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P

rocurando fazer jus ao nome da revista, a edição de outubro dos Cadernos Liberais, oferece dois artigos do cientista político Murilo Medeiros sobre a corrente ideológica que serve de base para o Instituto Liberdade e Cidadania e o Democratas. Em “As raízes do liberalismo”, além da conceituação
do termo, Murilo realiza um passeio pela linha do tempo, destacando os principais autores e posicionando
o liberalismo em cada contexto histórico. O segundo artigo, por sua vez, presta uma importante homenagem a Antonio Paim, apresentando sua biografia, publicações e o seu papel na formação doutrinária
do Democratas.
A administração pública também foi tema nessa edição da revista. A cientista política Marcela
Machado, eu seu artigo de opinião pontuou a necessidade de uma reforma administra, bem como o
engajamento da sociedade para que a reforma seja realmente abrangente e modernizadora. Em “Os desafios da gestão pública municipal” somos brindados com um importante relato de Lucielle Laurentino
(prefeita de Bezerros/PE e presidente do Mulher Democrata/PE) e do cientista político Rodrigo Nunes,
sobre as dificuldades de se gerir um município afundado em dívidas, com vários passivos deixados por
gestões anteriores sem qualificação e com uma pressão enorme por implementar políticas públicas que
realmente promova mudanças na cidade. Ou seja, a realidade de boa parte dos prefeitos brasileiros. No
artigo, vemos a preocupação dos autores em explicar a importância do correto diagnóstico dos problemas. Em tempos de recursos escassos, entender como e onde aplicar o orçamento pode ser a chave para
o sucesso da gestão pública.
Na seara internacional, Paulo Gouvêa, diretor do Instituto Liberdade e Cidadania, opta por abordar em seu artigo mensal o legado da mulher que conduziu a Alemanha por quatro mandatos e ajudou a
moldar a atual imagem da União Europeia: Angela Merkel. Outros temas ainda se fazem presente nessa
edição de outubro como o poder da energia solar e uma discussão sobre a atual situação da democracia.
Sem dúvida ótimos temas para serem debatidos continuamente pelo Instituto Liberdade e Cidadania.
Por fim, cumpre lembrar que a Revista Cadernos Liberais é uma construção coletiva. Nesse sentido, se você tiver algum tema desperte sua atenção ou que acredite que seria importante ser abordado
pelo Instituto Liberdade e Cidadania, não hesite em nos contactar. Quem sabe ele não aparece na próxima
edição? No final da revista você terá acesso a todos os canais e redes sociais para entrar em contato
conosco.

INSTITUTO LIBERDADE E CIDADANIA

2

3

AS RAÍZES DO LIBERALISMO
“A liberdade é inseparável do liberalismo. E a liberdade não pode ser só liberdade econômica:
deve avançar ao mesmo tempo nos campos econômico, político, social e cultural”
(Mario Vargas Llosa)
Por Murilo Medeiros

L

iberalismo é uma doutrina política, social e
econômica que tem a ver com a liberdade, valor
universal e conquista insubstituível de nossa civilização. Sua origem remonta aos séculos XVII-XVIII,
alicerçada nos ideais da Revolução Gloriosa, ocorrida
na Inglaterra, em 1688; da Assembleia Francesa, em
1789; e da Declaração de Independência dos Estados
Unidos, em 1776 – o sagrado preceito de que todos os
homens nascem livres e iguais em direitos e deveres.
Em suma, o liberalismo surgiu como uma
contestação ao status quo, em notória oposição
ao absolutismo e ao mercantilismo, e em defesa da garantia dos direitos individuais e dos postulados do Iluminismo, o qual valorizava a razão
em detrimento da antiga concepção religiosa que
dominava a vida política durante a Idade Média.
Autores liberais clássicos, tais como John
Locke, Stuart Mill, Montesquieu, Voltaire, Tocqueville,
entre outros, exaltaram o princípio de limitação do
Estado, implicando a autonomia do indivíduo, a
soberania da sociedade (exercida por representantes) e a separação e harmonização dos poderes.
Os clássicos liberais batalharam por erguer barricadas em proteção das liberdades individuais, tais como a liberdade de expressão, a
liberdade religiosa e de associação, a propriedade
privada, o poder judiciário independente, bem
como a abolição dos privilégios aristocráticos e
do poder absoluto de governantes. No campo financeiro, como contraposição à economia mercantilista, o britânico Adam Smith, expoente do liberalismo econômico, defendeu o livre mercado, a
divisão do trabalho, o fim das barreiras internas ao
comércio e o sistema bancário livre e competitivo.
A partir do século XX, sobretudo com o
avanço da industrialização, as ideias liberais se espraiaram pelo mundo, haja visto a consolidação
das democracias representativas, a criação da Organização das Nações Unidas (ONU) e o lançamento da Declaração Universal do Direitos Humanos,
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que instituiu os valores de liberdade, igualdade, dignidade e bem-comum como critérios normativos centrais para regrar a convivência humana no planeta.
Como apregoava Norberto Bobbio, liberalismo e democracia andam juntos. O Estado de Direito,
o sufrágio universal, a separação dos poderes, os
direitos civis e o império da Lei são elementos essenciais para a garantia da liberdade. Tal construção
histórica reforça o florescimento de um liberalismo
moderno, cujo enfoque também prioriza o campo
social.
Nesse contexto, em meio à efervescência
do capitalismo, pensadores como Friedrich Hayek,
Milton Friedman, Isaiah Berlin e John Rawls, abordaram a importância de o ente estatal assegurar a
justiça, no sentido amplo e irrestrito do termo. Sob
olhar humanista, o Estado deve ser capaz de garantir
uma existência digna aos cidadãos, dentro de uma
condição de iguais oportunidades. Na crença de que
o indivíduo é o principal gerador de riqueza – não o
Estado – o conceito liberal de igualdade está vinculado à equalização dos pontos de partida, mas não
dos pontos de chegada.
O liberalismo contemporâneo conquistou
tração também com as teorias econômicas. Em antítese aos postulados socialistas, de interferência estatal e violação às regras de mercado, autores como
Ludwig Von Mises, Donald Stewart Jr. e Murray Rothbard propugnaram que quanto mais livre um país é
em termos econômicos, mais liberdade política, jurídica e social esse país tem.
E no campo filosófico, George Orwell, Ayn
Rand e Thomas Sowell trouxeram contribuições valiosas sobre a preservação da dignidade humana, em
uma sociedade onde homens e mulheres cooperam
em liberdade, distante de dogmas do coletivismo e
do autoritarismo.
Em virtude das idiossincrasias nacionais,
os movimentos liberais manifestaram diferentes
tendências mundiais.

