 
pelo país.

A adaptação dos recém-chega-
dos do mercado corporativo com 
os já habituados à máquina pública 
pode parecer difícil em um primei-
ro momento, mas a confiança vai 
sendo construída com o passar do 
tempo, observa Luciana. “Dificil-
mente haverá resistência do comis-
sionado no acolhimento do novo 
colaborador, até porque não falta 
trabalho nos gabinetes, e toda aju-
da, ainda mais qualificada, é bem-
-vinda.”

ESPAÇO PARA INOVAR
Adeptos da profissionalização 

no setor público, os deputados fe-
derais Tabata Amaral (PSB/SP) e 
Felipe Rigoni (União Brasil/ES), 
além do senador Alessandro Vieira 
(PSDB/SE), utilizam os trabalhos 
da Legisla. 

Os três usam um gabinete com-
partilhado do Acredito, movimento 
de renovação política do qual fazem 
parte. No espaço em comum, aloca-
do na Câmara dos Deputados, em 
Brasília (DF), a equipe formada por 
profissionais de áreas como Gestão 

Recrutamento
Existem duas formas de a Legisla 

selecionar profissionais:

1. oferta de talentos
O programa Talentos pela Democracia 
funciona como um banco de currículos 
em que os parlamentares podem esco-
lher os melhores perfis. 

2. Demandas personalizadas
Os partidos (ou os gabinetes) informam 
o perfil de vaga que pretendem preen-
cher ou o tipo de equipe que almejam 
formar. Com os critérios definidos, a 
Legisla indica os profissionais ideais pa-
ra as exigências. A seleção é feita anual-
mente e intensificada após as eleições.

Ambos os processos de seleção têm 
entrevistas para conhecer os profissio-
nais e suas habilidades, bem como iden-
tificar a afinidade ideológica.

outras iniciativas 

Programa O2 
Seleciona profissionais de grupos his-
toricamente sub-representados na po-
lítica e os conecta com vagas de asses-
soria parlamentar em mandatos de 
todo o Brasil.

Prioriza pessoas negras, indígenas, 
LGBTQIA+, com deficiência e de baixa 
renda (até três salários mínimos por lar 
ou que seja a primeira geração da famí-
lia a cursar o ensino superior).

Banco de Aceleradores
Atualmente, conta com mais de 820 
profissionais de todo o Brasil prontos 
para trabalhar em campanhas e man-
datos. Basta o candidato ou o parlamen-
tar preencher um formulário explicando 
qual perfil de pessoa que necessita. 



Pública, Comunicação e Direito apoia 
a ação conjunta dos três parlamen-
tares na discussão e na construção 
de matérias de interesse comum. 

O objetivo é alavancar a efi-
ciência no estudo e na elaboração 
de pautas complexas, que deman-
dam aprofundamento e conheci-
mento técnico. “Eles mantêm seus 
gabinetes individuais, porém, cede-
ram parte do contingente para for-
mar um compartilhado. Isso nos 
proporciona fugir um pouco da agi-
tação do cotidiano das casas legis-
lativas, a fim de pensar as pautas 
estruturantes com melhor qualida-
de”, conta Pepe Tonin, chefe do ga-
binete colaborativo. 

Todos os dez assessores do es-
paço, que tinham o sonho de atuar 
no Congresso, foram contratados 
por meio de um processo seletivo 
da Legisla. “Contar com profissio-
nais preparados nos torna muito 
produtivos e qualificados para de-

Proposta da Legisla 
Brasil é aumentar a 

escala de qualificação 
para todas as esferas 

de poder 

2017
300 inscritos e  
11 selecionados

2018
1,7 mil inscritos e quatro 
alocações em gabinetes 
parlamentares

Gabinete compartilhado apoia a ação conjunta dos 
deputados federais Tabata Amaral (PSB/SP) e Felipe Rigoni 

(União Brasil/ES), além do senador Alessandro Vieira (PSDB/SE), 
em matérias de interesse comum. A Legisla promove 

treinamentos aos profissionais recrutados

Gabinete 
compartilhado 

favorece a 
elaboração de 

pautas 
estruturantes 
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bater qualquer tema no cenário 
político”, afirma Tonin, também 
admitido no processo, em meio a 
mais de 16 mil concorrentes.

Na opinião do deputado federal 
Felipe Rigoni, a iniciativa mostra a 
relevância que um mandato legis-
lativo alcança quando pautado pe-
la eficiência. “Ter à disposição uma 
equipe técnica e engajada com o 
espírito público rompe a lógica de 
gabinetes formados por troca de 
favores, por exemplo”, diz. 

O parlamentar comenta que a 
estruturação do gabinete compar-
tilhado sinaliza que a verdadeira 
renovação política não se dá apenas 
pela eleição de novas pessoas, mas 
também pela adoção de práticas 
inovadoras. Para ele, a Legisla age 
como catalisadora de um movimen-
to de qualificação nos espaços de 
tomadas de decisão. 

Eleito com mais de 10 mil votos 
em 2018, o vereador carioca Pedro 

Duarte (Novo) também lançou mão 
dos serviços da Legisla para quali-
ficar a equipe nas áreas de Orça-
mento, Urbanismo, Comunicação 
e Engajamento. A seleção recebeu 
1.788 inscrições. 

“Vai muito da bandeira que o 
legislador leva. Se carrega uma pau-
ta mais regional, talvez seja inte-
ressante contar com um líder co-
munitário para dialogar com a po-
pulação, mas, para assuntos técni-
cos, que exigem alto grau de análi-
se e conhecimento, os profissionais 
contratados via seleção ‘dão um 
baile’”, afirma Duarte, sobre a qua-
lidade dos recrutados. O parlamen-
tar destaca que é comum receber 
pedidos de colegas vereadores para 
que sua equipe delibere acerca de 
assuntos específicos, em razão do 
bom preparo dos selecionados. 

Duarte percebe que as forma-
ções de equipes e de metodologia 
de trabalho nos gabinetes estão 

mudando gradativamente. “Cada 
vez que obtemos êxito nos objeti-
vos e o trabalho da equipe é desta-
cado, outros gabinetes se mexem 
em busca de mais eficiência. É uma 
concorrência saudável, que forma 
um círculo virtuoso na política. O 
caminho ainda é longo, mas a exis-
tência da Legisla é prova de que 
estamos evoluindo”, afirma.

Se, no início da atuação da Le-
gisla, o maior desafio era inserir o 
conceito de profissionalização da 
mão de obra nos gabinetes legisla-
tivos, agora, a proposta é ampliar 
a escala de qualificação para todas 
as esferas de poder. Luciana explica 
que a prioridade é formar equipes 
de alto desempenho em mandatos 
de todo o Brasil. “Em 2021, aprimo-
ramos nossos métodos e, neste ano, 
a plataforma [de contratação] ofe-
rece um novo portfólio, mais ro-
busto, que se expande também aos 
partidos políticos”, conclui.  

2019
3,8 mil inscritos e 77 
alocações. Início das 
seleções personalizadas, 
que contaram com 
mais de 30 mil 
inscrições

2020
6,8 mil inscritos e  
13 alocações em 
nível nacional. 

ESTRUTURAÇÃO DA REDE 
LEGISLA BRASIL E 
DESENVOLVIMENTO DE 
NOVAS METODOLOGIAS: 
estratégia com design, gestão 
em mandatos, desenho de 
equipes de mandato e 
diagnóstico de mandatos. 

FOCO: formar times de alto 
desempenho em mandatos  
de todo o Brasil 
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atualmente a modalidade. O ensino 
Dual tem duração que varia de dois 
a três anos e meio e, ao longo do 
período, as empresas pagam uma 
bolsa, com valores mensais que 
vão de 900 até 1,5 mil euros (em 
torno de R$ 4,69 mil a R$ 7,82 
mil). No dia a dia, o estudante-
-aprendiz se forma passando apro-
ximadamente 70% do tempo na 
empresa e apenas 30% na escola. 

O modelo faz com que a forma-
ção seja realizada, em grande par-
te, sob condições reais de trabalho, 
no processo concreto de atividades 
corporativas. Em sala de aula, o 
aprendizado nas escolas profissio-
nalizantes inclui tanto disciplinas 
relacionadas à profissão como de 
formação geral. O ensino abrange 
mais de 340 profissões e está con-
solidado no país – foi instituído por 
lei em 1969, embora já tenha pas-
sado por várias reformas. Algumas 

s programas de educa-
ção profissional da 
Alemanha chamados 
Dual – em que o estu-
dante passa parte do 
tempo na escola, par-
te atuando como 
aprendiz em uma em-
presa – sempre tiveram 

admiradores ao redor de todo o 
mundo. Embora sistemas semelhan-
tes sejam aplicados em outras regi-
ões da Europa, como Áustria e Fin-
lândia, a Alemanha é o grande exem-
plo quando se trata da formação 
profissional prática em nível técnico. 
No país, o sistema funciona como 
uma ponte que facilita o acesso do 
estudante ao mercado de trabalho. 

Cerca de 54% da força de tra-
balho alemã vêm do ensino profis-
sionalizante. Segundo o Departa-
mento Federal de Estatísticas do 
país, 2,5 milhões de alunos cursam 

escola 
conectada 

ao mercado
Graças a uma parceria entre empresas e governo, jovens 

da Alemanha podem cursar educação técnico-profissional 
em que passam a maior parte do tempo de estudo em 

situações reais de trabalho. Bem qualificados,  
estudantes têm alta taxa de empregabilidade

Por luciana alvarez

o
Mais da metade 
da força de 
trabalho alemã é 
oriunda do ensino 
profissionalizante

��P



carreiras que em outros países exi-
gem diploma superior têm forma-
ção apenas por cursos profissiona-
lizantes na Alemanha, como no 
caso da Enfermagem.

Atualmente, 420 mil empresas 
de todos os tamanhos, cerca de 
20% do total de companhias ale-
mãs, participam de forma voluntá-
ria do programa. O requisito para 
estar apta a ser uma empresa for-
madora é poder oferecer todas as 
atividades essenciais da profissão, 
segundo as diretrizes oficiais, e dis-
por de pessoal certificado para mi-
nistrar a formação. São requisitos 
que negócios pequenos também 
podem preencher, às vezes em as-
sociação com outros. 

“Existem projetos regionais e 
federais que apoiam as empresas 

a formar alianças para trabalha-
rem juntas. Uma dona de uma 
floricultura que trabalhe sozinha 
pode não conseguir oferecer todo 
o currículo da formação de floris-
ta. Contudo, ela se junta a outras, 
duas ou três empresas, que assu-
mem a responsabilidade pelo 
aprendiz de forma compartilha-
da”, explica Diana Cáceres-Reebs, 
conselheira técnica e diretora de 
Projetos para a América Latina do 
Bundesinstitut für Berufsbildung 
(BIBB), o instituto federal para a 
formação profissional.

Como grande parte do apren-
dizado ocorre no processo concre-
to de atividades produtivas, a for-
mação acaba ficando mais voltada 
às necessidades reais empresariais 
do que aos cursos universitários, 

desemprego jovem
NÚMERO DE DESEMPREGADOS COM MENOS DE 25 ANOS (EM MARÇO DE CADA ANO)

10%

15,1%

25,1% 

13,9%

5,5%

20%

30%

20052002 2008 20142011 2017 2020 2022

Em porcentual 

segundo explica o Escritório Ale-
mão de Cooperação Internacional 
em Educação e Formação Profissio-
nal. Além disso, a transição dos jo-
vens do sistema de ensino para o 
mundo profissional é facilitada. 
Dois terços são contratados pelas 
próprias empresas nas quais atua-
ram como estudantes-aprendizes.

BENEFÍCIOS SISTÊMICOS
O Dual oferece ganhos tanto 

para os alunos como para as em-
presas, assim como para a socieda-
de, garante o governo alemão. Os 
profissionais bem qualificados for-
talecem a produtividade e a capa-
cidade de inovação da economia. 
Um dos resultados mais claros da 
adoção do sistema é o baixo de-
semprego de jovens na Alemanha, 

Fonte: Eurostat

UE Alemanha
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consistentemente menor do que 
os níveis nos demais países da pró-
pria União Europeia há mais de 20 
anos [ver gráfico].

As empresas que participam 
ganham em reputação, pois são 
vistas como companhias com res-
ponsabilidade social, bem como 
conseguem retornos financeiros, 
tendo quase que garantidos pro-
fissionais qualificados, formados 
conforme suas exigências. Cada 
empresa tem de seguir as diretrizes 
nacionais, mas pode acrescentar 
pontos que respondam a necessi-
dades específicas, o que eleva a 
produtividade setorial. 

Apesar de a participação no 
programa representar custos aos 
negócios, ainda durante a forma-
ção, os aprendizes também geram 
faturamento. A isso se acrescenta 
a redução de custos com recruta-
mento e despesas provocadas por 
contratações erradas. Outro fator 
positivo é a criação de um víncu-
lo mais forte dos colaboradores 
com o empregador em razão dos 
históricos de acolhimento e co-
nhecimento gerados no processo 
de aprendizagem. 

O alcance do sistema Dual de-
pende de uma coordenação com-
plexa entre empresas, governos e 
sindicatos, que, juntos, elaboram 
os currículos. As câmaras de co-
mércio e indústria ficam com a 
responsabilidade de aplicar os exa-
mes finais aos jovens aprendizes. 
“Investimos no diálogo entre em-
presas e escolas, para que as dire-
trizes dos cursos cumpram as ne-
cessidades do mercado. Ouvimos 
ainda os sindicatos, que represen-
tam os interesses dos trabalhado-
res. A avaliação também é um as-
pecto importante, a qual, para ter 
imparcialidade, é feita pelas câma-
ras, que têm comissões específicas 
para isso”, diz a diretora do BIBB.

No sistema Dual, parte do aprendizado ocorre por meio de atividades 
alinhadas às necessidades do setor produtivo 

Sistema Dual 
Resulta de 
articulação 
entre empresas, 
governos, 
sindicatos e 
câmaras de 
comércio e 
indústria

55
Investimos num diálogo  
entre empresas e escolas 
para que as diretrizes 
dos cursos cumpram as 
necessidades do mercado. 

Diana Cáceres-Reebs, conselheira técnica 
e diretora de Projetos para a América Latina 
do BIBB – instituto federal alemão para a 
formação profissional

Foto: Divulgação/Colégio Humboldt



Quando há casos em que o de-
sempenho direto de um aprendiz 
inexperiente possa comprometer 
a atuação das companhias, o setor 
privado recorre a alianças – e par-
te do aprendizado ocorre em cen-
tros de prática criados para este 
fim. Exemplos disso são a formação 
de cabeleireiros, que não fazem os 
primeiros procedimentos nos 
clientes reais do salão onde são 
aprendizes, e os cursos de meca-
trônica, em que os jovens precisam 
aprender a operar máquinas que 
custam milhões, e qualquer erro 
pode gerar prejuízos. 

