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N

a edição anterior, apresentamos dois artigos sobre Liberalismo. O primeiro explicava, conceituava
e posicionava essa visão política ao longo da história. O segundo fazia uma homenagem ao legado
de Paulo Paim, destacando a importância do autor para a formação de liberais no Brasil. Nesta
edição, apresentamos e explicamos uma das vertentes pela qual o Liberalismo se faz presente. Em artigo
da cientista política Marcela Machado, aprendemos o que é Social Liberalismo e qual sua diferença para
a doutrina política da Social-Democracia. Ainda no campo da teoria política, apresentamos textos de
outros dois cientistas políticos. Renato Hayashi procura discutir em seu artigo a importância do estado
democrático de direito. Ighor Branco, por sua vez, nos ensina o que são petroestados e como eles podem
ser vistos como ameaça ao desenvolvimento institucional dos países.
Matéria de capa dessa edição, a Agenda Verde é destaque do mês, em virtude da 26º Conferência das
Partes sobre Mudanças Climáticas (COP-26). O Cientista político Murilo Medeiros aponta em seu artigo
como o desenvolvimento de uma agenda de combate as mudanças climáticas é fundamental para a
modernização da produção e do consumo, fortalecendo o capitalismo. Para falar sobre temas que estão
na agenda política brasileira, a edição de novembro traz dois artigos do economista Écio Costa. O primeiro
apresenta as implicações do leilão do 5G e os motivos pelos quais essa tecnologia é tão importante para
o desenvolvimento do país. O segundo apresenta uma defesa da política de teto de gastos e faz um
importante alerta sobre as ameaças que vem sofrendo constantemente.
No ambiente internacional, Paulo Gouvea (Diretor do Instituto Liberdade e Cidadania) em artigo intitulado
“Democracia na China: Uma Miragem Ocidental”, discorre sobre a visão que o ocidente tem da política
chinesa e como isso impacta na geração de negócios com esse país.
Por fim, a historiadora Maria Ferreira abordou o tema da violência doméstica e a desigualdade entre
homens e mulheres. Apresentando os avanços e desafios do caso brasileiro, Maria Ferreira realiza ainda
uma comparação sobre como Brasil e França estão lidando com o tema. A violência contra a mulher
foi no mês de novembro um tema de destaque na atuação do Instituto Liberdade e Cidadania. Além do
artigo produzido nessa edição dos Cadernos Liberais, desenvolvemos, em parceria com a UPLA, uma
capacitação sobre violência política para com a mulher. A formação ficou sob a responsabilidade da
deputada argentina Sofia Brambilla.
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
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O SOCIAL LIBERALISMO,
DESSE MODO, SE PREOCUPA COM
A INCLUSÃO DOS INDIVÍDUOS NA
SOCIEDADE, ESPECIALMENTE
OS MENOS AFORTUNADOS.

DOUTRINAS POLÍTICAS EM EVIDÊNCIA:
O SOCIAL LIBERALISMO
Para entender a relevância do social liberalismo para os partidos políticos brasileiros na atualidade é
necessário compreender o papel do liberalismo enquanto filosofia política.
Por Marcela Machado

O

s acontecimentos políticos e eleitorais decorrentes
das eleições de 2018 inegavelmente polarizaram
a opinião pública no Brasil. A instantaneidade