No Brasil, a dimensão do liberalismo político ganhou mais notoriedade, responsável pelo moderno
constitucionalismo, pela afirmação das prerrogativas fundamentais do homem, representada pela
liberdade de imprensa, pela liberdade de voto, pela
liberdade de pensamento e pela liberdade religiosa. Em terras brasileiras, destacam-se os nomes de
Joaquim Nabuco, Luiz Gama, Roberto Campos, José
Guilherme Merquior, Meira Penna, Antonio Paim, e,
especialmente, Marco Maciel – ilustre fundador do
Democratas e referência do pensamento social liberal no Brasil.
Há muitas vertentes do liberalismo, sob aspectos morais, econômicos e sociais. Mas qualquer
versão desta doutrina deve incluir, no mínimo, os
seguintes fundamentos: a) soberania das liberdades
individuais; b) limitação das funções e poderes do
Estado; c) tolerância como virtude pública central; d)
pluralismo e defesa do progresso da humanidade; e)
livre mercado com emancipação social.

Como bem apregoa o escritor peruano Mario Vargas
Llosa, expoente do pensamento liberal na América
Latina, não há meia liberdade. Liberalismo político e liberalismo econômico são indissociáveis. Indivíduos devem ser livres para buscar sua própria
felicidade de acordo com suas escolhas e ambições,
sem limitações arbitrárias. Tais preceitos são indispensáveis para sustentar a legitimidade do poder
político, a eficiência econômica e o avanço social,
sob o regramento liberal.
Murilo Medeiros é cientista político pela Universidade
de Brasília (UnB) e assessor legislativo no Senado
Federal. Consultor do Instituto Millenium e embaixador do Politize, é pós-graduado em Democracia e
Direito Eleitoral (ILB) e mestrando profissional em
Poder Legislativo (Cefor/Câmara dos Deputados).
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ANTONIO PAIM, SÍMBOLO DO PENSAMENTO
LIBERAL NO BRASIL
Ilustre representante de um ideal humanístico de inspiração liberal, Antonio Paim deve servir
de inspiração para as futuras gerações.
Por Murilo Medeiros

A
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trajetória do professor Antonio Paim, falecido em 30 de abril de 2021, aos 94
anos, desponta como referência nos
estudos relacionados à cultura e à história
das ideias políticas e filosóficas no Brasil.
Em sua vasta biografia como pensador, tratou de
temas relativos às humanidades, à educação e ao
desenvolvimento brasileiro, notadamente no que
tange à modernização estatal e à defesa das liberdades individuais. Desenvolveu, acima de tudo,
trabalhos conceituados sobre modelos de Estado e sociedade compatíveis com o liberalismo,
seja no campo econômico, com o capitalismo,
ou no campo político, com a democracia liberal.
Nascido em Jacobina, no interior da Bahia,
Paim se destaca pela apurada análise do patrimonialismo na formação política brasileira, ou seja, a
mistura cultural perniciosa entre público e privado, identificando neste fator um dos principais
obstáculos ao desenvolvimento nacional. Seus
textos sempre buscaram compreender as raízes
do iliberalismo no Brasil, marcado por um ranço
estatizante que ele acredita radicar numa incompreensão da questão da representação política.
Egresso do marxismo, tendo cursado
Filosofia na prestigiosa Universidade Lomonosov, em Moscou, Paim chegou a ser filiado ao
Partido Comunista do Brasil (PCB) em sua juventude, mas sua conversão ao liberalismo foi
natural após os horrores humanitários do stalinismo, ancorados nas ideias socialistas soviéticas.
Adepto ao arejamento permanente de ideias,
o professor Paim criou, em 1982, a partir da sua
biblioteca pessoal, o Centro de Documentação do
Pensamento Brasileiro (CDPB), sediado na Universidade Católica em Salvador, na Bahia. Com centenas
de artigos acadêmicos e mais de 50 livros publicados, foi vencedor do Prêmio Jabuti em 1985 com
a obra “A história das ideias filosóficas no Brasil”.
Ele publicou também “Problemática do Culturalismo”, “A Querela do Estatismo”, “O Liberalismo Contemporâneo”, “Marxismo e Descendência” e, mais
recentemente, “História do Liberalismo Brasileiro”.

Tais obras também perpassam temas
como a limitação da atuação estatal na economia
e a preservação, para coroar a prosperidade de uma
nação, dos direitos individuais, da igualdade perante
a lei, da proteção à propriedade privada e do estímulo ao livre comércio.
Além de ilustre pensador, Antonio Paim elaborou projetos preparatórios para a Constituição de
1988 sobre aspectos relacionados à representação
política e, nessa vertente, contribuiu por muitos anos
com textos doutrinários para o Instituto Tancredo
Neves (ITN), atual Instituto Liberdade e Cidadania
(ILeC), órgão de ação partidária do Democratas. No
âmbito da instituição, coordenou a publicação de revistas acadêmicas com abordagem liberal-humanista e trouxe reflexões sobre alternativas reformistas
para o Brasil.
No livro “A bem-sucedida privatização brasileira”, publicado pelo ILeC em 2007, Paim destaca o
progresso, a eficiência e a melhoria da qualidade dos
serviços prestados à população a partir do corajoso processo de privatização promovido pela gestão
PSDB/PFL nos anos 90, que tanto modernizou nossa
economia, tornando-a mais ágil, acessível e produtiva.
Suas reflexões sobre as grandes questões
nacionais contribuíram de forma indelével para a
estruturação do pensamento pátrio. Pensou o Brasil
com maestria e tudo fez para que as nossas instituições se modernizassem em benefício do exercício
da liberdade para todos os brasileiros.
Ilustre representante de um ideal humanístico de inspiração liberal, Antonio Paim merece todas
as homenagens e deve servir de inspiração para as
futuras gerações.