O BIBB tem ainda o papel de 
pesquisar a situação dos profissio-
nais técnicos no mercado laboral, 
como forma de manter as diretri-
zes sempre atualizadas. Não exis-
te uma periodicidade padrão para 
a revisão dos currículos, mas esta 
é feita sempre que se identifica uma 
necessidade. Manter os cursos em 
dia com as demandas do mercado 
é tido como um dos pontos primor-
diais para que o sistema perdure 
por tanto tempo. 

Entretanto, não se pode atribuir 
o êxito dos índices de emprego e 
inovação da economia alemã ex-
clusivamente ao ensino profissio-
nal. O país tem um sistema educa-
cional bem organizado para me-
lhores índices de aprendizagem 
desde a educação infantil, que está 
praticamente universalizada a par-
tir dos três anos de idade. Segundo 
o Education at a Glance, de 2019, 
relatório da Organização para a 
Cooperação e Desenvolvimento 
Econômico (OCDE), a Alemanha 
conta com classes pré-escolares 
pequenas, nas quais a média é de 
nove alunos por professor, enquan-
to nos países da OCDE é de 16. 

O documento da organização 
também destaca que, em todas as 
etapas de ensino, o custo por aluno, 

As 10 profissões de aprendizes 
com maior número de contratos 
na Alemanha em 2021

ENTRE AS MULHERES

1. Assistente médica

2. Assistente de gestão 
do escritório

3. Assistente odontológica

4. Vendedora

5. Vendedora de varejo

6. Escriturária industrial

7. Assistente administrativa

8. Cabeleireira

9. Consultora fiscal assistente

10. Assistente de gestão  
de comércio atacadista  
e de comércio exterior

ENTRE OS HOMENS

1. Técnico em mecatrônica 
de veículos motorizados

2. Especialista em TI

3. Mecânica de instalações 
para tecnologia sanitária, 
de aquecimento e de  
ar-condicionado 

4. Técnico em eletrônica

5. Vendedor

6. Vendedor de varejo

7. Mecânico industrial

8. Especialista em logística 
de armazéns

9. Carpinteiro 

10. Técnico em mecatrônica

B

V

Organização  
do sistema 
educacional 
proporciona 
bons índices  
de emprego  
e inovação  
na economia 

UUU
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na Alemanha, é acima da média 
do grupo e que os professores re-
cebem altos salários. “Os gastos 
foram particularmente altos nos 
programas de formação profissio-
nal pós-ensino médio, nos quais 
a Alemanha gastou US$ 16.323 
por aluno [aproximadamente 
R$ 80,31 mil], 49% a mais do que 
a média da OCDE. O país dedica 
82% das despesas à remuneração 
do pessoal, uma parcela maior do 
que a média de 78% nos países 
da OCDE”, diz o texto.

Divisão de estudantes 
é criticada 

Nem só de elogios vive a es-
tratégia educacional alemã. O sis-
tema sofre críticas por segregar 
crianças, que, no quinto ano do 
ensino fundamental, quando têm 
dez anos, são separadas em dife-
rentes tipos de escola de acordo 

com o desempenho acadêmico al-
cançado até então. Os alunos com 
notas mais baixas vão para escolas 
menos exigentes e serão prepara-
dos para seguir na educação profis-
sional. As demais são matriculadas 
nas escolas de alto nível e poderão 
tentar uma vaga na universidade – 
mas, se desejarem, podem também 
optar pelo ensino profissional. O 
diploma de alguns cursos profissio-
nais abre a possibilidade de os es-
tudantes fazerem ensino superior. 
É um caminho mais longo para a 
universidade, mas também possível.

A separação precoce parece es-
tar relacionada a grandes diferenças 
acadêmicas de acordo com o perfil 
socioeconômico. No exame interna-
cional Pisa 2018, o status socioeco-
nômico respondeu por 17,2% da va-
riação nas pontuações de leitura no 
país, em comparação a 12%, em 
média, de todos os demais avalia-

dos. A diferença de desempenho 
entre alunos favorecidos e desfa-
vorecidos foi de 113 pontos na pro-
va de línguas. A diferença média de 
desempenho da OCDE foi de 89 
pontos. No Brasil, de 97 pontos.

Ainda que valorize o ensino pro-
fissional, a Alemanha tem aumen-
tado o contingente de universitá-
rios. Em 2019, o número de pessoas 
com idades entre 30 e 34 anos que 
concluíram o ensino superior che-
gou a um recorde histórico (35,5%), 
mas ainda abaixo da meta estabe-
lecida pela União Europeia (40%). 
Na totalidade, o bloco já tem 40,3% 
de pessoas com ensino superior. 

Estar abaixo da média e das me-
tas não é visto como um entrave 
pelo governo alemão. “Os índices 
mais baixos de formação acadêmi-
ca não constituem um problema, 
já que a educação profissionalizan-
te na Alemanha cobre um amplo 

Formação acontece sob condições reais de trabalho em uma empresa. Em sala de aula, 
o aprendizado inclui tanto disciplinas relacionadas à profissão como de formação geral

Foto: Divulgação/Colégio Humboldt



Na escola Humboldt, em São Paulo, os estudantes saem com o diploma 
de curso técnico brasileiro, validado pelo MEC, e o Dual alemão 

dual no brasil
A Alemanha promove es-

forços sistemáticos para am-
pliar o sistema Dual pelo mun-
do. No Brasil, ele é oferecido, 
por exemplo, há 40 anos pela 
escola Humboldt, em São Pau-
lo. Atualmente, há cursos de 
Administração, Logística e 
Tecnologia da Informação, 
com dois anos de duração. Os 
estudantes saem com dois di-
plomas: de curso técnico bra-
sileiro, validado pelo MEC, e o 
Dual alemão. 

“O aluno sai com muito 
mais conhecimento do que em 
um curso técnico daqui. São 
mais horas de estudo, muita 
prática, e eles saem poliglotas, 
com certificados válidos na 
Alemanha”, afirma Jan Detme-
ring, diretor da Formação Pro-
fissional Dual no colégio. Para 
cursar a modalidade no Hum-
boldt, é obrigatório saber ale-
mão e ter concluído o ensino 

parte das empresas em rela-
ção a formações técnicas, 
além do equívoco de pensar 
que um ensino técnico brasi-
leiro equivale a uma formação 
profissional Dual. Estamos fa-
lando de diferença grande de 
carga horária, conteúdo pro-
gramático e estrutura. A for-
mação profissional do sistema 
alemão, por exemplo, é de 5 
mil horas, das quais 1,02 mil 
são dedicadas à formação teó-
rica e 4,78 mil, à prática. No 
ensino técnico brasileiro, fala-
mos de 1,6 mil horas no total”, 
afirma Lars Grabenschröer, 
vice-presidente de Marketing 
da Câmara Brasil-Alemanha 
de São Paulo (AHK São Paulo), 
entidade que coordena a apli-
cação das provas finais e emi-
te os certificados alemães por 
meio da matriz, a Confedera-
ção Alemã das Câmaras de 
Comércio e Indústria (DIHK). 

médio. No curso, os alunos 
têm aulas de inglês e espanhol. 

Os estudantes-aprendizes 
formados no Brasil podem fa-
zer um curso superior na Ale-
manha em faculdades de Ciên-
cias Aplicadas, além de parti-
cipar de empresas de todos os 
portes. Elas devem ser capazes 
de oferecer o chamado job ro-
tation. “Os estudantes devem 
aprender de tudo: recursos hu-
manos, financeiro, compras, 
marketing. Os alunos de Tec-
nologia da Informação até po-
dem ficar mais focados no se-
tor, mas precisam passar ao 
menos uma semana nos outros 
departamentos”, informa Det-
mering. A empresa deve pagar 
80% da mensalidade, além de 
salário e benefícios.

Uma das barreiras para o 
crescimento do Dual no Brasil 
é ainda ser pouco conhecido. 
“Ainda há um preconceito por 

Foto: Divulgação/Colégio Humboldt
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leque de critérios profissionais, 
abrangendo desde ocupações com 
baixas exigências do ponto de vista 
cognitivo até atividades com altís-
simo nível de qualificação”, destaca 
a nota do Escritório Alemão de Co-
operação Internacional em Educa-
ção e Formação Profissional. 

Além disso, o sistema de for-
mação profissional Dual passou a 
influenciar as universidades. Cursos 
superiores têm sido adaptados aos 
mesmos moldes, combinando co-
nhecimento teórico nas universida-
des e formação profissional em 
estágios de empresas. 

A preocupação das autoridades 
alemãs é ter profissionais qualifi-
cados para o mundo atual do tra-
balho, respeitando suas vocações, 
independentemente de a formação 
ser técnica ou superior. “A escolha 
para continuar os estudos tem de 
se dar pela motivação, pelos inte-
resses, pela carreira que o jovem 
quer ter, e não por ser curso supe-
rior ou profissional. A sociedade 
reconhece todas as profissões”, de-
fende Diana, do BIBB. De acordo 
com ela, dependendo do ano, há 
entre 19% e 23% de estudantes 
com qualificação para entrar no 
ensino superior que preferem fazer 
o profissional. 

O que de fato preocupa o país 
é a falta de mão de obra qualificada 
por causa do envelhecimento po-
pulacional. Portanto, não se trata 
de promover uma competição en-
tre ensino profissional e superior, 
mas de fazer com que todos estu-
dem mais, atraindo os alunos que 
largam os estudos, explica Diana. 
Em torno de 10% dos jovens ale-
mães abandonam a escola antes de 
terminá-la. “Temos uma pirâmide 
populacional invertida. Faltam jo-
vens. Vemos empresas oferecendo 
vagas, mas não há estudantes para 
preenchê-las”, relata. 

RAIO−X DO SISTEMA DUAL 

Fonte: Departamento Federal de Estatísticas da Alemanha e relatório Education at a Glance de 2019 (OCDE)

DURAÇÃO 

De 2 a 3 anos e meio 

MODELO

Bolsa paga pela empresa ao estudante.  

Valor varia de € 900 a € 1,5 mil mensais 

(em torno de R$ 4,69 mil a R$ 7,82 mil).

 ggg ggggg ggggggg
Dos aprendizes, 2/3 são  

contratados pelas empresas. 
 

Aproximadamente 420 mil empresas  
de todos os portes participam 

atualmente do programa. 
 

Sistema abrange mais de 340 profissões. 
 

HHHH
Investimento por aluno é de 

US$ 16.323 (cerca de R$ 80.310),  

49% a mais do que a média da OCDE.

TEMPO NA ESCOLA

30 %XXX
TEMPO NA EMPRESA

70 %xxx
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Environmental, Social and Governance, ou, para simplificar, ESG – 
sigla que, em português, se refere às responsabilidades ambiental, 
social e de governança. Três letras que, em conjunto, assumiram o 
protagonismo da agenda corporativa nos últimos cinco anos

A letra 
valorizada 
do ESG 

Apesar de o termo ter sido 
cunhado há quase duas décadas, 
em 2004 – em um relatório do Pac-
to Global da ONU, realizado em 
parceria com o Banco Mundial, de-
nominado Who Cares Wins (“Ga-
nha quem se importa”) –, só depois 
de terem sido criados os 17 Obje-
tivos de Desenvolvimento Susten-
tável (ODS), também pelas Nações 
Unidas, em 2015, é que a “susten-
tabilidade” deixou de ser vista co-
mo um acessório e passou a ser 
encarada como a peça central da 
estratégia corporativa. 

 Este posicionamento ganhou a 
atenção dos consumidores e inves-
tidores como fator relevante para 
priorizar (ou não) um produto ou 
uma marca. Para as gerações mais 
jovens, a exigência é grande: segun-
do a pesquisa Construindo Nosso 
Futuro, de 2021, conduzida pela 
consultoria Eureca, em parceria 
com o Davos Lab e o Global Sha-
pers, e ligada ao Fórum Econômico 
Mundial, 84,95% dos respondentes 
de até 28 anos afirmam que orga-
nizações públicas e privadas devem 
assumir a responsabilidade pelo 

cumprimento de padrões ESG. A 
exigência é igualmente relevante 
para investidores. É adequar-se ou 
ver sua empresa fora do jogo.

 Jogo do qual fizemos questão 
de fazer parte quando traçamos, 
voluntariamente, na Vivo, metas 
ESG ainda em 2015. Faz parte da 
nossa atitude ética enquanto em-
presa dialogar e colaborar com a 
sociedade e com os desafios de 
sobrevivência do nosso planeta. 
Cada vez mais engajados com a 
agenda de sustentabilidade, vimos 
que as manifestações de apoio às 
práticas ESG deixaram de estar an-
coradas somente no ativismo e na 
emoção e passaram a compor uma 
jornada de efeitos práticos, ba-
seada nas expectativas do consu-
midor e nos novos parâmetros exi-
gidos pelo mercado.

 E, neste contexto, vejo a opor-
tunidade de elevar o aspecto “G”, 
de Governança. Se não tivermos, 
na empresa, uma governança es-
truturada e forte, não será possível 
construir uma visão de longo pra-
zo de estratégia ESG. É ela que di-
ferencia o joio do trigo. Distingue 

RENATO GASPARETTO  
é vice-presidente de Relações 

Institucionais e Sustentabilidade  
da Vivo

Foto: Divulgação
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as empresas que realmente imple-
mentam as práticas ESG como es-
tratégia sustentável, evitando mo-
vimentos sazonais, geralmente 
restritos a uma campanha publici-
tária de efeito pontual.

 DIGITALIZAR O PAÍS 

Na Vivo, atuamos com o pro-
pósito de digitalizar para aproxi-
mar. Como líderes em telecomu-
nicações e conectividade, impul-
sionamos a infraestrutura para 
digitalizar o país, com fibra e tec-
nologias móveis, oferecendo ser-
viços e soluções para todas as pes-
soas e empresas. A conectividade, 
presente no DNA do negócio, já faz 
da Vivo uma empresa que atende 
ao “S”, do Social. Afinal, a digitali-
zação promove inclusão social, 
oportunidades na saúde, na edu-
cação e nos serviços financeiros, 
entretenimento, entre outros. Essa 
razão de existir une nossos 33 mil 
colaboradores, com políticas e pro-
cessos que elevam a transparência 
e a ética da nossa governança. 