da disseminação de informações proporcionada pela
internet, por intermédio das redes sociais, fez com que
o debate acerca do posicionamento político dos atores
ganhasse novas dimensões para além do espectro
esquerda-direita. Conceitos clássicos da política – como
socialismo, comunismo, liberalismo e suas vertentes,
como o social liberalismo e a social-democracia – são
cada vez mais suscitados nos debates políticos, mesmo
os mais informais. Neste cenário, os partidos ganharam
evidência enquanto protagonistas dos debates, discutindo
e defendendo seus posicionamentos sob a lógica de suas
doutrinas programáticas.
Uma das doutrinas políticas que foi colocada
em evidência é a social liberal, norteadora de importantes
legendas brasileiras, como o Democratas. Para que se
possa entender a relevância do social liberalismo para a
atuação dos partidos políticos brasileiros na atualidade,
faz-se necessário compreender, previamente, o papel do
liberalismo enquanto filosofia política.
O liberalismo é uma das poucas – se não a
única – doutrina política cujo pensamento motivou e
balizou determinados acontecimentos políticos, como
as Revoluções Americana e Francesa, antecipando-se a
estes. Um dos precursores da doutrina liberal, John Locke,
não se intitulava enquanto liberal, vindo o termo liberalismo
a ser consolidado apenas no século XIX, tempos depois
da consolidação teórico-filosófica do pensamento liberal
por Locke, configurando-se como um dos principais
sustentáculos do período iluminista.
A doutrina liberal clássica, desse modo, se pauta
pela defesa da liberdade, da igualdade entre os indivíduos
e da garantia da propriedade privada. Para assegurar que
o cidadão seja respeitado em sua individualidade, mesmo
inserido em uma coletividade, o Estado tem que interferir
o mínimo possível nas questões sociais.
Do mesmo modo deve se comportar em relação
ao mercado, que teria a capacidade de autorregulação
sem a necessidade de interferência do Estado, conforme
preconizou o economista liberal Adam Smith com sua

A teoria de Smith, de acordo com o também
economista John Keynes, não levou em consideração que,
na espera pelo equilíbrio econômico mediado pela “mão
invisível do mercado”, os indivíduos poderiam morrer de
fome, uma vez que nem todos teriam iguais condições
de se adaptarem às oscilações do mercado. Aqui, o
caráter social do liberalismo começa a ganhar corpo:
a preocupação com o bem-estar dos indivíduos e a sua
plena inserção na coletividade através da igualdade de
oportunidades.
O social liberalismo, desse modo, se preocupa
com a inclusão dos indivíduos na sociedade, especialmente
os

menos

afortunados.

Diferentemente

da

social-

democracia, em que a tônica é o assistencialismo social,
na doutrina social liberal, o progresso de uma sociedade
perpassa por dar oportunidades iguais aos indivíduos
para que estes consigam seguir, a partir de suas vontades
individuais, percorrer o caminho que mais lhe aprouverem
para atingirem suas metas. Para que todos consigam sair
do mesmo ponto de partida, o Estado deve atuar somente
quando necessário, a fim de garantir que os indivíduos
tenham acesso a bens elementares, como educação,
segurança e moradia. Tendo tais direitos assegurados,
terão liberdade e tranquilidade para trilharem seus próprios
destinos.
Embora a fundamentação teórica do social
liberalismo coloque o indivíduo em posição de centralidade,
cabe ao Estado garantir condições mínimas para que
todos consigam competir igualitariamente na dinâmica
societal, assegurando-lhes direitos e garantias sociais. O
progresso da sociedade na doutrina social liberal perpassa
por essa sinergia entre o o respeito às individualidades
e a participação do Estado em questões pontualmente
providenciais, sem que este atue, no entanto, enquanto um
tutelador das vontades e dos direitos dos indivíduos.

Marcela Machado, Doutora em Ciência Política
(UnB/UCSD). Professora do Departamento de
Gestão de Políticas Públicas (GPP/UnB) e do
Instituto de Ciência Política (IPOL/UnB). Membro
do Observatório do Congresso (OC/UnB).

teoria da oferta e demanda.
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VAMOS FALAR SOBRE O ESTADO
DEMOCRÁTICO DE DIREITO
Por Renato Hayashi