Murilo Medeiros é cientista político pela Universidade
de Brasília (UnB) e assessor legislativo no Senado
Federal. Consultor do Instituto Millenium e embaixador do Politize, é pós-graduado em Democracia e
Direito Eleitoral (ILB) e mestrando profissional em
Poder Legislativo (Cefor/Câmara dos Deputados).
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OS REGIMES DEMOCRÁTICOS ESTÃO
ACABANDO?
É necessário conhecer os diversos modos de mensuração das instituições democráticas
para tornar o debate mais embasado
Por Ighor Branco

N

ão faltam livros, discussões acadêmicas e
até mesmo debates públicos a respeito da
democracia no contexto do mundo atual.
Uns são otimistas e afirmam que as instituições
democráticas nunca foram tão sólidas, enquanto
outros são pessimistas e acreditam que as instituições democráticas estão com os dias contados.
Decerto, o entendimento mais razoável a
respeito dessa questão é que nem estamos tão
bem, nem tão mal. No entanto, há uma etapa anterior fundamental para avaliar essa questão – Como
medir a democracia? – Ou seja, com base em que
parâmetros é possível dizer que um país é democrático ou não? Ou, ainda, que um país está em
ascensão ou declínio das instituições democráticas?
No debate público nacional, não faltam analistas sociais e cidadãos mais politizados que afirmem
que o Brasil está passando por uma recessão democrática. Ademais, ao olhar para os nossos vizinhos, como no caso da Venezuela, parte significativa é
enfática ao dizer que não se trata de uma democracia.
Para além do calor do debate, instituições acadêmicas de renome, dentro e fora do Brasil, e inúmeros cientistas sociais se debruçam sobre essas
questões. O entendimento é que há inúmeras maneiras de mensurar a democracia, mas cada uma leva
um conta um grupo de características e quesitos.
Cientificamente falando, quando o objetivo é medir conceitos, é preciso operacionalizarmos e transformá-los em variáveis – passíveis
de qualificação e/ou quantificação. Nesse
sentido, quando se fala em medir a democracia, é preciso, antes de tudo, caracterizá-la.
Desse modo, em geral, a melhor maneira de medir democracia é a partir de indicadores.
Assim, inúmeros aspectos são levados em consideração para dizer ou não se um país é democrático e em que nível. Os indicadores mais
conhecidos são: V-DEM – Universidade de Gotemburgo, Democracy Index – The Economist e o Freedom House – Organização Não-Governamental.
Este último, grosso modo, é avaliado como o mais assertivo para medir a
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democracia pela maioria dos acadêmicos de Ciência Política, uma vez que baseia sua metodologia na
Declaração Universal dos Direitos Humanos, adotada pela Assembleia Geral da ONU em 1948.
O Freedom House é um relatório global anual sobre direitos políticos e liberdades civis, composto de classificações numéricas e textos descritivos para cada país e um seleto grupo de territórios.
A edição de 2021 cobre o desenvolvimento de 195
países e 15 territórios de 1º de janeiro de 2020 a 31
de dezembro de 2020. O índice se baseia na premissa de que existem características democráticas ou
não que podem ser aplicadas a todos os países e
territórios, independentemente de outros fatores.
Ademais, o pressuposto do índice é de que
a liberdade para todas as pessoas é mais bem alcançada em sociedades democráticas liberais, e
adota nas avalições um olhar mais direcionado para
os indivíduos do que para os governos. Ou seja,
sabendo que os indivíduos são afetados por atores
estatais ou não, o Freedom House dá mais ênfase
a implementação das práticas democráticas do que
ao regimento legal.
Em 2021, o Brasil recebeu a classificação de
“país livre”, com 75 pontos em uma escala de 0 a
100, mantendo a mesma pontuação do ano passado. Em termos de Liberdade na Internet, a Freedom
House classifica o Brasil como parcialmente livre,
com uma pontuação de 63 de 100.
Diante disso, antes de bater o martelo com
otimismo para o Brasil, é importante levar em consideração a descrição que o índice faz: “O Brasil é
uma democracia que realiza eleições competitivas, e
a arena política é caracterizada por um vibrante debate público. No entanto, jornalistas independentes
e ativistas da sociedade civil correm o risco de assédio e ataques violentos, e os governos têm lutado para enfrentar altos índices de crimes violentos
e exclusão econômica. A corrupção é endêmica nos
níveis mais elevados, contribuindo para a desilusão
generalizada com os partidos políticos tradicionais.
A discriminação social e a violência contra as pessoas LGBT+ continuam sendo um problema sério.”,

ressalta a organização.
Por último, para além da avalição a respeito da democracia em nível global, é necessário conhecer os diversos modos de mensuração das instituições democráticas a fim de tornar o debate público
mais embasado. Decerto, a Venezuela não é um país
livre, portanto não se trata de uma democracia e
o Brasil não está tão mal quanto se imagina, mas
também deve resguardar suas instituições para não
sofrer com possíveis ações de enfraquecimento por
qualquer governo ou agente que seja.
Ighor Branco é acadêmico de Ciência Política da
UFPE.
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A IMPORTÂNCIA DA REFORMA
ADMINISTRATIVA
Um reforma administrativa abrangente e modernizadora precisa de
mobilização das lideranças, da sociedade e da classe política.