 A Vivo se posicionou neste pro-
cesso bem antes de o tema ganhar 
maior notoriedade. Nosso primeiro 
Relatório de Sustentabilidade, se-
gundo o padrão GRI (Global Repor-
ting Initiative), que estabelece as 
melhores práticas de transparência, 
foi publicado em 2004. Em 2015, por 
exemplo, nós já tínhamos traçado 
as primeiras metas ambientais, que 
buscavam acelerar o processo de 
comprometimento com o que ima-
ginávamos – e, hoje, temos a certe-
za – que poderia contribuir para os 
desafios socioambientais, no Brasil 
e no mundo. Construímos uma visão 
objetiva para uma estratégia ESG 
realmente forte, que pudesse rever-
berar no longo prazo. Em 2019, a 
Vivo já havia se tornado uma em-
presa carbono neutro e com energia 
100% renovável. 

 Naquele mesmo ano, defini-
mos que 20% dos bônus dos exe-
cutivos estariam vinculados ao 
alcance das metas ESG, como 
emissões, reputação e diversidade. 
Hoje, somos a empresa brasileira 
com a melhor reputação do setor. 
Temos um programa de diversida-
de estruturado nos pilares Gênero, 
Raça, LGBTQIA+ e Pessoas com 
Deficiência. Nosso Conselho de 
Administração é composto em 
33% por mulheres, e nossos nú-
meros avançam nos quatro pilares. 
Também já reduzimos nossas emis-
sões de CO2 em 76%, entre 2015 
e 2021. Externamente, nossa Fun-
dação Telefônica Vivo vem se de-
dicando, há quase 25 anos, à me-
lhora da educação do ensino pú-
blico no Brasil, por meio do desen-
volvimento de competências digi-
tais de professores e alunos. No 
Conselho Curador, também temos 
renomadas especialistas externas 
para tratar do desafio da educação 
pública em nosso país.

 Tudo isso só foi possível porque 
temos como base uma governança 
forte, com um Comitê de Negócio 
Responsável e Reputação, implan-
tado em 2018, liderado por nosso 
CEO e por um Comitê de Qualida-
de e Sustentabilidade, que assesso-
ra o Conselho de Administração da 
Empresa. O CEO da Vivo é o prin-
cipal responsável por prestar contas 
ao mercado dos avanços e desafios 
ESG fundamentais da companhia. 
E temos, ainda, a Comisión de Sos-
tenibilidad y Calidad, ligada direta-
mente ao Conselho de Administra-
ção da Telefónica, um comitê glo-
bal, em operação desde 2016.

 Cada uma das nossas ações nos 
levou ao destaque em práticas ESG 
pelo Brasil. Hoje, estamos entre as 
cinco empresas mais bem ranquea-
das no Índice de Sustentabilidade 
Empresarial – ISE, da B3, do qual par-

ticipamos há dez anos. Em 2021, com 
base na pontuação recebida no pro-
cesso de avaliação do Dow Jones 
Sustainability Index, além de termos 
alcançado o melhor desempenho do 
setor na América Latina, pelo tercei-
ro ano consecutivo, fomos nomeados 
no S&P Sustainability Yearbook, in-
clusive já sendo reconhecidos como 
industry mover global do setor de 
telecom, o que certifica e reconhece 
nosso comprometimento em avan-
çar e contribuir para a agenda ESG. 
Esse destaque foi conquistado por 
meio do cuidado com as pessoas e 
com o planeta e de uma governança 
estruturada e forte – o “G” da tríade 
ESG –, sem a qual não é possível cons-
truir uma visão de longo prazo. A es-
tratégia de ESG compreende desde 
a experiência do cliente, passando 
por ética e transparência, gestão am-
biental, responsabilidade social e di-
versidade ética, até a sustentabilida-
de na cadeia de valor. Estar em con-
formidade com as boas práticas ESG 
resulta não apenas na atração de 
investidores, mas também na atra-
ção e retenção de talentos internos.

 A jornada de sustentabilidade 
não termina aqui – nem para a Vivo 
nem para as demais empresas que 
integram o Movimento Brasil Com-
petitivo, que possuem um compro-
misso com o desenvolvimento sus-
tentável do nosso país e com uma 
cultura de transformação. A pan-
demia levou o ESG para o topo da 
agenda corporativa. O momento é 
de oportunidade para que as com-
panhias realmente pratiquem o 
capitalismo de stakeholders, como 
sublinhou Klaus Schwab, criador do 
Fórum Econômico Global, em que 
ampliamos a atenção dada a share-
holders para relacionamentos mu-
tuamente benéficos com todas as 
outras partes interessadas, funcio-
nários, clientes, fornecedores e  
comunidades. 



Mundo 
sob 
pressão 
A pandemia da Covid-19 afetou em cheio a economia mundial e, 
claro, o desempenho econômico brasileiro. Com instabilidade no 
fornecimento de insumos e barreiras impostas para o transporte 
de mercadorias em decorrência do fechamento de fronteiras, o 
setor produtivo se viu obrigado a paralisar muitas atividades 

Por Gilmara Santos
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uando o avanço da 
vacinação sinalizou 
que a distribuição 
de produtos pode-
ria ser normalizada, 
o confl ito entre 
Ucrânia e Rússia 
causou um abalo 
inesperado nas ca-

deias de produção. Além disso, a 
percepção de que a falta de insu-
mos tinha sido superada foi frus-
trada em meados de maio deste 
ano, por mais um lockdown em 
Xangai, na China, que abriga um 
dos principais portos de cargas 
para o comércio internacional. 

Agora, a estabilização gradual 
da oferta vem acompanhada da 
alta generalizada dos preços. Em 
meio a esta conjuntura de insta-
bilidade, especialistas discutem 
os efeitos da desglobalização – 
uma espécie de rearranjo das re-
lações geopolíticas e comerciais 
entre os países – e alertam para o 
risco da dependência de poucas 
fontes de abastecimento.

Por outro lado, esta reconfi-
guração global pode abrir opor-
tunidades de crescimento para a 
economia brasileira. Há perspec-
tivas que novos mercados, se am-
parados por estratégias de sus-
tentabilidade tecnológica, finan-
ceira e ambiental, possam ser 
conquistados. As áreas de energia 

Q
renovável, commodities e ali-
mentos são algumas das mais 
habilitadas para ingressar com 
força na chamada “economia ver-
de” – lastreada por baixa emissão 
de carbono e boas práticas de go-
vernança. 

Para isso, no entanto, é fun-
damental investir em tecnologias 
que possam tornar a nossa eco-
nomia de fato mais sustentável. 
Por parte do setor público, o equi-
líbrio fiscal e as reformas estru-
turantes são quesitos essenciais 
para qualificar o ambiente de ne-
gócios nacional como um destino 
seguro aos investidores interes-
sados nestes setores, com poten-
cial de expansão.

O momento é propício para 
abrir um debate sobre a trajetória 
econômica que o Brasil deseja 
percorrer de agora em diante, na 
visão do professor Luiz Gustavo 
Barbosa, da Fundação Getulio 
Vargas (FGV). Para ele, além dos 
aspectos de sustentabilidade, um 
bom arcabouço de digitalização 
das atividades produtivas é cru-
cial para alavancar a eficiência 
competitiva. “É importante esti-
mular a produção e ter uma solu-
ção econômica integrada para, 
caso haja aumento na demanda 
com uma nova pandemia, por 
exemplo, não aumente tanto a 
inflação”, avalia o professor.
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A CONTA AUMENTOU
Além das consequências sani-

tárias, a pandemia impôs custos 
substanciais aos governos e às em-
presas, reduzindo o crescimento 
econômico em 2020 – quando o 
Produto Interno Bruto (PIB) global 
teve queda de 3,9%. A estimativa 
é que a atividade econômica mun-
dial leve até 2024 para se recuperar 
totalmente. 

Barbosa acrescenta que o au-
mento da liquidez financeira, oca-
sionado pelos auxílios governa-
mentais mundo afora, colidiu com 
a incapacidade do setor produtivo 
de atender uma demanda provoca-
da de forma emergencial. Sem ofer-
ta de produtos, houve pressão nos 
custos de diversos setores. 

Para o Estado brasileiro, a equa-
ção orçamentária pós-pandemia 
não tem sido das mais fáceis. A 
maior necessidade de serviços de 
saúde e assistência social, no perío-
do mais crítico da pandemia, coin-
cidiu com a queda da receita públi-
ca [confira os dados da arrecadação 
federal no box ao lado] “É preciso 
se proteger de uma bomba fiscal 
grave”, comenta Barbosa. Segundo 
o Banco Mundial, 90% das nações 
tiveram contração do PIB em 2020 
[veja o gráfico na página 30]. 

A desarticulação das cadeias 
produtivas no ápice da pandemia 
foi sentida por aqui: 85% das em-
presas nacionais relataram dificul-
dades para encontrar matéria-pri-
ma. Este porcentual caiu para 
27,9%, em meados de abril de 2022, 
segundo Igor Rocha, economista-
-chefe da Federação das Indústrias 
do Estado de São Paulo (Fiesp). Ro-

Arrecadação federal
Com tantas incertezas, algumas tendências 

pós-pandemia e decorrentes da guerra na Ucrâ-
nia se consolidaram no dia a dia das companhias 
brasileiras: preços mais altos das commodities 
de petróleo e gás natural, trigo, milho e potássio. 

Embora o Brasil não dependa do petróleo ex-
terno, o aumento dos preços de commodities 
importantes acaba impulsionando a inflação 
doméstica. Atualmente, o país produz cerca de 
3 milhões de barris de petróleo por dia e conso-
me 2,5 milhões. Apesar disso, importa 300 mil 
barris diariamente, porque precisa do petróleo 
leve para fazer a mistura com o que é refinado 
por aqui. 

“A guerra vai continuar agravando algumas 
das dificuldades de abastecimento global dos úl-
timos dois anos. Estamos vendo empresas pla-
nejando o reajuste de suas cadeias de abasteci-
mento. O nearshoring [contratação de fornece-
dores em locais mais próximos] está, agora, co-
meçando a parecer sensato e lógico”, opina Ram 
Madhihara, Chief Operating Officer (COO) da 
arara.io, fintech verde de financiamento para ca-
deia de suprimentos.

2019 2020
(auge da Covid-19)

2021
(aumento provocado 

pela inflação)

Fonte: Tesouro Nacional 

R$ 1,53 
trilhão 

R$ 1,32 
trilhão 

R$ 1,87 
trilhão 

Petróleo e gás 
natural, trigo, 

milho e 
potássio 

tiveram os 
preços 

impactados 
pela guerra na 

Ucrânia 

Recolhimento de impostos
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cha comenta que, na fase mais in-
tensa da crise sanitária, apenas 8% 
das companhias relataram norma-
lidade na aquisição de insumos. 
Atualmente, mais de 70% têm esta 
perspectiva. 

IMPACTOS SETORIAIS 
A falta de semicondutores (mi-

crochips) – utilizados em equipa-
mentos eletrônicos, smartphones, 
computadores e carros – é um dos 
principais obstáculos enfrentados 
pelas indústrias no mundo inteiro, 
já que a Ásia responde por cerca de 
70% da produção mundial. 

Por aqui, não é diferente. O Bra-
sil importa 90% de todos os micro-
chips usados nas fábricas, segundo 
a Associação Brasileira da Indústria 
de Semicondutores (Abisemi). “O 
lockdown em Xangai afetou o em-
barque de semicondutores e outros 
componentes usados na indústria 
elétrica eletrônica”, avalia Humber-
to Barbato, presidente executivo da 
Associação Brasileira da Indústria 
Elétrica Eletrônica (Abinee). A de-
manda global sem precedentes por 
estas peças também levou a uma 
escassez no setor de tecnologia. 
Américo Tomé, diretor de Canais, 
Distribuição e Alianças da Intel Bra-
sil, acredita que isso ainda dure de 
um a dois anos. 

Para tentar reduzir o impacto 
da falta de semicondutores no  
país, o governo prorrogou, para 
até 2026, os incentivos do Progra-
ma de Apoio ao Desenvolvimento 
Tecnológico da Indústria de Semi-
condutores (Padis), que estava 
previsto para encerrar em janeiro 
deste ano. O Padis possibilita às 

empresas tomar crédito calculado 
sobre o que aplicaram no trimes-
tre anterior em pesquisa, desen-
volvimento e inovação. 

Com aproximadamente 90% 
dos insumos importados da China 
e da Índia, a indústria farmacêutica 
foi outra impactada. Agora, o cho-
que é menor, mas o setor ainda não 
está livre da preocupação. “Até os 
anos de 1980, o Brasil tinha uma 
política de produção nacional, e 
mais de 50% dos ingredientes usa-
dos no país eram feitos aqui. Com 
o governo Collor e a abertura de 

Fotos: Shutterstock
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mercado sem planejamento, mui-
tas indústrias fecharam”, comenta 
Reginaldo Arcuri, presidente do 
Grupo Farma Brasil e vice-presiden-
te do Conselho Superior do MBC. 

“Quando a pandemia foi se 
agravando, a Índia chegou a proibir 
exportação do Ingrediente Farma-
cêutico Ativo (IFA). Estes fatores 
foram, de certa forma, equaciona-
dos – mas veio, então, a questão do 
preço, que chegou a subir dez vezes. 
Hoje em dia, o IFA, fundamental 
para a produção de medicamentos, 
está com um aumento de 30% a 
50%”, diz Arcuri. 

AGENDA VERDE E DIGITAL 
Diante da necessidade premen-

te de descarbonização da economia 
e do redesenho das redes globais 
de valor, uma agenda positiva pode 
estar se abrindo ao Brasil. O país 
tem a possibilidade de alcançar em 
médio prazo maior protagonismo 
na produção de manufaturados, 
insumos e alimentos, a partir da 
adoção de práticas inovadoras e 
sustentáveis – além de incorporar 
valor tecnológico a produtos bási-
cos fabricados aqui e dependentes 
de importação de multinacionais 
para a sua composição final. 

Um estudo da Confederação 
Nacional da Indústria (CNI), desen-
volvido em parceria com a Totvs, 
sobre riscos e oportunidades resul-
tantes da pandemia, sugere que, 
daqui para a frente, será necessário 
mais apoio a programas de pesqui-
sa e desenvolvimento e a serviços 
de tecnologia. “O Brasil poderia 
atrair algumas destas fábricas, co-
mo também passar a ganhar mais 

ECONOMIA CAIU EM  
90% DOS PAÍSES EM 2020
A recessão causada pela pandemia atingiu um número maior 
de países do que qualquer outra crise em 120 anos, segundo 
dados do Banco Mundial. A instituição pontua que 90% das 
nações (172 de um total de 192) sofreram contração do PIB, 
em 2020. A pandemia impactou muito mais do que as duas 
guerras mundiais.