Por Marcela Machado

E

m um Brasil necessitado e ávido por reformas
estruturais, a Reforma Administrativa se faz
uma das mais importantes, seja pelo inchaço
da máquina estatal ou pela busca de uma maior eficiência na entrega e na prestação dos serviços públicos por parte da sua principal engrenagem: o servidor. Por se tratar de uma reforma que mexe com
pontos nevrálgicos do funcionalismo público, pensada para melhorar o funcionamento da burocracia
estatal brasileira, naturalmente o seu debate se acirra entre prós e contras. De um lado, a população brasileira, que imputa à improdutividade de uma parcela
dos servidores públicos a morosidade na execução
dos serviços, fomentada pela estabilidade garantida ao funcionalismo e, em alguns casos, pelos altos
salários de determinados cargos e funções. De outro, estão os servidores públicos, defendendo a estabilidade enquanto salvaguarda de seus atos e ações
enquanto agentes públicos. Em meio a esse cabo
de guerra, está o Congresso Nacional, que possui a
desafiadora missão de avaliar as diferentes demandas, visando a maior eficiência do Estado brasileiro.
A reforma, que é relatada pelo deputado
federal Arthur Oliveira Maia (DEM/BA), mantém muitos aspectos da proposta original enviada ao Congresso pelo Governo Federal. Apesar dos avanços,
o texto ainda atravessa importantes desafios, como
a inclusão das carreiras da magistratura no âmbito
da reforma, como juízes e promotores, que oferecem enorme resistência às mudanças. Com um
ano eleitoral no horizonte, a proposta caminha a
passos lentos, embora a falta de mobilização dos
atores interessados seja o principal motivo alegado
pelos congressistas pela não inclusão da proposta como uma das prioridades para apreciação.
Apesar deste cenário natural de disputa de interesses, o Brasil deve caminhar no sentido de ter
uma máquina pública mais enxuta e mais eficiente.
Segundo estudo do Tesouro Nacional, com dados
de 2019, o Brasil gasta 12,9% de seu Produto Interno Bruto (PIB) com remuneração de servidores
públicos, figurando em 7º lugar em um ranking
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de 74 países analisados, com um dos maiores gastos do mundo com funcionalismo público. A eficiência e a modernização do Estado brasileiro perpassam pela valorização dos servidores, que produzem
e auxiliam na condução da burocracia estatal. É tempo de atualizar o funcionamento da máquina estatal,
instituir novas práticas que otimizem a prestação de
serviços, garantindo que fatores como competência
e produtividade estejam acima de antigas práticas,
rechaçadas por grande parte da população. A Reforma Administrativa é uma oportunidade para se desenhar novos tempos para a Administração Pública
brasileira.
Um Brasil moderno e eficiente também
perpassa pela contenção dos supersalários adotados em algumas categorias do serviço público. De
acordo com pesquisa realizada pelo Datafolha em
julho de 2021, 93% da população – ou 9 entre 10
pessoas – defende que o funcionalismo público não
deve ser remunerado acima do teto constitucional,
que corresponde aos atuais R$ 39,2 mil Reais. Embora os supersalários correspondam a uma ínfima
parcela de servidores públicos, o montante de 0,23%
equivale a mais de R$ 2 bilhões de Reais aos cofres
públicos. Uma reforma justa deve abarcar todos os
setores do funcionalismo, do alto escalão ao servidor público municipal, em todas as instâncias, com
o entendimento de que o setor público é, prioritariamente, uma área de serviços ao cidadão. O Estado
deve atuar no sentido de reduzir as desigualdades,
não fomentá-las.
Para que uma Reforma Administrativa
abrangente e modernizadora tenha sucesso, se faz
crucial a mobilização das lideranças, da sociedade
e da classe política, sinalizando a importância da
inclusão da reforma nas prioridades do Legislativo.
Trata-se de uma pauta que envolve os privilégios de
muitas classes, rompe com práticas personalistas e
coloca o papel do servidor público nos holofotes do
debate. Precisamos, mais do que nunca, de um choque de liberalismo. Dar menos ao Estado e mais ao
povo, o principal destinatário dos serviços públicos.
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A ENERGIA DO SOL CONTRA A
ESCASSEZ HÍDRICA
A dependência da água, recurso natural cada vez mais precioso no mundo,
torna os brasileiros vulneráveis a crises hídricas frequentes com as
mudanças climáticas
Por Núcleo de Pesquisa Ilec
Quase uma Itaipu de sol

O

Brasil chegou à marca de 10 GW de potência
instalada em energia proveniente da luz solar,
o equivalente a mais da metade da capacidade de uma usina hidrelétrica do porte de Itaipu. De
acordo com a Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica (Absolar), essa produção se espalha
em 611 mil sistemas solares conectados à rede de
distribuição, numa mostra evidente das possibilidades fornecidas pela tecnologia de uso da força do
sol, cada vez mais acessível e popularizada no País.
Em três anos, registrou-se no país um aumento de 200% da energia solar produzida em
usinas, e de 2.000% em painéis sobre telhados.

Recado da crise hídrica
A dependência de uma fonte de recurso natural cada vez mais precioso no mundo – a água –
faz com que os brasileiros fiquem vulneráveis a crises hídricas que podem se tornar mais frequentes,
com os efeitos das mudanças climáticas em curso.
O risco de apagão é concreto e pode se alastrar nos
próximos meses, enquanto as quedas de energia já
se verificam em diversos estados. E as consequências de uma crise hídrica como a que se verifica
atualmente afetam tanto a disponibilidade de água
para o consumo humano, quanto de energia proporcionada por hidrelétricas com a capacidade reduzida
devido ao baixo nível dos reservatórios. A escassez
de chuvas é a causa direta do problema – mas a falta
de planejamento energético é o principal fator para
a deflagração de mais uma crise hídrica no Brasil.
O recado desta crise, que pode ser uma das
piores da história e já se reflete na inflação puxada
pelas contas de luz, deve ser claro para os presentes
e futuros governantes, em todas as instâncias de
governo: a diversificação da matriz energética é
uma necessidade para a segurança do atendimento
12

a demandas essenciais da população, como água
e energia. Reduzir o patamar de 85% de geração hidrelétrica e elevar a produção por fontes renováveis,
como a eólica (que já atende a 11% do consumo) e a
solar, precisam ser objetivos prioritários para a nação.
Com metas de médio e longo prazos e programas
permanentes de investimentos e estímulos, obedecendo a cronogramas que não se limitem ao período
breve de um ou dois mandatos de qualquer governo.
Potencial do sol no Brasil
Apesar do crescimento da utilização da
energia solar no País, o consumo ainda é restrito
a menos de 1% dos 88 milhões de consumidores
de energia elétrica em todo o território nacional.
Os principais estados produtores, a partir de placas fotovoltaicas, são Minas Gerais, São Paulo, Rio
Grande do Sul, Mato Grosso e Paraná. Note-se que
a ausência do Nordeste na lista de maiores produtores de energia solar abre a perspectiva de avanço
para esse tipo de energia sustentável na região, cuja
localização favorece a geração durante a maior parte do ano, graças à contínua incidência da luz solar.
Impacto ambiental certo
De acordo com avaliação da Agência Internacional de Energia (AIE), a transição para
fontes limpas de energia se dá de maneira muito lenta no planeta. A aceleração dessa transição
pode ser alcançada, entre outros fatores, pela priorização da produção energética solar em países
como o Brasil. Apesar de já dispor da maior parte de sua energia obtida por fontes renováveis, o
país experimenta insegurança energética que vem
ameaçando a sustentabilidade da matriz, além
de trazer transtornos e prejuízos para toda a população. Adotar a energia solar como forma de se
restabelecer a segurança energética é uma medida
necessária para a economia, de impacto certo sobre o meio ambiente, com repercussões planetárias.

Diminuir a geração por fontes poluentes e substituir as matrizes energéticas por fontes sustentáveis
passam a ser ações urgentes, na medida em que
as mudanças climáticas incidem sobre a previsibilidade dos recursos naturais. O que se vê no Brasil em relação às hidrelétricas, dependentes dos
ciclos de chuvas, pode ser efeito das alterações
no clima em decorrência da poluição sobre a atmosfera e o calor que se eleva nos oceanos. Portanto, aproveitar a previsibilidade dos ventos e
da luz solar – enquanto podemos contar com ela
– surge como medida indispensável para assegurar a produção de energia, bem como minimizar
os riscos de mudança drástica no clima da Terra.
Crise energética mundial
Depois de um período de retração ou desaceleração do crescimento econômico global, diversos
países enfrentam problemas para aproveitar a retomada gradual possibilitada pelo avanço da vacinação
contra a Covid-19 e o esperado controle da pandemia.
Um dos problemas mais sérios vem a ser justamente a dificuldade para gerar energia para suprir as demandas da recuperação da economia.
Isso ocorre no Brasil, na China, na Índia e na Europa,
fazendo com que o desenvolvimento seja brecado
estruturalmente, em virtude da escassez de energia.
Na China, por exemplo, a crise vem da
diminuição da oferta de carvão, principal fonte de energia, e da decisão do governo de reduzir o uso dessa fonte, nos próximos anos. A
transição energética chinesa é esperada como
grande contribuição à sustentabilidade planetária. Mas a transição pode levar tempo, e enquanto isso, as mudanças climáticas não param.
De modo similar, na Índia, o carvão é responsável por abastecer dois terços da energia
gerada em termelétricas, e o país enfrenta o risco
de falta do minério. Na Europa, o problema é o
abastecimento de gás natural que vem da Rússia. Somando as dificuldades dessas grandes
porções demográficas do planeta, uma recessão
global nos próximos anos por causa da crise energética já entrou no radar dos economistas.
Marco legal da energia solar
O Projeto de Lei 5.829/2019 prevê a diversificação
da matriz energética brasileira, garantindo a geração autônoma e utilização da própria eletricidade
pelos consumidores. O PL foi aprovado pela Câmara dos Deputados e está para ser votado pelo