Fonte: Banco Mundial

2009 2020 1991 19751945 1931 19141901 

1ª Guerra 
Mundial

2ª Guerra 
Mundial Covid-19

Crise  
de 29

44%

65%

83%

59%

46%
51%

62%

90%

20%

Porcentual de países com variação 
negativa do PIB, por ano
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importância no fornecimento de 
insumos, mas esbarra em uma série 
de problemas da economia”, avalia 
Mario Sergio Telles, gerente-execu-
tivo de Economia da CNI, ao co-
mentar as dificuldades para este 
incremento estrutural. 

Considerado o vetor energético 
desta nova economia que se des-
cortina, por ser produzido por meio 
da eletrólise da água com zero 
emissão de gás carbônico (CO2), o 
hidrogênio verde (H2V) é uma das 
alternativas para a redução da de-
pendência de fertilizantes importa-

põe, ainda, de mais facilidades em 
termos de armazenamento e trans-
porte, em comparação com o pró-
prio hidrogênio (H). A participação 
de H2V deve representar 60% da 
procura total de H até 2050.

A geração de energia elétrica 
limpa ganhará força na pauta de 
reintegração global. Especialistas 
de comércio exterior são unânimes 
em afirmar que, por sua ampla bio-
diversidade, o Brasil tem creden-
ciais para atrair capital estrangeiro 
para o segmento. O desafio do sis-
tema elétrico nacional para os pró-

Hidrogênio 
verde é 
alternativa 
viável para 
fertilizantes e 
indústrias 
química, 
farmacêutica 
e de 
refrigeração 

dos, por exemplo. “Com a oferta de 
recursos energéticos renováveis 
gerados a baixo custo, o Brasil pode 
vir a se tornar um grande exporta-
dor de hidrogênio verde e seus de-
rivados”, afirma o pesquisador José 
Geraldo de Melo Furtado. 

Dentre os derivados do H2V, a 
amônia verde, em especial, apre-
senta perspectivas de inserção em 
amplos setores, segundo Furtado. 
Além dos fertilizantes, pode ser útil 
às indústrias química, farmacêutica 
e de refrigeração e utilizado como 
combustível em navegação. Dis-

Foto: Shutterstock
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ximos anos é aumentar a escala das 
redes de transmissão e distribuição 
para fontes renováveis – solar e eó-
lica, principalmente. 

Em relação à solar, que responde 
por somente 2% da matriz energé-
tica, já produzimos uma quantidade 
de energia semelhante à gerada pe-
la Usina de Itaipu. O país ultrapas-
sou, recentemente, a marca de 13 
gigawatts (GW) de potência opera-
cional, em grandes usinas solares e 
sistemas fotovoltaicos de médio e 
pequeno portes. Os dados são da 
Associação Brasileira de Energia So-
lar Fotovoltaica (Absolar). 

A vantagem é que as usinas so-
lares de grande porte geram eletri-
cidade a preços até dez vezes me-
nores do que as termelétricas fós-
seis, ou do que a energia importada 
de países vizinhos. A eólica, respon-
sável por cerca de 10% de tudo que 
o país produz em energia, atingiu a 
marca de 20 GW de capacidade ins-
talada, distribuída em 751 parques 
eólicos. Até 2026, este montante 
chegará a cerca de 32 GW. 

O posicionamento do Brasil 
em meio à crise mundial deu o 
tom da fala do ministro da Econo-
mia, Paulo Guedes, durante o Fó-

rum Econômico Mundial,  em 
maio. Guedes destacou a vanta-
gem da localização geográfica 
brasileira. Por estar mais perto dos 
Estados Unidos e da Europa (near-
shore) e ser, ao mesmo tempo, um 
país amigável (friendshore), com 
democracia consolidada e econo-
mia de mercado, segundo o mi-
nistro, o país poderá contribuir 
para as seguranças energética e 
alimentar internacionais.

“O futuro é verde. O futuro é 
digital. Nós estaremos lá”, disse. 
Quem vai produzir hidrogênio lim-
po para a Europa? Porque eles não 

Foto: Shutterstock
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MANUFATURADOS 

INSUMOS PARA AGRICULTURA 

ALIMENTOS

ENERGIA LIMPA (EÓLICA,  

SOLAR E DE BIOMASSA) 

podem depender do gás natural 
russo. Nós somos os candidatos”, 
observou, prevendo que o país de-
verá se tornar “um gigante neste 
futuro de energia limpa e barata”.

INFLAÇÃO
Uma escalada inflacionária 

mundial já ocorre em decorrência 
do conflito entre a Rússia e a Ucrâ-
nia. “Ainda que nossas relações co-
merciais com os dois países sejam 
tênues, da Rússia importamos fer-
tilizante, paládio (conversores ca-
talíticos para indústria automobi-
lística), potássio e ureia. Por isso, o 
que está acontecendo lá causa im-
pactos. Mais: juntos, respondem 
por 25% das exportações globais 
de milho”, destaca o professor Car-
los Primo Braga, da Fundação Dom 
Cabral (FDC). 

Sem uma solução diplomática, 
a tendência é o confronto perdurar 
por um bom tempo. Vladimir Putin, 
presidente da Rússia, diferentemen-
te dos seus antecessores, não quer 
ser marcado pela perda geopolítica. 
Pesa ainda a tentativa de manter o 
crescimento econômico e a estabi-
lidade social. A guerra é o maior fra-
casso de diplomacia internacional 
dos últimos 30 anos, na visão do 
jornalista Jaime Spitzcovsky, espe-
cializado em política internacional. 

O conflito é um dos principais 
motivos para a revisão das perspec-
tivas de crescimento da economia. 
Um relatório do Fundo Monetário 
Internacional (FMI), divulgado em 
abril, traz uma projeção de cresci-
mento de 3,6% da atividade eco-
nômica no mundo – 0,8% menos 
do que o projetado em janeiro. 

O FMI prevê, ainda, uma peque-
na recuperação da economia bra-

Setores brasileiros 
com potencial 
de expansão na 
economia verde 
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sileira, saindo do crescimento de 
0,3%, em janeiro, para 0,8%. A in-
flação nacional – que, no ano pas-
sado, fechou em mais de 10% – de-
ve permanecer alta também em 
2022. A estimativa do Fundo é que 
o indicador atinja 8,2%.

Todos estes fatores encontra-
ram os países em conjunturas di-
ferentes. Os Estados Unidos têm 
o cenário clássico, com inflação 
alta e baixo índice de desemprego. 
Na Europa, a economia vem per-
dendo o fôlego, com reduções do 
consumo e da produção. “O Bra-
sil foi pego numa situação mais 
crítica: inflação maior que a dos 
outros, com o agravante de que a 
economia cresce quase nada e o 
desemprego está muito alto. Não 
há estagnação, mas quase esta-
gflação”, afirma Rubens Ricupero, 
ex-ministro da Fazenda. 

A esta conjuntura de dificul-
dades, soma-se um aspecto que 
tende a permanecer nos próximos 
meses: a discrepância entre a po-
lítica do Executivo de estimular a 
economia por causa das eleições, 
enquanto o Banco Central (Ba-
cen) segue no sentido oposto, 
elevando os juros. 

Christopher Garman, cientista 
político e diretor do Grupo Eurásia, 
considera, no entanto, que o Brasil 
tenha potencial para ser um recep-
tor de investimentos estrangeiros. 
“Toda esta crise pode representar 
um realinhamento geopolítico 
profundo, com os países tentando 
reduzir a dependência de produtos 
de nações não alinhadas”, avalia. 
O fato de figurarmos como um 
grande exportador de commodi-
ties coloca-nos na dianteira da re-
acomodação das redes de forneci-
mento. O contexto, segundo ele, 
pode ser favorável ao país, desde 
que este se posicione como um 
exportador confiável.

GASTOS FISCAIS DOS PAÍSES NA PANDEMIA 
*em proporção do PIB 

Fonte: Banco Mundial 
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RISCO FISCAL

Se, por um lado, os socorros 
financeiros realizados pelo gover-
no federal para reduzir o impacto 
da crise põem em xeque o teto de 
gastos públicos, em outra via, al-
teram o entendimento do merca-
do financeiro global sobre os in-
dicadores fiscais dos emergentes. 

Antes da pandemia, havia a 
percepção de que os emergentes 
não podiam ter dívida bruta osci-
lando acima de 80% do PIB, ex-
plica o professor João Villaverde, 
também da FGV. Com a crise sa-
nitária, países ricos e pobres tive-
ram de gastar muito, ao mesmo 
tempo que a economia se depri-
miu. “Isso mudou a cabeça dos 
agentes, que não veem mais 80% 
como o limite”, explica, ao lem-
brar que o Brasil chegou a bater 
90% em 2021 – e, atualmente, 
voltou ao patamar de 80%. 

A arrecadação tem aumenta-
do, lembra Villaverde, mas isso 
ocorre porque os produtos e ser-
viços estão mais caros, e, como 
impostos estão embutidos no 
consumo, as pessoas estão gas-
tando mais para consumir as mes-
mas coisas, o que acarreta mais 
arrecadação. “O quadro fiscal bra-
sileiro não é confortável, porque 
está numa situação de demanda 
por gastos sociais nos próximos 
anos.” Com as contas apertadas, 
o aumento nos repasses diretos 
aos mais atingidos não tem ainda 
uma fonte certa de custeio – um 
desafio para o próximo governo 
[veja o gráfico sobre gastos fiscais 
dos países durante a pandemia na 
página ao lado]. 

Daniel Couri, diretor da Insti-
tuição Fiscal Independente (IFI), 
recorda que o país teve um déficit 

elevado em 2020 (em torno de 
R$ 743 bilhões), mas caiu em 2021 
(R$ 35 bilhões). Neste ano, o Bra-
sil poderia obter um desempenho 
melhor, mas medidas que abrem 
mão de receita terão impacto nas 
contas públicas, segundo Couri. 

“Quando o teto se mostra 
pressionado, em vez de discutir, 
acabam alterando-o”, adverte. Ele 
cita a Proposta de Emenda à Cons-
tituição (PEC) dos Precatórios, em 
2021, que elevou o teto de gastos 
e estabeleceu, até 2026, um me-
canismo que permitiu o adiamen-
to do pagamento de dívidas judi-
ciais – e o subsídio, dado em 2018 
para o diesel, que também ficou 
fora do teto. “Não sabemos o que 
vem por aí, mas é preciso saber 
sinalizar que há um compromisso 
com a sustentabilidade das con-
tas”, opina, sobre 2023. 
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Impactos globais da pandemia e  
da guerra entre Rússia e Ucrânia

EUA

BRASIL

ALEMANHA

Agronegócio 
•  Faltam fertilizantes, 

milho, trigo e potássio; 
•  Principais fornecedores: 

Rússia, Bielorússia  
e Ucrânia.

FRANÇA
Anunciou investimento de 
30 bilhões de euros para 
um plano de 
reindustrialização nos 
eixos ecológico e digital.

Vem adotando um plano de proteção 
econômica para auxiliar companhias 
locais a reforçar a liderança nos setores 
automobilístico, de máquinas, de 
ferramentas e de produtos químicos. 

Apresentaram a Estrutura 
Econômica Indo-Pacífico (Ipef), 
um plano para combater as 
tentativas da China de expandir a 
influência entre os seus vizinhos 
(Japão, Índia e Austrália).

Tem oportunidades na 
produção de energia limpa, 
alimentos e commodities. 

Setores automotivo 
e eletroeletrônicos

•  Falta de semicondutores usados em 
smartphones, computadores e carros; 

•  70% da produção mundial  
fica na Ásia;

•  Brasil importa em torno de 90% de todos os 
chips usados nas fábricas;

•  Paralisação de 14 das 57 montadoras 
brasileiras, segundo a Associação Nacional dos 
Fabricantes de Veículos Automotores 
(Anfavea);

•  Pode faltar paládio, usado em conversores que 
transformam gases poluentes em não tóxicos, 
na produção de automóveis. Principal 
fornecedor: Rússia.
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ÍNDIA

CHINA

UCRÂNIA

RÚSSIA

COREIA DO SUL

TAIWAN

BIELORÚSSIA

Setor farmacêutico
•  Falta de IFA (Ingrediente 

Farmacêutico Ativo);
•  Principais fornecedores: China  

e Índia;
•  IFA teve aumento de 30% a 50%;
•  Impacto na inovação de 

medicamentos – o principal centro 
de desenvolvimento de análise e 
inovação fica na Ucrânia.

Petróleo e gás 
Sanções à Rússia impactam 
os preços internacionais.

f

Logística
Lockdown no Porto de 
Xangai ocasionou aumento 
nos preços.
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GLOBALIZAÇÃO EM CRISE 
A reorganização das redes de suprimentos é fundamen-

tal para evitar o desabastecimento, caso ocorram even tuais 
episódios de instabilidade. Alguns países já começaram a 
se reposicionar. 

A França, por exemplo, lançou, neste ano, uma po-
lítica industrial que tem 2030 como horizonte. A Ale-
manha já tinha feito o mesmo há dois anos. “Nos Esta-
dos Unidos, Trump assumiu com o objetivo de fazer uma 
recomposição industrial e trazer de volta a indústria, 
que foi para a China. E Biden continua com a mesma 
política. Há uma grande reorientação da cadeia norte-
-americana”, diz Ronaldo Carmona, pesquisador sênior 
do Centro Brasileiro de Relações Internacionais (Cebri). 

Isto é, o mundo está recompondo suas medidas de in-
dustrialização, o que exigirá não só atualização da grande 
estratégia como também reorganização industrial. Na opi-
nião de Carmona, a globalização não vai acabar. Isso, porque 
a ampla circulação de informação, pessoas e culturas veio 
para ficar. “O que está em crise é a dependência quanto a 
fatores críticos e sensíveis na cadeia produtiva, movimen-
to que vai acontecer em escala mundial e aos quais temos 
que nos atentar”, avalia. 

A situação atual faz com que as empresas pensem es-
trategicamente em linhas de produção, cadeias de abaste-
cimento a partir não apenas de custo, mas também de 
perspectivas estratégicas, logísticas e de sustentabilidade. 

“Estamos vendo que não é correto ‘colocar todos os 
nossos ovos em uma cesta só’. Quando o seu maior ou 
único fornecedor está a milhares de quilômetros de distân-
cia, em um Estado autocrático onde as regras e regulamen-
tos podem mudar da noite para o dia e não há um substi-
tuto imediato a curto prazo, isso pode ser potencialmente 
perigoso”, alerta. 