Senado, ainda em 2021. Estabelece um período de
transição para a cobrança de encargos da parte de
micro e minigeradores de energia. De acordo com o
texto, até 2045 – portanto pelos próximos 24 anos
– esse tipo de geração, proveniente de unidades já
existentes, pagará apenas sobre a diferença, quando positiva, entre o que for consumido e o que tiver
sido gerado e incorporado à rede de distribuição.
O modelo estende por mais de duas décadas o que já se pratica atualmente, para aqueles
que produzem energia até o novo marco legal. E
poderá valer também para os consumidores que
solicitarem acesso à distribuidora no prazo de 12
meses após a publicação da lei. Para quem iniciar
a geração depois disso, o pagamento de encargos
pela distribuição irá obedecer a uma fase de transição de sete a nove anos. A Agência Nacional de
Energia Elétrica (Aneel) deverá estabelecer novas regras em até 18 meses da publicação da lei,
regras que deverão ser seguidas a partir de 2029.
São definidos como microgeradores os que
produzem até 75kW de energia por fontes renováveis. Os minigeradores vão de 75kW a 5 MW – limite que será reduzido a 3 MW, para as placas solares,
em 2045. A minigeração de energia elétrica passa
a ser vista como projeto de infraestrutura, podendo captar financiamentos destinados a hidrelétricas e parques eólicos, e contar com os benefícios tributários do Regime Especial de Incentivos
para o Desenvolvimento da Infraestrutura (Reidi).
O Marco Legal da Geração Distribuída confere
segurança jurídica para a ampliação dessa modalidade de produção energética no País, mantendo o
caráter de democratização que pode trazer benefícios para a população brasileira, seja na oferta da energia, seja no seu barateamento para os consumidores.
Rumo à autonomia energética
A alternativa de produzir a própria energia
a ser consumida, e ainda colaborar com a rede de
distribuição com a sobra não utilizada, tem atraído cada vez mais empresas e iniciativas familiares
no Brasil. Em Minas Gerais, estado em que se concentram mais de 18% dos consumidores com essa
condição – mais de 137 mil consumidores – a autonomia energética é realidade para muita gente
porque, entre outros motivos, o estado dispõe de legislação incentivando o investimento em geradores
com capacidade para produzir e distribuir até 5 MW.
A disseminação de geradores de pequena ou grande potência a partir de placas fotovoltaicas deve ter como objetivo assegurar a
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a segurança energética nacional. A combinação
de fontes renováveis que, juntas, não coloquem o
sistema em risco, utilizando as potencialidades do
sol, dos ventos e das águas, será essencial para
alavancar o desenvolvimento brasileiro, atraindo
investidores e afastando perspectivas sombrias
de crises e apagões, como a população vive hoje.
Segundo Rodrigo Sauaia, presidente da
Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica (Absolar), uma área equivalente à cidade do
Rio de Janeiro coberta com placas solares bastaria para suprir a demanda por energia do País inteiro. A estimativa, embora inviável do ponto de vista
prático, dá uma ideia da proporção necessária de
cobertura fotovoltaica para a autonomia energética nacional em relação a outras fontes, renováveis ou não. Seriam 372 milhões de placas solares para gerar 650 terawatts/hora, em uma área
com o tamanho de 0,01% do território nacional.
O conceito de autonomia energética ganha
significado renovado quando se imagina o potencial social de investimentos em placas solares nas
comunidades de baixa renda no Brasil. Como no
Rio de Janeiro, em que a entidade sem fins lucrativos RevoluSolar desenvolve, desde 2015, projetos
dessa natureza no Morro da Babilônia e no Chapéu
Mangueira. Além de levar a energia do sol para espaços públicos comunitários e empreendimentos
comerciais, através de parcerias, a entidade promove oficinas e capacitações – e ainda inaugurou a
primeira Cooperativa de Energia Solar em favela no
Rio de Janeiro. O modelo de geração compartilhada
irá repartir a energia entre os moradores associados.
Em São Paulo, o Instituto Favela da Paz
instalou este ano a primeira microgeradora de
energia solar numa favela da cidade, em parceria com a iniciativa privada. Antes da instalação,
a formação da população da comunidade se deu
através do LAB Favela Sustentável. São exemplos
de como a força do sol pode ser capaz de transformar a realidade, num país em que o atendimento às demandas de energia é parte de um desafio
ambiental, econômico e social cuja complexidade
exige a participação do Estado e da sociedade.

solar. Tal fotossíntese alcançada pela ciência humana tem tudo para ser uma maneira predominante, ou ao menos difundida em larga escala em
todo o território brasileiro nas próximas décadas.
A eficiência das placas solares vem aumentando com a massificação de seu uso. A conversão da energia do sol em eletricidade, que era de
cerca de 10%, chega a 23%, já tendo atingido 47%
em uma placa experimental feita nos Estados Unidos. O custo de instalação caiu aproximadamente
80% em uma década, e a tendência é que continue caindo, à medida em que países como EUA e
China desenvolvam os planos anunciados de investimentos na produção desse tipo de energia.
A evolução trazida pela ampliação do uso
pode ser vista em parques solares como o São
Gonçalo, no Piauí. Em uma área de 1.200 hectares
e na terceira fase de expansão, seus painéis solares possuem placas voltadas não apenas para
o céu, mas também, para o solo – captando, dessa forma, tanto a luz de incidência direta, quanto o
calor refletido no chão. As placas bifaciais acompanham a movimentação do astro-rei ao longo do
dia, elevando a eficiência da captação em até 18%.
A adaptação do investimento e do tamanho dos recursos tecnológicos em pequenos módulos ou em grandes usinas é a chave do sucesso
da energia solar. Na aplicação a residências, por
exemplo, o custo de implantação de poucos metros quadrados de placas fotovoltaicas, suficientes
para o consumo de uma família, pode ser recuperado em quatro anos, a partir da economia na conta
de luz ao final do mês. Considerando que o tempo
útil das placas é de 25 anos, em média, o investimento não demora a ser recuperado. Vale a pena
do ponto de vista financeiro, além do ambiental.
Por outro lado, a modulação pode chegar
a grandes empreendimentos, como a primeira usina de aço movida por energia solar no mundo, que
será inaugurada em novembro com 750 mil painéis
fotovoltaicos, em Pueblo, cidade do Colorado, nos
Estados Unidos. No Brasil, um destaque é a usina
solar de Pirapora, em Minas Gerais, que ocupa uma
área equivalente a 1.500 campos de futebol, e é capaz de gerar energia para 420 mil casas populares.

participação do sol na matriz energética salte dos atuais 4% para quase a metade, ou 45%. A China também
anunciou que pretende aumentar a produção de energia renovável, solar e eólica, em 700 GW até 2030
– quando teria a capacidade instalada de 1.200 GW.
O maior parque solar da Terra está situado na
Índia, o Bhadla Solar Park. Mas o maior projeto é um
em desenvolvimento na Austrália, concebido para levar energia por cabos subterrâneos por mais de 5 mil
quilômetros até Cingapura. O projeto australiano será
dez vez maior do que o Bhadla Park, com uma estrutura gigantesca que poderá ser vista do espaço, em
uma área de 12.000 hectares no território australiano.
Os chineses detêm a maior capacidade instalada de geração de energia solar no planeta, seguidos pelos Estados Unidos, Japão, Alemanha e Índia.
O Brasil ocupa o 14º lugar no ranking, atrás ainda da
Itália, Austrália, Vietnã, Coreia do Sul, Reino Unido, Espanha, França e Países Baixos. Vê-se, pela lista, que
o Brasil tem condições para ultrapassar muitos desses países em poucos anos de investimento maciço
e prioritário na diversificação da matriz energética.