Gabriella Dorlhiac, diretora executiva da Câmara de 
Comércio Internacional (ICC Brasil), sugere que as empre-
sas aprimorem as estratégias logísticas para enfrentar even-
tuais novas situações de crise. Ela adverte que a diversifi-
cação não pode implicar grandes impactos do ponto de 
vista de custos. Por isso, julga ser importante mapear a li-
quidez dos fornecedores, digitalizar processo e executar 
“testes de estresse”, com foco em aumentar a resiliência 
da operação. 
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Indicadores econômicos

BRASIL VISTO DE FORA 
Relativamente estável, o risco-

-país não preocupa analistas inter-
nacionais. Em geral, segundo Alex 
Agostini, da consultoria Austin Ra-
ting, não há fuga de capital finan-
ceiro dos mercados emergentes em 
momentos de crise econômica. “O 
efeito debandada só ocorre quando 
há mudanças heterodoxas nas re-
gras de mercado, como centraliza-
ção cambial. Contudo, esta é uma 
questão fora de debate”, afirma. 

O que tem ocorrido no compor-
tamento dos investidores é um ajus-

te da carteira de investimentos entre 
os emergentes, fato recorrente. Isto 
é, em momentos de crise nesses paí-
ses, a alocação de capitais se move 
de um continente para o outro. “Por 
exemplo, na crise do Sudeste Asiático, 
em 1997, o movimento de capitais foi 
para emergentes do Oriente. Já quan-
do houve crise nos países do Oriente, 
no início dos anos 2000, o capital in-
ternacional se deslocou para os do 
Ocidente”, exemplifica. 

Ainda há muitas oportunidades 
de investimentos no Brasil, porém, 
a relação entre risco e retorno se 

deteriorou nos últimos tempos, se-
gundo Agostini, e, dado o processo 
de elevação de juros nas economias 
centrais, muito provavelmente o 
país vai perder alguns aportes, mas 
nada que abale o mercado de capi-
tais doméstico. 

Desafios postos à mesa, fica cla-
ro que a agenda global dos próximos 
anos será guiada pela transição ener-
gética. Se a crise veio para evidenciar 
as fragilidades de uma ordem mun-
dial em reconstrução, este reequilí-
brio pode representar uma janela de 
oportunidades ao Brasil. 

2019 2020 2021 2022*

Selic 4,5% 2% 9,25% 13,75%

PIB 1,2% -3,9% 4,6% 1,98%

Inflação (IPCA) 4,31% 4,52% 10,06% 7,11%

Dólar R$ 4,03 R$ 5,20 R$ 5,58 R$ 5,20

*Projeção

Fontes: IBGE e boletim Focus



Marco legal da inteligência artificial 
está sob análise de comissão de juristas 

no Senado. Desafios de criar regras 
sem inibir o desenvolvimento 

tecnológico e a criação de novo órgão 
regulador são pontos de discussão

por Alexandre Rocha 

REGULAR  
SEM VETAR 
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inteligência artifi-
cial (IA), uma reali-
dade na operação 
de  d iversos  seg-
mentos econômi-
cos, tende a ser ca-
da vez mais utiliza-
da por empresas e 
instituições públi-

cas. Dispositivos suportados por 
esta tecnologia têm potencial 
para tornar mais eficientes dife-
rentes funções, gerando ganhos 
de produtividade.

Por outro lado, há receio quan-
to às consequências danosas decor-
rentes de decisões equivocadas 
tomadas por algoritmos. A progra-
mação pode replicar preconceitos 
existentes e gerar efeitos discrimi-
natórios. Problemas assim já ocor-
reram no Brasil e em outros países.

Com o assunto em voga, está 
em discussão no Congresso Nacio-
nal o Projeto de Lei (PL) 21/2020, 
que trata da regulação da IA no Bra-
sil. Aprovado pela Câmara em se-
tembro do ano passado, foi enviado 
ao Senado, onde está sendo anali-
sado por uma comissão de juristas, 
que vai elaborar o marco legal da IA. 
A regulação é vista mundo afora 
como uma forma de mitigar riscos. 

A profundidade do marco legal 
é um dos pontos de debate. Existe 
preocupação que uma legislação 
muito rígida possa inibir o desen-
volvimento de tecnologias. Ao mes-
mo tempo, o vácuo regulatório 
pode resultar em insegurança jurí-
dica e mau uso da IA.

As diferentes opiniões apresen-
tadas nas audiências públicas ocor-
ridas na comissão do Senado inten-
sificam o debate para algumas 
questões: a regulação deve ser res-
trita a princípios ou detalhada? 

A Quem será o responsável pela apli-
cação da lei: um novo órgão regu-
lador ou as agências já existentes?

O setor de softwares, por exem-
plo, defende a regulamentação, 
pois esta gera segurança aos ope-
radores. Loren Spindola, líder do 
grupo de trabalho sobre IA da As-
sociação Brasileira de Empresas de 
Software (Abes), é favorável a uma 
regulação centrada em princípios.

A IA é uma ferramenta, e não 
um direito em si. É como a internet, 
segundo o advogado Rony Vainzof, 
consultor em proteção de dados da 
Federação do Comércio de Bens, 
Serviços e Turismo do Estado de São 
Paulo (FecomercioSP), para quem 
a regulação deve manter um equi-
líbrio entre a proteção de direitos 
e o desenvolvimento tecnológico.

Segundo Vainzof, a legislação 
não deve se aprofundar em deta-
lhes que acarretem gastos para os 
desenvolvedores. 

Sob outro ponto de vista, há 
especialistas que julgam que os 
princípios norteadores da IA já se-
jam bastante conhecidos por quem 
atua na área, e que uma legislação 
que apenas reproduza tais valores 
não será de grande valia.

A advogada Tainá Aguiar Junqui-
lho, professora da Universidade de 
Brasília (UnB) e do Instituto Brasilien-
se de Direito Público (IDP), na área de 
Tecnologia, Inovação e Direito, con-
centrou sua pesquisa de doutorado 
nos limites éticos mínimos da IA.

Nas entrevistas que fez com 
profissionais do setor, apareceram 
os seguintes princípios em comum: 
transparência, responsabilidade, 
equidade, prestação de contas, ex-
plicabilidade e sustentabilidade. No 
entanto, Tainá detectou demanda 
por mais critérios.

Vácuo 
regulatório pode 

resultar em 
insegurança 

jurídica e mau 
uso da IA
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A regulação visa 
a estabelecer 
princípios e 
mitigar riscos. 
Desafio é  
não inibir o 
desenvolvimento 
de tecnologias



“Ao contrário do que muita gen-
te pensa, os interessados deman-
dam regulação. Não uma hiper-re-
gulação, mas algo para dar segu-
rança jurídica aos desenvolvedo-
res”, diz a advogada. No decorrer 
da pesquisa, ela percebeu que mui-
tos profissionais temem a respon-
sabilização pelos riscos que nem 
sequer têm conhecimento.

Com base nesta constatação, Tai-
ná é a favor de uma regulação não 
impeditiva, mas que trace limites mí-
nimos para um equilíbrio entre a éti-
ca e a importância estratégica da IA. 

INFLUÊNCIA EUROPEIA
Uma das principais influências 

do debate no Brasil é o projeto em 
discussão na União Europeia (UE). 
A proposta em negociação na Eu-
ropa pretende evitar as possíveis 
consequências negativas de deci-
sões tomadas por IA. Uma das 
preocu pações é com a perpetuação, 
no ambiente tecnológico, de pre-
conceitos contra negros, imigran-
tes, mulheres e outros grupos.

“Estudos nos mostram como as 
tecnologias reproduzem a realida-
de. Machine Learning [‘aprendizado 

de máquina’, um dos ramos da IA] é 
o conhecimento aprimorado a par-
tir de exemplos. Se estes são discri-
minatórios ou racistas, serão repro-
duzidos”, destaca a relatora da Co-
missão de Juristas do Senado, Lau-
ra Schertel Mendes, também pro-
fessora da UnB e do IDP.

Outros exemplos de pessoas 
ou grupos sociais prejudicados 
por decisões de sistemas automa-
tizados ocorrem no Brasil e no 
mundo. Alexandre Pacheco, pro-
fessor de Direito e Tecnologia da 
Escola de Direito da Fundação 
Getulio Vargas (FGV), em São 
Paulo, cita o caso de estados nor-
te-americanos que trocaram as-
sistentes sociais por uma ferra-
menta semelhante a um score de 
crédito, a fim de definir a pericu-
losidade de pessoas, para efeitos 
de relaxamento de prisões. Fato-
res que não deveriam contar na 
tomada de decisão, como “raça”, 
foram incluídos na equação, e a 
probabilidade de uma pessoa ne-
gra ser considerada perigosa era 
significativamente maior do que 
a de uma pessoa branca.

No Brasil, em março de 2022, 
a Justiça suspendeu o uso de reco-
nhecimento facial no metrô de São 
Paulo. O motivo: o sistema pode 
“atingir direitos fundamentais dos 
cidadãos”, e a estatal não havia 
apresentado, até aquele momento, 
“informações precisas sobre o ar-
mazenamento das informações e 
utilização do sistema de reconhe-
cimento pessoal”.

“O projeto poderia ser princi-
piológico se não tivéssemos cons-
ciência dos problemas. No entanto, 
hoje, nós sabemos quais são, temos 
exemplos de casos de usos inade-
quados”, ressalta Alexandre Pache-
co. Na opinião do professor, a lei 
tem de abordar estas questões de 
forma concreta.

Projeto de lei fixa regras gerais  
para a Inteligência Artificial

O PL 21/2020 fixa fundamentos, princípios e diretrizes para o 
desenvolvimento e a aplicação da inteligência artificial (IA) no 
Brasil, como os desenvolvimentos científico e tecnológico, a 
não discriminação e a transparência. O estímulo à 
autorregulação é um dos fundamentos.
DENTRE OS DESTAQUES, ESTÃO:

•  princípio da intervenção subsidiária: regras detalhadas só 
devem ser formuladas quando absolutamente necessárias;

•  princípio da atuação setorial: a ação do Estado deve ocorrer 
por meio de órgão regulador existente e com base em 
legislação do setor no qual a tecnologia é utilizada;

•  texto não cria uma agência reguladora própria para IA;
•  gestão baseada em riscos: baixo e alto. Texto não detalha os 

conceitos e afirma que os riscos devem ser avaliados em casos 
concretos, sem dar exemplos;

•  estabelece como regra geral a responsabilidade subjetiva dos 
agentes que atuam com IA em casos de dano, exceto em 
situações envolvendo relações de consumo.

Justiça de São 
Paulo 

suspendeu o 
uso de 

reconhecimento 
facial no metrô 
da capital, por 

entender que o 
dispositivo 

atinge direitos 
fundamentais 
dos cidadãos 
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RISCOS
A profundidade da regulação 

leva à discussão sobre a escala de 
ameaças representadas por tecno-
logias de IA. O projeto da UE esta-
belece diferentes níveis de risco em 
potencial: mínimo, limitado, eleva-
do e inaceitável.

Representam risco mínimo sis-
temas utilizados em videogames e 
aplicativos antispam, por exemplo. 
Os chatbots de sites de atendimen-
to ao cliente entram em risco limi-
tado. Tecnologias de transportes, 
educação, recrutamento profissio-
nal, medicina, serviços essenciais e 
administração da Justiça são clas-
sificadas como de risco elevado. 
São consideradas de risco inaceitá-
vel aplicações que constituam “cla-
ra ameaça” aos cidadãos.

No projeto da UE, quanto maior 
o risco, mais rigorosos são os requi-
sitos para o lançamento de uma 
nova ferramenta no mercado – os 
quais vão desde a utilização livre no 
patamar mínimo, passando pelo 
escrutínio do próprio usuário no 
nível limitado e pelas avaliações 
cuidadosas na classificação de risco 
elevado, até a proibição em casos 
considerados de risco inaceitável.

Já há, na Europa, propostas de 
banimento de certos usos, como o 
reconhecimento facial em espaços 
públicos. Evitar o registro não au-
torizado de informações pessoais 
são algumas das justificativas. No 
Brasil, a possibilidade de eventuais 
vetos a aplicações de IA também 
tem sido discutida nas audiências 
do Senado, como em casos de re-
conhecimento facial em praça pú-
blica e que envolvam decisões de 
vida e morte.

O PL 21/2020, conforme apro-
vado na Câmara, diz que “ao disci-
plinar a aplicação de inteligência 
artificial”, o Poder Público deverá 
observar, dentre outras diretrizes, 

a “gestão baseada em risco”, além 
de falar em “baixo” e “alto” riscos, 
mas não delimita os conceitos.

“Se a lei minar o espaço para 
aprendizado, como a tecnologia vai 
evoluir?”, questiona Loren Spindo-
la, executiva da Abes, que é contrá-
ria ao modelo da UE e ao eventual 
banimento de aplicações de IA de 
antemão. 

ÓRGÃO REGULADOR
A reponsabilidade pela aplica-

ção da lei é um dos tópicos mais 
controversos, segundo a relatora da 
Comissão de juristas do Senado, 
Laura Schertel Mendes. “A discus-
são afeta a competência de vários 
órgãos [reguladores]. Quem vai ser 
responsável pela mitigação de ris-
cos e implementação de direitos 
neste caso? Os órgãos existentes 
ou um novo órgão?", questiona.

A centralização regulatória 
preo cupa parte dos especialistas, 
em razão da diversidade de aplica-
ções dos sistemas. Sob este ponto 
de vista, carros autônomos não de-
veriam ser avaliados sob os mes-
mos critérios que tecnologias para 
a área da Saúde, por exemplo.

Uma corrente argumenta que a 
fiscalização deve ser realizada pelos 
órgãos responsáveis pela regulação 
da área em que a tecnologia é uti-

lizada. Se a aplicação for na Saúde, 
a incumbência é da Agência Nacio-
nal de Vigilância Sanitária (Anvisa); 
se for na área de Finanças, o Banco 
Central (Bacen), por exemplo.

Rony Vainzof, da FecomecioSP, 
compartilha da opinião. Ele acredi-
ta que os órgãos existentes têm 
capacidade para avaliar o uso de 
novas tecnologias em seus respec-
tivos segmentos. A “atuação seto-
rial” é o modelo previsto pelo Pro-
jeto de Lei (PL) 21/2020, aliado a 
um sistema de “autorregulação”, ou 
seja, feito por agentes privados.

Na outra mão, Alexandre Pache-
co, da FGV, alega ser necessária a 
criação de um novo órgão. Para ele, 
uma legislação vaga e a falta de uma 
agência reguladora resultarão na 
judicialização de questões relacio-
nadas à IA e, portanto, em incerte-
zas para o setor. A própria Autori-
dade Nacional de Proteção de Da-
dos (ANPD) serve como exemplo, 
pois fiscaliza a proteção de informa-
ções nas mais diferentes atividades.

A advogada Tainá Junquilho 
também vê com bons olhos a cria-
ção de um novo órgão, mas nos 
moldes do Comitê Gestor da Inter-
net (GGI), com uma composição 
multissetorial reunindo empresas, 
universidades, governos e cidadãos. 
Uma estrutura assim, na sua ava-

Uma corrente 
defende que a 

fiscalização seja 
feita pelos 

órgãos 
responsáveis 

pela regulação 
da área em que 

a tecnologia é 
utilizada 

ååå

Especialistas discutem se a 
regulação deve ser restrita a 
princípios ou detalhada, bem 
como se a responsabilidade pela 
aplicação da lei seria de um 
novo órgão regulador ou de 
agências já existentes



liação, conseguiria promover um 
“equilíbrio de forças”, sem o peso 
orçamentário de uma agência re-
guladora propriamente dita.

A autorregulação deve ser in-
centivada, na visão de Miriam 
Wimmer, diretora da ANPD. “As 
mais modernas abordagens regu-
latórias abrem espaço também 
para arranjos híbridos, combinan-
do mecanismos de regulação tra-

dicional com instrumentos de 
corregulação e autorregulação”, 
destaca.

Independentemente da pro-
fundidade da legislação, os espe-
cialistas concordam que esta de-
ve abrir espaço para ambientes 
nos quais projetos inovadores 
possam ser testados em circuns-
tâncias reais por determinado 
período, e seus efeitos, verifica-

dos na prática, sem que sejam 
submetidos aos requisitos tradi-
cionais dos órgãos reguladores.

RESPONSABILIDADE CIVIL
Outro tema que tem sido abor-

dado nas discussões acerca da IA é 
o da responsabilidade civil: a obri-
gação de alguém reparar um dano 
material ou moral. O PL 21/2020 
estabelece a responsabilidade “sub-
jetiva” como padrão nos casos en-
volvendo a tecnologia. Neste caso, 
a parte prejudicada precisa provar 
a culpa da outra parte – um forne-
cedor, por exemplo.

Ocorre que, dada a complexida-
de técnica da IA – e o porte de algu-
mas instituições envolvidas no setor 
–, é difícil imaginar que um cidadão 
comum tenha condições de reunir 
elementos para provar a culpa de 
uma grande empresa de tecnologia.

É por isso que, em determina-
das áreas, como no Direito do Con-
sumidor, aplica-se a responsabili-
dade “objetiva”, na qual basta 
mostrar que houve dano. Não é 
necessário provar que o fornecedor 
agiu com culpa.

As discussões na comissão do 
Senado vão no sentido de que a lei 
não deve definir um tipo específico 
de responsabilidade. A tendência é 
que a utilização de um modelo ou 
outro dependerá do caso concreto.

A comissão de juristas do Sena-
do realizou a primeira reunião em 
março de 2020, com um prazo de 
120 dias para a conclusão do traba-
lho. Foram realizados quatro dias 
de audiências públicas, num total 
de 12 painéis, com 60 debatedores 
convidados, mais um seminário in-
ternacional. O colegiado tem até 
agosto para a conclusão dos traba-
lhos com a possibilidade de prorro-
gação do prazo. 
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Projeto estabelece como 
padrão a responsabilidade 
“subjetiva”:  
a parte prejudicada precisa 
provar a culpa do outro lado

O Azure possui o maior portfólio
de produtos de tecnologia
para o seu negócio digital

Para mais informações, aponte a câmera
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Em História da  
riqueza no Brasil,  

Jorge Caldeira reconta 
a história da economia 

colonial brasileira, 
destacando a pujança do 

mercado interno. Livro 
confronta narrativas 

até então consagradas 
sobre a identidade 

empreendedora do país 

Por Vinícius Mendes 
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Outra visão  
de nós mesmos 

m meados de 1800, 
Brasil e Estados Uni-
dos eram dois países 
muito similares. Am-
bos tinham a mesma 
receita anual de ex-
portações – em torno 
de 4 milhões de libras 
esterlinas – e possuí-

am populações parecidas, de cerca 
de 5 milhões de pessoas. 

Em alguns aspectos, as diferen-
ças eram até mais significativas 
para o lado de cá: as grandes cida-
des norte-americanas da época (Fi-
ladélfia, Boston e Nova York), por 
exemplo, eram pequenas perto das 
nossas mais importantes (Rio de Ja-
neiro, Salvador e Recife) –, uma van-
tagem que se materializava, dentre 
outras coisas, na existência de um 
mercado interno mais pujante. 

Quase um século depois, em 
1890, porém, a diferença entre am-
bos passou a ser abissal. Os Estados 
Unidos chegavam a 62 milhões de 

E
habitantes, um gigante perto dos 
pouco mais de 14 milhões do Brasil. 
Este salto demográfico se refletiu 
principalmente na economia do 
país estrangeiro, que, àquela altura, 
já era 15 vezes maior do que a bra-
sileira. Foi assim que os Estados Uni-
dos entraram no século 20 prontos 
a encabeçar, aos poucos, a lideran-
ça da atividade econômica global. 

Mas o que aconteceu nestes 
quase cem anos anteriores? 

Para o cientista político e his-
toriador Jorge Caldeira, a resposta 
está na insistência do Brasil em 
sustentar a escravidão. Em Histó-
ria da riqueza no Brasil, cinco sécu-
los de pessoas, costumes e governos 
(Sextante, 2017), ele mostra que, 
enquanto a mão de obra escrava 
foi perdendo importância na eco-
nomia brasileira, as instituições 
do país permaneceram enrijecidas 
até o fim daquele século. Nos Es-
tados Unidos, a abolição aconte-
ceu em 1863. 



re
se

nh
a

53

O livro evidencia que a dispari-
dade econômica existente entre as 
regiões do país, por exemplo, tam-
bém é consequência do período 
escravocrata. A proibição do tráfico 
de escravos no cenário internacio-
nal, na primeira metade do século 
19, desencadeou um mercado in-
terno indutor de desigualdades: os 
compradores se concentravam na 
capital imperial, e os escravizados 
vinham das fazendas do Nordeste 
– onde ainda eram a principal força 
de trabalho. A mudança produtiva 
culminou no enriquecimento do 
Rio de Janeiro, já baseado na cul-
tura do café, e no empobrecimen-
to dos produtores nordestinos.

Estas são apenas algumas das 
conclusões de Caldeira. Para che-
gar a elas, o autor se valeu de ins-
trumentos metodológicos que não 
estavam à disposição dos grandes 
intérpretes nacionais, como a eco-
nometria, desenvolvida só a partir 
dos anos de 1970, e a antropologia, 
que forneceu descobertas sobre as 
relações econômicas entre indíge-
nas e colonizadores, por exemplo.

Contudo, a grande contribui-
ção de Caldeira parece ser outra: 
ao contrário de quase toda a histo-
riografia existente, o autor defende 
que o mercado interno colonial foi 
o principal motor da economia bra-
sileira à época – e não a economia 
de subsistência ou mesmo o volu-
me de exportações. Era um contex-
to marcado pelas trocas e pelo tra-
balho de pequenos produtores e, 
até mesmo, de “empreendedores 
individuais”, mas não só. Caldeira 
encontra relações econômicas só-
lidas também entre indígenas, que, 
longe da compreensão comum, 
também não produziam apenas 
para si mesmos. 

Este mercado interno eferves-
cente do Brasil Colônia foi o que 
permitiu ao país nascente registrar 

crescimentos econômicos maiores 
do que os de Portugal, sua metró-
pole, e os norte-americanos, pelo 
menos até o começo do século 19. 
Mesmo com o advento da Primei-
ra República, a partir de 1889, este 
seguiu sendo o principal elemento 
da economia brasileira, até a crise 
causada pelo crash da Bolsa de 
Nova York, em 1929. 

No Brasil, foi já na Primeira 
República que o Estado iniciou sua 
trajetória de expansão às custas 
da renda do trabalho e da produ-
ção nacional. E, embora o prota-
gonismo estatal tenha protegido 
o país da crise da década de 1930, 
nos fez pagar o preço de ser um 
ator periférico no mercado inter-
nacional, em meados dos anos de 
1970, quando o comércio voltou a 
dar o tom das economias globais. 

Toda esta realidade econômica 
também atraiu a atenção do Cal-
deira sociólogo. Seu argumento, 
neste sentido, não é tão novo: o de 
que a estrutura de produção de 
riqueza era baseada em pequenos 
produtores e em empreendedores 
que trabalhavam com a cara e a 
coragem, sem garantia de estabi-
lidade. Foi um novo sentido social 
que o Brasil ofereceu ao mundo – a 

exemplo do que os estadunidenses 
gostam de contar sobre si mesmos. 

Era uma novidade para o Oci-
dente, já que a sociedade europeia 
se baseava, até ali, nos estamentos, 
cuja preocupação das pessoas era 
passar a vida em uma mesma classe 
social. No Brasil, a perspectiva era 
exatamente vir de uma origem e 
acabar em outra. O autor encontra 
no português Diogo Álvares Correia, 
conhecido como Caramuru, o exem-
plo mais acabado disso: chegado 
pobre à colônia, após um naufrágio, 
ele voltaria ao continente europeu 
anos depois, afortunado e casado 
com uma indígena, rebatizada de 
Catarina Paraguaçu. 

Não é à toa que Caldeira tenha 
certa simpatia pela atual figura do 
empreendedor, chamado no deba-
te econômico de hoje de “conta 
própria” ou “autônomo”. Naquele 
mercado interno colonial, embora 
ainda não tivesse este rótulo, eram 
estes atores individuais – sertane-
jos, mercantes, produtores rurais, 
indígenas – que faziam a economia 
brasileira girar. Esse ator econômi-
co, segundo Caldeira, ainda norteia 
boa parte do que o país produz de 
riqueza hoje em dia, a despeito de 
sua relação. 
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custo do crédito no 
Brasil, que, historica-
mente, nunca deu alí-
vio a toda a cadeia – do 
setor produtivo ao 
consumidor final –, 
tem pesado ainda 
mais com as altas su-
cessivas da taxa básica 

de juros, a Selic, e as incertezas po-
lítico-econômicas. Algumas medidas 
do Poder Executivo miram a redução 
do custo deste capital para financia-
mentos. Uma delas é a proposta do 
Novo Marco das Garantias, previsto 
no Projeto de Lei (PL) 4.188/21, que, 
até o fechamento desta edição, já 
havia sido aprovado pela Câmara e 
estava em análise no Senado.

O texto, elaborado pelo Minis-
tério da Economia, prevê regras 
para a modernização do regime de 
garantias para a obtenção de cré-
dito. O objetivo, segundo explicou 
Pedro Calhman de Miranda, da Se-
cretaria de Política Econômica 

o
(SPE) do Ministério da Economia, 
durante coletiva da Federação Bra-
sileira de Bancos (Febraban), em 
maio, é reduzir o custo de financia-
mento de empresas e das famílias. 
Segundo Calhman, quando há ga-
rantias seguras, o risco de perda cai 
para quem empresta. “Garantias 
melhores levam a juros menores”, 
disse, na ocasião.

A Febraban defende o texto do 
PL, mas pede a manutenção da 
emenda 9, que prevê a cobrança 
extrajudicial de dívidas garantidas 
por alienação fiduciária de bens 
móveis, tais como veículos. A ex-
clusão desta possibilidade poderia 
ocorrer, desde que pactuada entre 
credor e devedor. 

Uma das principais dificuldades 
na tomada de crédito no país é a ine-
ficiência na utilização das garantias, 
segundo avaliação da SPE. O entrave 
está tanto na subutilização delas 
quanto nas dificuldades na sua recu-
peração em caso de inadimplência. 

Novo Marco das Garantias promete aumentar a 
concorrência entre as instituições financeiras e 

reduzir os custos de contratação de financiamentos 
para empresas e pessoas físicas

Por Paula Pacheco

Crédito  
facilitado 
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 GESTÃO DAS GARANTIAS 
O PL prevê a criação do serviço 

de gestão especializada. A ideia é 
tornar mais eficiente o seu uso pa-
ra a concessão de créditos, aumen-
tando a concorrência entre as ins-
tituições financeiras e reduzindo os 
custos. A operação do serviço fica-
rá nas mãos das Instituições Ges-
toras de Garantias (IGGs). Trata-se 
de pessoa jurídica de direito priva-
do que dependerá do Banco Central 
(Bacen) para o funcionamento, se-
gundo critérios do Comitê Mone-
tário Nacional (CMN).

A atuação da IGG, segundo a 
SPE, permitirá que uma mesma sal-
vaguarda seja utilizada em mais de 
uma operação de crédito e com di-
ferentes instituições financeiras. 
“As IGGs acabarão com a verticali-
zação obrigatória da gestão de ga-
rantias em um banco, permitindo 
que este se dedique a oferecer o 
crédito da melhor forma. A IGG, por 
sua vez, se dedicará à gestão dos 
bens dados em garantia. A conse-
quência será aumentar a autono-
mia das empresas e dos cidadãos 
na utilização dos bens que lhes per-
tencem”, afirma a SPE.

Na época do lançamento do PL 
do Marco das Garantias, o então 
secretário de Política Econômica 
do Ministério da Economia, Adolfo 
Sachsida (atual ministro de Minas 
e Energia), defendeu que o projeto 
devolve ao dono da garantia o di-
reito de usá-la. Como exemplo, 
citou o caso de uma pessoa que 
tem um imóvel com um valor dez 
vezes maior do que o empréstimo 
solicitado. Pelas regras atuais, a 
residência oferecida como condi-
ção na operação com o banco fica 
100% atrelada ao negócio.

“Está errado isso. A garantia é 
do trabalhador, é do empreendedor. 

E que tal, em vez de pensarmos nu-
ma casa, pensarmos numa empre-
sa? Quantos empresários estão 
precisando de financiamento e não 
conseguem pegar crédito barato, 
porque não têm a garantia? Este 
novo mercado torna o crédito mais 
barato a todos os empresários bra-
sileiros, principalmente os peque-
nos, que são aqueles que não têm 
acesso ao banco”, afirmou Sachsida.

O novo marco terá potencial de 
injeção de recursos em diferentes 
frentes. A SPE dá como exemplo o 
mercado imobiliário residencial. 
Hoje, as operações de crédito que 
utilizam estes imóveis como garan-
tia somam cerca de R$ 800 bilhões, 
segundo dados do Bacen. Contudo, 
o estoque destes bens no Brasil é 
de R$ 10 trilhões. O uso de uma 
garantia imobiliária pode reduzir 
pela metade o valor da parcela pa-
ga mensalmente, quando compa-
rada a uma operação sem fianças 
garantidoras, segundo a SPE. 

O fim do monopólio da Caixa 
Econômica Federal (CEF) no serviço 
de penhor civil também compõe o 
PL. O texto prevê que outras insti-
tuições possam operar no segmen-
to, o que vai aumentar a concor-
rência e poderá reduzir os custos.