Tecnologia da energia do sol
Energia solar no mundo
Uma tecnologia que se populariza cada
vez mais, podendo ser aplicada não só em residências, condomínios e empresas, mas em postes
de iluminação, automóveis e até geladeiras.
Essa é a tecnologia de geração de energia elétrica a partir da captação e transformação da luz
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O uso da energia solar como fonte limpa
para a demanda energética vem crescendo em diversos países. Nos Estados Unidos, o governo Joe
Biden apresentou um plano para investir 562 bilhões de dólares até 2050, para fazer com que a
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ELEIÇÃO ALEMÃ: CDU PERDEU,
MAS MERKEL VENCEU
O povo alemão compreende que, nesses 16 anos em que governou a
Alemanha, Merkel foi a principal estadista da Europa e do mundo.

Por Paulo Gouvêa da Costa*

A

s eleições destinadas a definir quem governaria a Alemanha aconteceram em 26 de
setembro. Naquele dia os eleitores alemães
foram escolher quem iria substituir Angela Merkel, a
notável estadista que comandou aquele país por 16
anos e que é considerada “a mulher mais poderosa
do mundo” e a “líder do mundo livre”. Pois bem, passado já um mês da eleição, soube-se há pouco quem
deverá ser esse novo primeiro-ministro, ou chanceler,
como dizem os alemães. E com quem ele vai governar.
Tudo leva a crer que o social-democrata Olaf Scholtz,
associado aos verdes e aos liberais, será o substituto de Angela. Faltam ainda, no entanto, alguns detalhes para que essa quase certeza se torne um fato.
A demora não foi causada por alguma lentidão na contagem dos votos. Isso foi feito com rapidez. A espera pelas definições se deve ao fato de que
o sistema deles é o parlamentarismo. Quem, afinal,
escolhe o governante são os deputados eleitos. E,
como acontece frequentemente, nenhum dos partidos obteve a maioria absoluta que lhe permitiria imediatamente assumir o poder. Os dois principais – a
União Democrata Cristão (CDU) de Merkel e o Partido
Social Democrata (SPD) tiveram, cada um, menos de
30% dos votos. A diferença entre eles foi de menos
de dois por cento a favor dos adversários da atual
Chanceler. Então, para um deles governar, teria de
se unir a um ou dois dos outros partidos que tiveram
votações significativas e que parecem relativamente
confiáveis aos dois maiores: os verdes e os liberais.
Daquele domingo da eleição até o momento essas quatro agremiações estiveram envolvidas
num empolgante jogo de xadrez político. Havia várias combinações possíveis de parcerias e dependendo do que acontecesse o Chanceler poderia
ser o social-democrata Olaf Scholz, agora praticamente definido, ou o democrata-cristão Armin
Laschet. Deu a lógica da democracia: deverá tomar
em posse em janeiro o preferido dos eleitores.

16

“mãezinha”, a “mutti”, tão querida pelas pessoas de
tantos lugares. Alguém em quem se pode confiar.
Ao que tudo indica, o partido de Angela Merkel perdeu a eleição. Mas, ela venceu.
*Paulo Gouvêa da Costa é Mestre em Direito do
Estado pela USP, Mestre em Política Pública Internacional (MIPP) pela Universidade Johns Hopkins, Ex-Deputado Federal; Ex-Presidente DEMSC, atual Suplente de Senador. Diretor do Ilec.

Um aspecto curioso da eleição alemã é
que alguns especialistas tendem a acreditar que a
razão da vitória, embora bem estreita, do partido de
Scholtz, é o fato, aparentemente contraditório, de que
Laschet, cujo partido teve menos votos, é mais comunicativo, mais sorridente, mais simpático. E Scholtz
é do tipo durão, fechado, menos comunicativo. O
motivo dessa curiosa preferência, seria a tendência
dos alemães a desconfiarem da palavra solta e dos
sorrisos fáceis. Em recente evento promovido pela
Fundação Konrad Adenauer para debater o resultado dessas eleições, o Embaixador do Brasil na Alemanha, Roberto Jaguaribe, comentou que esse jeito
germânico de olhar os políticos, tem por base um
certo “preconceito contra o carisma”. Os alemães
acham que quem fala bastante e com facilidade
tem jeito de demagogo e populista. E isso deixa os
alemães desconfiados. Pelo olhar de outro debatedor,
o ex-diretor da Adenauer no Brasil, Peter Fisher-Bollin, parece que nosso embaixador acertou em cheio.
Há ainda outra particularidade da política
alemã, que deve parecer estranha aos brasileiros, mas
que revela um alto grau de civilidade: Olaf Scholtz, adversário do partido de Angela Merkel, foi, até poucos
dias atrás, o Vice-Chanceler e Ministro das Finanças
da Chanceler Angela Merkel. E já havia sido Ministro do Trabalho e Assuntos Sociais de um anterior
governo dela. Isso acontece devido à existência, no
atual governo, como naquele outro, de uma coalisão
entre os dois partidos, tradicionais adversários.
Uma das razões que levou o SPD de Scholtz
a, de certa forma, vencer a eleição, é que os alemães
acham que ele tem um estilo mais parecido com o
dela do que seu próprio correligionário Laschet. E
também sabem que Scholtz, como todo governo,
fez um bom trabalho. Isso levou Angela a ter quase
70% de aprovação nesse último mês de setembro.
E mais do isso: o povo alemão compreende que,
nesses dezesseis anos em que governou a Alemanha, ela tem sido a principal estadista da Europa
e do mundo. Tudo isso sem nunca deixar de ser a
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OS DESAFIOS DA GESTÃO PÚBLICA
MUNICIPAL
Antes fazer novos investimentos na gestão pública, é preciso ser pé no chão
e fazer os ajustes nas contas públicas de maneira equilibrada, sustentável e
responsável.
Por Lucielle Laurentino e Rodrigo Nunes