INCLUSÃO FINANCEIRA 
Presidente da Associação Brasi-

leira de Fintechs (ABFintechs), Diego 
Perez acredita que as startups do 
setor financeiro poderão ganhar es-
paço com o novo marco. A possibi-
lidade é que estas companhias apri-
morem o atendimento a nichos 
econômicos.

Segundo Perez, linhas de crédi-
to como as voltadas à compra de 
imóveis devem ser as mais impac-
tadas, mas devem surgir novos seg-
mentos capazes de incluir a popu-

IGGs vão atuar 
como 
intermediárias 
entre tomadores 
e bancos, que 
deixarão de 
administrar as 
garantias 

Governo prevê 
otimizar o uso do 
estoque atual  
de garantias 
imobiliárias em 
operações de 
crédito 

HHHH

IGGs serão 
regulamentadas 

pelo Bacen 
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lação com menor poder aquisitivo. 
“Acredito que haverá uma diversi-
dade grande. Por exemplo, com o 
crédito estudantil. O aluno vai po-
der pagar a universidade com algum 
tipo de penhor, como bens móveis, 
um carro, até um computador ou 
um celular que valha bastante. Isto 
é, amplia-se a possibilidade de se-
rem usados outros patrimônios, 
avaliados pela IGG”, diz o presiden-
te da ABFintechs.

A maturidade digital das finte-
chs as colocará na dianteira deste 
novo ambiente de negócios, na 
avaliação de Perez. “As pessoas já 
estão acostumadas com as facili-

dades das fintechs, em que se pode 
fazer tudo online. Esta preferência 
deve se manter com o marco, por-
que vai ser possível oferecer as van-
tagens da digitalização a uma nova 
demanda.” 

Da parte dos potenciais toma-
dores de crédito, há cautela. Para 
Hiroyuki Sato, diretor executivo de 
Assuntos Jurídicos e de Financia-
mentos da Associação Brasileira da 
Indústria de Máquinas e Equipamen-
tos (Abimaq), ainda não é possível 
fazer projeções. “Apesar de visuali-
zarmos efeitos positivos da racio-
nalização das garantias, não temos 
ideia do grau de impacto no merca-

do, em termos de aumento dos con-
tratos de crédito”, pondera Sato. 

Ainda segundo o executivo da 
Abimaq, a relação entre os bancos 
e as IGGs é um ponto de atenção. 
“Vai depender de como a novidade 
será aplicada no mercado, sobretu-
do se as instituições financeiras, 
concentradas como são, aceitarão 
de bom grado o chamado ‘compar-
tilhamento de garantias’”, adverte. 

PEQUENOS  
EMPREENDEDORES 

Para as micro, pequenas e mé-
dias empresas, a aprovação do PL 
pode interromper o atual modelo 

CONCESSÃO TOTAL DE CRÉDITO 

R$ 398,3 bilhões

CRÉDITO AMPLIADO 
Operações de empréstimos feitas no Sistema Financeiro Nacional 
(SFN) e operações com títulos públicos e privados

EMPRESAS 
R$ 4,6 trilhões (51,7% do PIB)

FAMÍLIAS 

R$ 3 trilhões (33,7% do PIB)

ESTOQUE DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO DO SFN 
R$ 2 trilhões às empresas 
R$ 2,8 trilhões às famílias

VOLUME DE CRÉDITO COM RECURSOS LIVRES PARA PJ 

R$ 1,3 trilhão

VOLUME DE CRÉDITO COM RECURSOS LIVRES ÀS FAMÍLIAS 
R$ 1,5 trilhão

O retrato do crédito no Brasil

Fonte: Banco Central/Estatísticas Monetária e de Crédito/fevereiro de 2022

Foto: Shutterstock



principais pontos do pl 4.188⁄21

•  Permite que o mutuário tome mais empréstimos no mesmo 
banco com base no mesmo bem. Hoje, o bem garante uma única 
operação.

•  Criação das Instituições Gestoras de Garantia (IGGs). 
Regulamentadas pelo Conselho Monetário Nacional (CMN) e 
supervisionadas pelo Bacen, vão avaliar as garantias das pessoas 
físicas e jurídicas e definir o valor que poderá ser financiado pela 
instituição financeira. 

•  Fim do monopólio da Caixa Econômica Federal para o serviço de 
penhor civil. Outras instituições vão poder operar no segmento, 
o que vai aumentar a concorrência e reduzir custos. 

•  Com a alienação fiduciária, será possível contratar novos 
créditos vinculados a uma garantia imobiliária dada em 
alienação fiduciária.

de crédito que penaliza parte signi-
ficativa do setor produtivo. Giovan-
ni Beviláqua, analista de Capitali-
zação e Serviços Financeiros do 
Sebrae Nacional e doutor em Eco-
nomia pela Universidade de Brasília 
(UnB), explica que as dificuldades 
dos pequenos negócios têm uma 
origem comum: a assimetria de in-
formações. 

Isso acontece porque os bancos 
ou as instituições financeiras têm 
dificuldade de avaliar corretamen-
te a gestão dos pequenos em-
preendimentos e o seu histórico de 
operações financeiras – ou seja, de 
mensurar se são ou não negócios 
produtivos. “Por isso, são conside-
rados mais arriscados, com maior 
probabilidade de não pagarem pe-
los empréstimos ou financiamen-

Pequenos negócios 
enfrentam restrição 
de crédito e juros  
mais altos. Nova 
legislação pretende 
desburocratizar 
acesso a 
financiamentos 

tos, resultando em restrição ao 
crédito e custos mais elevados”, 
analisa Beviláqua.

A SPE acredita em efeitos de 
curto prazo após a aprovação do PL. 
Num primeiro momento, no entan-
to, os tomadores de crédito ainda 
não poderão buscar taxas de juros 
mais baratas em outros bancos pa-
ra utilizar a mesma garantia já dada 
em um financiamento. Só após o 
Bacen propor a regulamentação das 
IGGs, detalha a Secretaria, elas po-
derão ser constituídas, aumentan-
do-se, assim, a concorrência na 
concessão do crédito. Com a IGG, 
a segunda operação de crédito po-
derá ser efetuada em qualquer ban-
co, e o tomador terá a oportunida-
de de encontrar aquele que ofereça 
a menor taxa de juros. 

Foto: Shutterstock
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Consulta 
digital ao 

Serp vai 
facilitar a 

checagem 
de garantias 

xxx

Além do PL das garantias, foi 
sancionada em junho a lei 
14.382/22, fruto da MP 1.085/21, 
que reforça o pacote de medidas 
de desburocratização do ambien-
te de negócios. 

O texto prevê a implantação 
do Sistema Eletrônico de Regis-
tros Públicos (Serp) até janeiro 
de 2023. Na prática, a iniciativa 
pretende digitalizar os cartórios, 
viabilizando a recepção e o envio 
eletrônico de documentos, a 
emissão de certidões e as con-
sultas sobre bens registrados. 
Segundo o governo, o sistema vai 
diminuir custos operacionais de 
financiamentos, por exemplo, 
tendo potencial de reduzir um 
dos elementos que compõem o 
Custo Brasil. O Brasil tem, ao to-
do, 13.440 cartórios em todo o 
território nacional.

Para o subsecretário de Polí-
tica Microeconômica do Minis-
tério da Economia, Emmanuel 

Sousa de Abreu, ao possibilitar 
consultas nacionais aos registros 
de bens móveis e imóveis, o Serp 
facilitará o oferecimento de ga-
rantias e sua aceitação por insti-
tuições financeiras. 

Uma pesquisa realizada pe-
lo Ipec (antigo Ibope), enco-
mendada pelo Movimento Bra-
sil Competitivo (MBC), mos-
trou que 76% dos entrevista-
dos afirmaram ser a favor da 
digitalização dos cartórios. 
Entre os entrevistados que pre-
cisaram utilizar os cartórios 
nos últimos anos (63%), o re-
sultado é ainda maior: mais de 
80% são favoráveis à digitali-
zação dos serviços. 

A MP “representa uma ‘vira-
da de mesa’ nos trâmites carto-
riais”, na visão do presidente do 
Conselho Jurídico da Câmara 
Brasileira da Indústria da Cons-
trução (Cbic), José Carlos Gama. 
Ele destaca, por exemplo, que o 

prazo para registro de escrituras 
cairá de 30 para 5 dias úteis.

Por outro lado, Cláudio Marçal 
Freire, presidente da Associação 
Nacional dos Registradores e No-
tários do Brasil (Anoreg/BR), afir-
ma que a MP é voltada quase que 
exclusivamente ao registro de imó-
veis e que a digitalização dos ser-
viços “já se encontra em estágio 
extremamente avançado”, com 
“mais de 95% dos atos podendo 
ser realizados de forma eletrônica”.

Freire ressalta que há reali-
dades locais muito distintas. 
“Portanto, um prazo [de imple-
mentação] gestado sem levar em 
consideração as peculiaridades 
do país pode sofrer com intercor-
rências”, diz. Ele lembra que a Lei 
11.977/09 já previa a criação de 
um sistema semelhante, mas não 
atingiu seus objetivos. O execu-
tivo acrescenta que 2,64 mil dos 
mais de 13 mil cartórios brasilei-
ros são deficitários.  

CARTÓRIOS MAIS ÁGEIS 

Foto: Shutterstock
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A Frente Parlamentar pelo Brasil Com-
petitivo e o MBC lançaram, em julho, a Agen-
da de 12 Compromissos para um Brasil Com-
petitivo. Elaborado com base na mandala 
do Custo Brasil, o conjunto representa a união 
do setor produtivo e da sociedade civil em 
torno de uma agenda comum e prioritária. 
As propostas serão levadas aos candidatos 
ao Executivo e Legislativo, para que sirvam 
de subsídio aos políticos ao longo das elei-
ções deste ano. Confira, abaixo, as propostas  
apoiadas por cerca de 50 entidades do setor 
empresarial e da sociedade civil organizada.

AGENDA DE 
CRESCIMENTO 

Saiba mais detalhes. 
Aponte o seu celular 
para este código QR

Foto: Ak Jornalismo

ACESSO A CRÉDITO 
COMPETITIVO

 
 
SIMPLIFICAÇÃO TRIBUTÁRIA 
E ELIMINAÇÃO DA 
CUMULATIVIDADE

AMPLIAÇÃO DO ACESSO À 
EDUCAÇÃO PROFISSIONAL  
E TECNOLÓGICA 

ATUALIZAÇÃO DA  
INFRAESTRUTURA  
DIGITAL

DIVERSIFICAÇÃO DA  
MATRIZ LOGÍSTICA,  
COM O APOIO DA  
INICIATIVA PRIVADA

REORGANIZAÇÃO DA MATRIZ 
ENERGÉTICA, PARA DIMINUIR 
CUSTOS E RISCOS DE 
DESABASTECIMENTO

J
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m

r

H MODERNIZAÇÃO DA LEGISLAÇÃO 
TRABALHISTA, PARA CRIAÇÃO  
DE EMPREGOS FORMAIS

SIMPLIFICAÇÃO REGULATÓRIA, 
PROFISSIONALIZAÇÃO E INDEPENDÊNCIA 
DAS AGÊNCIAS REGULADORAS

INTEGRAÇÃO COM  
A ECONOMIA GLOBAL 

AMPLIAÇÃO DA EFICIÊNCIA  
DO SERVIÇO PÚBLICO, A PARTIR  
DA TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

MELHORIA DO AMBIENTE  
PARA A PESQUISA,  
O DESENVOLVIMENTO  
E A INOVAÇÃO 

PROMOÇÃO DA  
SUSTENTABILIDADE  
E MELHORIA DAS  
REGULAÇÕES AMBIENTAIS 

wq

x

12 Compromissos para um Brasil Competitivo
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LGPD
PREVISÃO DE CONCLUSÃO 

Uma agenda de desenvolvimento socioeconômico compatível com 
as transformações contemporâneas deverá ter a qualificação do capital 
humano como impulso à competitividade. Este diagnóstico embasa o 
manifesto Educação Profissional Técnica, Competitividade e Desenvolvi-
mento: uma agenda para o Brasil.

Lançado pelo MBC, o documento defende o fortalecimento da educação 
técnico-profissional e a qualificação da educação básica como alternativas 
para a produtividade nacional, bem como apresenta iniciativas que o MBC 
pretende aplicar nos próximos anos para melhorias no ensino técnico. Tam-
bém defende a expansão das matrículas no ensino profissional técnico de 
nível médio, com meta de alcançar 40% do total de matrículas no ensino 
médio regular, em 2030. Destacam-se cinco oportunidades que podem ga-
rantir uma maior centralidade da Educação Profissional e Tecnológica (EPT) 
no desenvolvimento da competitividade sistêmica do país.

FOCO NA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DESAFIO DA  
PROTEÇÃO DE DADOS 

Após um ano de vigência das sanções ad-
ministrativas previstas na Lei Geral de Pro-
teção de Dados (LGPD), apenas 16% das em-
presas já concluíram a implantação das ações 
necessárias para a adaptação à lei. O dado é 
da pesquisa Panorama da Proteção de Dados 
Pessoais no Brasil, elaborada pelo Fórum Em-
presarial LGPD e operacionalizada pela As-
sociação Brasileira de Empresas de Software 
(Abes). A maioria das companhias (36%) afir-
mou que o processo estaria concluído no fim 
do primeiro semestre deste ano. Outros 17% 
planejam finalizar até o fim de 2022. A dis-
posição da LGPD mais difícil de ser cumprida, 
segundo as companhias pesquisadas, é o acom-
panhamento do ciclo de vida dos dados para 
determinar o término do seu tratamento. O 
estudo tem o objetivo de mapear o nível de 
maturidade dos programas de governança em 
proteção de dados do setor produtivo. O le-
vantamento foi respondido por companhias 
de todos os portes, de 17 estados brasileiros, 
e será atualizado em janeiro de 2023. 

1º SEM/2022

2º SEM 2021 21,86%

2º SEM 2022 16,94%

CONCLUÍDA 16,94%

APÓS 2022 4,37%

NÃO INICIOU 3,83%

36,07%

DESAFIOS E OPORTUNIDADES

VALORIZAÇÃO
EPT como alternativa efetiva  
de qualificação profissional  

e inserção competitiva  
no mercado de trabalho

NOVO  
ENSINO MÉDIO

As questões dos 
itinerários 

formativos e da 
educação por 

competências no 
contexto da 

reforma do ensino 
médio

ADERÊNCIA 
ESTRATÉGICA
Adaptação  
da oferta a 
demandas 
empresariais, 
vocações e 
potencialiadades 
regionais

SALTO DE 
DESEMPENHO  

NA EDUCAÇÃO 
TÉCNICO - 

-PROFISSIONAL

AVALIAÇÃO SISTEMÁTICA
Padrões e processos  

de avaliação para induzir  
a melhoria contínua e 

fomentar a disseminação  
de boas práticas

INTEGRAÇÃO
Integração da EPT  
com a estratégia de 
desenvolvimento e  
com as políticas de  
inclusão produtiva
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rior de São Paulo, para onde deci-
diu se mudar com a família em 
busca de mais qualidade de vida. 
Duas aspirações movem a vida de 
Joice nos dias atuais: desfrutar de 
momentos de tranquilidade ao 
lado dos parentes e ver o setor de 
gestão de pessoas mais valorizado 
na área pública. “Aprendi que é 
possível fazer mudanças que, por 
mais simples que sejam, impac-
tem a vida de alguém. Isso é apai-
xonante”, ressalta.