E

m 2020 mais de 147 milhões de brasileiros foram às urnas e escolheram os rumos da gestão
pública em seus municípios pelos próximos
anos. Um ciclo de novos desafios para todos, seja
para os prefeitos reeleitos ou para os de primeiro
mandato. Todos agora enfrentam o mesmo cenário:
superar os desafios da gestão pública e entregar
melhores políticas públicas para atenuar os efeitos
sociais, econômicos e sanitários causados pela pandemia.
Em Pernambuco, fui uma das 118 lideranças
eleitas que assumiram novos mandatos nas prefeituras municipais. Diante desse quadro nacional desafiador, os primeiros meses de gestão foram focados no equilíbrio fiscal, na modernização da gestão
e no fortalecimento do sistema de saúde para o enfrentamento à pandemia. A partir dessa experiência
de muito trabalho, conquistas e principalmente de
aprendizados. Acredito que três passos são fundamentais para começar a repensar o jeito de fazer
gestão e mudar a realidade do município, com criatividade e fugindo das respostas fáceis.
Conhecer o problema antes de tudo
Todo e qualquer projeto de transformação
deve partir de um bom diagnóstico. De maneira geral, na maioria dos casos o período de transição entre governos é muito curto e marcado pela falta de
transparência nas informações e colaboratividade.
Porém, antes de iniciar qualquer gestão, é preciso fazer no mínimo uma análise muito clara em 3
setores: na parte fiscal, na área administrativa e na
capacidade técnica para oferecer os serviços públicos.
Infelizmente o cenário das famosas “heranças malditas” de dívidas e déficits deixados por antecessores
é comum nos municípios brasileiros. Porém não adianta assumir a gestão, responsabilizar os culpados
politicamente e não ter capacidade técnica de intervir na situação. No nosso caso, logo de cara identificamos um quadro estarrecedor com cerca de 5
milhões de reais de folha salarial em atraso, mais 2
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serviço e um déficit de 40 milhões no instituto de
previdência municipal. Identificado o problema,
arregaçamos as mangas e junto com a equipe
técnica ajustamos os gastos do município, diminuímos as despesas com pessoal abaixo do
limite prudencial, re-ajustamos os contratos com
fornecedores e estamos quitando as dívidas do
município. Antes de pensar em fazer novos investimentos dentro da gestão pública, é preciso ser
pé no chão e fazer os ajustes nas contas públicas
de maneira equilibrada, sustentável e responsável.
Em relação ao setor administrativo, na maioria dos municípios, antes mesmo de se falar em
desburocratização e modernização, é preciso dar
um passo atrás e diagnosticar se o regramento público e os processos legais estão sendo seguidos.
Em grande parte dos casos a informalidade, a falta de registro oficiais e de memória institucional
são a regra. Identificar esses problemas e aplicar
as normas da administração pública com transparência, combatendo ciclos viciosos e respeitando o
dinheiro público é um passo essencial. Além do que
deveria ser óbvio do ponto de vista administrativo,
é preciso ter capacidade técnica para entrega dos
serviços. Nomear profissionais capacitados e que
consigam atuar de maneira plena em seus campos de atuação é fundamental. Contudo, também é
preciso identificar se esses profissionais possuem
condições adequadas para exercer a sua função.
Em nosso caso, por exemplo, quase 70% da frota
veicular da saúde apresentava problemas, um gargalo que afetava diretamente todo o sistema de
saúde e que prontamente entrou na ordem de prioridade através do processo do diagnóstico interno.
Gestão da governabilidade
Não só na questão técnica que se encontram os desafios da administração pública. A gestão
da política é um elemento crucial para o bom desenvolvimento do governo. Nossa país é marcado
pela forte instabilidade política e institucional, essa
turbulência afeta diretamente a vida da população.

Ter a habilidade para construir consensos e capacidade de negociação dentro do limite das relações e
do convívio republicano sempre fizeram parte das
atribuições de um gestor público. Porém, nos últimos 10 anos, estamos acompanhando uma transformação irreversível na maneira de fazer política e
dialogar com o povo. A população tem reforçado a
mensagem de que não tolera mais as relações espúrias e a maneira pouco transparente de governar.
O mundo digital possibilitou uma relação mais aberta entre os cidadãos e os atores políticos. Essa
relação aumentou de maneira significativa a accountability e a demanda por e transparência por
parte da população. Ao mesmo tempo que isso
significa um avanço, também é um desafio enorme,
pois o governo precisa se adaptar ao mundo digital, onde as demandas são mais rápidas, e às vezes a capacidade de entrega e tempo da burocracia
pública ainda funciona de maneira analógica. Adaptar-se a essa nova dinâmica e melhorar a capacidade de comunicação, tanto com a população e
também com os agentes políticos, hoje são elementos imprescindíveis para qualquer gestor público.

Em contrapartida, os municípios são os entes mais frágeis do ponto de vista financeiro e
de capacidade de execução, na grande maioria dos casos, não possuem fontes de receitas
próprias significativas e acabam sobrevivendo
dos repasses de recursos federais e estaduais.
Por isso, além do trabalho político e técnico interno no município, é fundamental estar integrado regionalmente e nacionalmente com os demais atores
do nosso federalismo. A discussão econômica de
construir cadeias produtivas, com foco na geração
de emprego não pode ser feita de maneira isolada,
precisa ser debatido a nível regional com as prefeituras vizinhas e outros órgãos. Construir uma agenda
de convergência entre os planos locais, estaduais
e nacionais de desenvolvimento do país é um dos
desafios importantes para o nosso desenvolvimento
econômico. Conectar essa cadeia de atores públicos,
construindo soluções colaborativas para os grandes
problemas do país é sem sombra de dúvidas a
grande missão dos gestores públicos nesta década
Lucielle Laurentino
Prefeita do Município de Bezerros-PE

Conexão com os desafios nacionais e regionais
Os municípios são os entes da federação mais próximos dos cidadãos, são neles onde as principais demandas e problemas da população podem ser solucionados.

Rodrigo Nunes
Cientista Político
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