Todos os dias, ela costuma se 
levantar bem cedo. Tom, o desper-
tador infalível, a tira da cama por 
volta das cinco da manhã. “Nestes 
dias, precisei usar o alarme do ce-
lular e disse ao meu marido que 
não sabia mais programar, porque 
já não usava mais o aparelho. Tom 
não para de chorar até eu ir buscá-
-lo no berço”, brinca. Os momen-
tos seguintes da manhã normal-
mente são dedicados a alguma 
atividade física. Joice gosta de cor-
rer e caminhar, mas tem preferido 
o nado. Depois, engata as tarefas 
do Vetor Brasil – que, hoje, conta 
com equipe formada por 30 pes-
soas. De forma remota, a enge-

esde a infância, o de-
sejo de Joice Toyota, 
de 38 anos, era dar 
aulas. Tanto que, mes-
mo depois de viven-
ciar importantes ex-
periências, como uma 
graduação em Enge-
nharia na Universida-

de de São Paulo (USP), um MBA em 
Administração de Empresas e um 
mestrado em Educação, ambos na 
Universidade Stanford, nos Estados 
Unidos, ela se lembra com carinho 
de como tudo começou. “Meu so-
nho era ser professora de matemá-
tica. Mas todo mundo falava que a 
carreira de professor não era fácil no 
Brasil, então, fui convencida a fazer 
engenharia. Para mim, trabalhar 
com números sempre foi natural.” 

Atualmente, Joice divide o 
tempo entre os cuidados com o 
filho, Tom, de um ano e quatro 
meses; as atividades como direto-
ra-executiva do Vetor Brasil, uma 
organização que se dedica a de-
senvolver e alocar pessoas no se-
tor público; dar aulas em univer-
sidades; e caminhar ouvindo pod-
casts em Vinhedo, cidade do inte-

D

Uma trajetória 
de impacto
Depois de conhecer os bastidores das secretarias de Educação 
do Amazonas e de Goiás, a engenheira Joice Toyota decidiu 
fundar o Vetor Brasil, uma organização destinada a formar 
profissionais para trabalhar no setor público. Hoje, ela se 
divide entre a carreira e os momentos em família

Por fabíola perez
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Peixoto, Joice passou a atuar como 
diretora de gestão de projetos na 
pasta. “Ele tinha uma visão aguça-
da sobre política. Aprendi muito 
nesse período”, lembra. Dentre os 
principais projetos de que partici-
pou, destacam-se um de imple-
mentação de bolsa de estudos para 
alunos que concluíssem o ensino 
médio e outro de incentivo para 
professores concursados voltarem 
a dar aulas; além de articulações 
políticas para aprimorar as leis que 
regiam a área educacional. 

“Lembro de ir à Assembleia de 
Goiás e ficar com um computador-
zinho debaixo do braço fazendo 
simulações de impacto, enquanto 
aconteciam votações de projetos. 
Eu era bem jovem. Foi uma su-
perexperiência”, conta. Outro de-
safio enfrentado na gestão goiana 
foi a evasão escolar. Para incenti-
var as crianças a não deixar a es-
cola, Joice conta que uma espécie 
de call center foi criado para con-
tatar os alunos e encorajá-los a 
retornar às salas de aula. 

“Comecei a conhecer o Brasil de 
verdade. Percebi que as prioridades 
das federações do Sudeste eram 
diferentes das do Nordeste. As de 
lá se envolviam muito com o setor 
público, convidavam governadores 
para eventos. Foi muito importan-
te conviver com pessoas que pen-
savam diferente de mim.” 

Como consultora, em 2011, 
começou a trabalhar no Governo 
do Estado do Amazonas. “Foi a 
grande ‘mudança de chave’. Morei 
em Manaus e pude perceber os 
desafios, a concentração de renda 
e a desigualdade que atingem os 
povos nas margens dos rios”, lem-
bra. Nesse período, participou de 
projetos de construção de esco-
las, da implementação do ensino 
integral e de mudanças na forma 
de avaliar os professores. Um ano 
depois, a possibilidade de conhe-
cer as dificuldades de outro esta-
do a fez migrar para a Secretaria 
de Educação de Goiás.

A convite do então secretário 
de Educação do estado, Thiago 

nheira coordena as atividades ins-
titucionais, administrativas, finan-
ceiras e jurídicas. Além disso, tam-
bém se dedica à comunicação e ao 
marketing da organização. A lista 
de demandas tem uma pausa 
quando almoça com o filho ou pre-
cisa colocá-lo para dormir. Apesar 
de intensa, a rotina da cofundado-
ra do Vetor tem momentos recom-
pensadores.

Filha de servidores públicos, Joi-
ce conta que o gosto pela educação 
teve grande influência dos pais. 
“Costumo dizer que, em casa, não 
comemoramos aniversários; cele-
bramos graduações. Este valor é o 
principal legado deles.” Embora te-
nha passado por conceituadas uni-
versidades, a trajetória da engenhei-
ra também foi marcada por dificul-
dades. Em 1995, depois de um pe-
ríodo de crise financeira familiar, 
começou a estudar em um colégio 
público. “Era uma escola violenta, 
sem professor, sem merenda, e eu 
gostava muito de estudar, então, 
era como se tornassem ruim a parte 
mais importante do meu dia. No 
entanto, foi ali que comecei a fir-
mar o compromisso de querer mu-
dar um pouco esta realidade.”

Em 2002, a habilidade com as 
ciências exatas a levou à aprovação 
no curso de Engenharia Elétrica na 
USP. Durante a faculdade, o desejo 
de dar aulas ficou ainda mais evi-
dente: Joice passou, então, a ensi-
nar matemática no cursinho popu-
lar do Núcleo de Consciência Negra 
da universidade e atuava como 
monitora em uma disciplina volta-
da à computação. “Sempre dei au-
las junto com tudo o que fazia.” 

Durante a faculdade, Joice foi 
presidente da Federação das Em-
presas Juniores do Estado de São 
Paulo, e, nesse período, o setor 
público lhe chamou a atenção. 

Aptidão para 
ensinar é um 
dos traços 
pessoais  
de Joice

xxx

Fotos: Arquivo pessoal
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TRANSFORMAR  
O SETOR PÚBLICO

Em parceria com um amigo, 
Joice costumava prestar volunta-
riamente consultoria para as secre-
tarias municipais de Educação no 
estado. As ações esboçadas no pa-
pel, porém, nem sempre se refle-
tiam na prática. “As equipes que-
riam executar o que planejávamos, 
mas faltavam pessoas [para levar o 
trabalho adiante]. Pensamos, en-
tão, em criar um programa para 
atrair interessados em trabalhar no 
setor público”, lembra. 

Em 2013, ao voltar da lua de 
mel, Joice seguiu para o mestrado 
na Universidade Stanford, nos Es-
tados Unidos. De lá, elaborou um 
projeto nomeado Vetor Brasil. “O 
nome foi pensado com base na 
transformação que pretendíamos 
alcançar para o setor público e no 
sentido de direção, emprestado da 
engenharia.” Ela lembra ainda que, 
em meio a uma competição de 
inovação social promovida pela 
universidade – para escolher pro-
jetos que pudessem ser postos em 
prática em diferentes áreas do co-
nhecimento –, chegou a desistir, 
mas, ao voltar atrás, recebeu a 
notícia de que havia sido contem-
plada com o prêmio de US$ 110 
mil. Com o valor, foi possível rea-
lizar as primeiras estratégias do 
Vetor. “Fez toda a diferença para 
começarmos a nos afirmar en-
quanto organização.”

À época, Joice tentava conci-
liar as aulas do mestrado em outro 
país com as primeiras atividades 
do Vetor de forma remota. “Tínha-
mos seis horas de diferença de 
fuso horário. Eu acordava às cinco 
da manhã e já tinha perdido me-
tade do dia”, afirma. Mesmo com 
algumas dificuldades, a engenhei-

ra fazia de tudo para organizar as 
entrevistas com os primeiros mem-
bros da equipe. “Como dava aula, 
agendava muitos horários à noite 
e no fim de semana, e os candida-
tos achavam curioso.” 

Os primeiros integrantes eram 
jovens recém-formados que in-
gressavam no mercado de traba-
lho. “A gente buscava o jovem que 
não se enxergava no governo, mas 
que, ao mesmo tempo, exigia do 
setor público qualidade e mudan-
ça.” Joice recorda que, no início, 
não foi simples encontrar pessoas 
com este desejo e com as compe-
tências necessárias. “Temos muito 
mais jovens conectados à gestão 
pública, com um perfil que enxer-
ga mudanças estruturais e de lon-
go prazo”, destaca. Em 2013, no 
entanto, os entrevistados eram 
pessoas mais “apaixonadas” por 

Vetor Brasil 
foi fundado 
com o 
propósito de 
qualificar a 
formação 
profissional 
do setor 
público

YY

vetor brasil
Organização tem Joice Toyota como cofundadora.

fazer política. Hoje, elas têm uma 
visão mais técnica.

A primeira turma do Vetor era 
composta por 12 colaboradores, 
dentre eles, duas mulheres. “Foi 
um choque para mim. Passei al-
gum tempo negando este número 
baixo, mas, depois, entendi que 
precisaríamos atuar fortemente 
nisso.” Hoje, o Vetor seleciona 
profissionais a partir de critérios 
de raça, gênero e geografia. No 
início, a cofundadora lembra que 
a organização tinha recursos sufi-
cientes para a produção de um 
único vídeo de divulgação. A esco-
lha foi fazer um material voltado 
a mulheres racializadas. “Uma das 
nossas selecionadas, uma mulher 
negra, disse que chegou até nós 
depois de assistir ao vídeo. Isto é 
fundamental: queremos transfor-
mar o setor público e não vamos 

ggggggggg

O QUE FAZ:
Aperfeiçoamento da gestão de 
pessoas no setor público e execução 
de estratégias de atração, seleção e 
desenvolvimento de profissionais.

Mais de 760 profissionais 
alocados em governos.

Atendimento a mais de  

222 órgãos públicos.

FOCO: 
Potencializar a ação e o impacto 
dos governos.
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conseguir perpetuando distorções 
históricas de vieses de gênero e 
raça”, defende.

Nas diferentes áreas pelas 
quais passou, Joice enfrentou pre-
conceito. “Já fui chamada para dar 
palestras, e o segurança achou que 
eu era convidada, só porque os de-
mais eram homens”, diz. A enge-
nheira conta também que, ao ten-
tar convidar um membro de um 
organismo internacional para uma 
parceria com o Vetor, ele tentou 
ensinar como ela deveria fazer o 
próprio trabalho. Apesar dos epi-
sódios de discriminação, a enge-
nheira ressalta que, atualmente, 
gestores públicos valorizam cada 
vez mais o seu trabalho. “Sou uma 
pessoa informal em um ambiente 
formal. Por isso, foi muito impor-
tante fazer as pazes comigo mes-
ma para aceitar minha autentici-
dade e espontaneidade. Isso é mui-
to importante se pensarmos nas 
mulheres que foram obrigadas a 
seguir um estereótipo mais mas-
culinizado.” Com toda esta experi-
ência, Joice desenvolveu no Vetor 

um programa de combate aos as-
sédios sexual e moral voltado ao 
recebimento de denúncias.

CONQUISTA DE UM SONHO
A carreira repleta de experiên-

cias no setor público deu a Joice a 
possibilidade de estar mais próxi-
ma daquilo que mais gosta de fazer: 
dar aulas. Na USP e na Fundação 
Getulio Vargas (FGV), a engenhei-
ra estruturou um curso sobre car-
reiras de impacto. “Temos trainees 
que trabalham nas secretarias que 
atendem vítimas de deslizamentos 
de terra, por exemplo, o que é uma 
função desgastante. Temos de ga-
rantir habilidades técnicas para 
quem executa estas tarefas.”

O ano de 2021 mostrou a Joi-
ce que um único dia pode reunir 
diversas atividades. Se, por um 
lado, ela preferiu abrir mão da in-
teração social durante a pande-
mia, por outro, construiu uma for-
te rede de apoio, composta por 
pais, sogros, marido e a babá do 
Tom. Graças a estas pessoas, tem 
tempo de passar dois dias por se-

mana em São Paulo e de participar 
de atividades coordenadas por um 
grupo de mulheres líderes de or-
ganizações do terceiro setor. “Tro-
camos experiências e fazemos 
jantares para manter a sanidade.”

Joice também valoriza ainda 
mais os momentos na própria com-
panhia. “Faço minha higiene men-
tal correndo e ouvindo podcasts”, 
diz. No momento, além das ativi-
dades físicas, Joice termina a leitu-
ra do livro Identity, de Francis 
Fukuyama. O próximo, segundo 
ela, será de ficção. Os momentos 
com o filho também lhe proporcio-
nam distração e criatividade. “Tem 
sido desafiador, mas possível. Tudo 
tem de ser muito bem planejado”, 
confessa. Ela recorda, por exemplo, 
que chegou a fazer reuniões de tra-
balho com o pequeno no colo. Con-
tudo, hoje, lida melhor com a in-
tensidade da rotina. Se puder acor-
dar, ouvir o canto dos pássaros, fi-
car com Tom e, de quebra, formar 
pessoas para ocupar importantes 
cargos públicos em carreiras de im-
pacto, Joice se diz satisfeita. 

Fotos: Arquivo pessoal

Prêmio de US$ 110 mil conquistado em uma competição 
inovação na Universidade Stanford viabilizou os primeiros 
trabalhos do Vetor 

Primeira turma de trainees em Gestão Pública do Vetor Brasil 
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EVOLUÇÃO
CONTÍNUA DA
COMPETITIVIDADE 
> acesse o site e faça download do livro comemorativo

A nossa história é o nosso orgulho.
A causa da competitividade exige um 
trabalho constante de melhorias simultâneas 
nos setores público e privado. 

Nesses 20 anos, construímos soluções que 
tornaram o país melhor para todos.

Para saber mais sobre o Brasil que fizemos e 
que queremos conheça a nossa trajetória. 

Acesse nossa obra 
www.mbc20anos.com.br