O

“Estado Democrático de Direito”
tem sido um termo amplamente
usado e sem qualquer especificação
técnica ou doutrinária, o que pode causar
grandes transtornos conceituais, por isso,
é importante analisar esse fenômeno. Em
uma análise inicial observamos que existem
três elementos básicos na conceituação: 1)
Existe um Estado regularmente formado, 2)
Existe democracia social e jurídica e 3) Há
um sistema jurídico positivo e dogmático
(direito sistematizado e instituído por um
Estado) vigente. Vamos analisar cada um
dos elementos.
Existem vários conceitos de Estado,
mas em linhas gerais o Estado consiste
numa organização político-administrativa,
com poder e autoridade. À luz das teorias
contratualistas, a construção do Estado
decorreu da união de pessoas que
renunciaram a parte da sua liberdade em
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detrimento de um grupo ou indivíduo escolhido
para garantir a ordem e a segurança, por meio
da obediência às regras devidamente impostas
e em acordo com a vontade popular.
O direito dogmático e positivo consiste
em um sistema jurídico que respeita três
pressupostos: 1) pretensão de monopólio do
poder de punir: apenas o Estado pode exercer
o poder punitivo de forma legítima e legal, em
regra, pois em determinados momentos os
cidadãos estão autorizados a usar da força de
forma legítima( por exemplo, legítima defesa),
também não se pode admitir um estado
paralelo, só pode existir um estado legítimo; 2)
proibição de non liquet: consiste na proibição
de o Estado deixar de decidir um conflito social
devidamente submetido a sua apreciação,
casoo Estado deixe de decidir os conflitos,
os cidadãos começarão a agir de forma
independente; 3) Inegabilidade dos pontos
de partida: todas as decisões estatais devem

iniciar na Lei, como forma de garantir a
legalidade e a segurança jurídica.
No Brasil, a Constituição da República
apresenta cinco elementos fundamentais do
Estado Democrático de Direito: soberania,
cidadania, dignidade da pessoa humana,
valores sociais do trabalho e da livre iniciativa
e pluralismo político, sendo que todo o poder
inicia com o povo e o seu exercício se dá por
meio dos representantes eleitos. Todo esse
poder se manifesta por meio de uma estrutura
tripartite: Legislativo, Executivo e Judiciário. A
soberania se manifesta em duas dimensões,
interna e externa, e garante a preservação e
cumprimento da vontade política do Estado,
que reflete a vontade do povo. A cidadania é a
ponte entre o indivíduo e o Estado. A dignidade
da pessoa humana deve ser amplamente
garantida e preservada, sendo vedada a
atuação estatal contrária. Os valores sociais
do trabalho e da livre iniciativa são os pilares
da organização social e econômica do Brasil.
		O pluralismo político garante a
manifestação das diversas vontades políticas,
o que inclui o pluralismo partidário, religioso,
social, cultural etc.
Em síntese, podemos entender que: 1) o
Estado Democrático de Direito se fundamenta

na soberania popular; 2) para o melhor
entendimento da vontade popular, são
necessários mecanismos específicos de
aferição, bem como para a escolha dos
representantes do povo e sempre com a
possibilidade de acompanhamento social
(accountability); 3) a Constituição é o ponto
de partida onde estão previstos os princípios
e limites do poder estatal; 4) deve existir
um guardião da Constituição, que não
permitirá o desvirtuamento da vontade do
poder constituinte; 5) os direitos humanos
sempre devem ser preservados em seus mais
diversos aspectos, afinal, as regras jurídicas
servem para regular a vida social, mas com
a preservação dos indivíduos; 6) o Estado
deve buscar incansavelmente a promoção
da justiça social; 7) o Estado deve observar
os princípios da igualdade, legalidade e
segurança jurídica.
Por fim, o Estado Democrático de Direito
corresponde a um mecanismo de controle
do poder estatal, cujo escudo do cidadão
é formado pelos direitos fundamentais, de
forma a combater os abusos e a opressão por
parte dos agentes estatais.
Renato Hayashi, Advogado, Cientista Político
e Prof. da UFPE.
ILEC
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AGENDA VERDE
É necessário conhecer os diversos modos de mensuração das instituições democráticas
para tornar o debate mais embasado

Ações que combatam as mudanças climáticas é condição intrínseca ao mundo
do capitalismo liberal como forma de modernizar a produção e o consumo.
Por Murilo Medeiros

O

desenvolvimento
sustentável
exige
a
internalização da dimensão ambiental na
formulação e implementação de políticas
setoriais e uma nova abordagem da política
econômica. A adoção de uma agenda pautada por
ações que combatam as mudanças climáticas é hoje
uma condição intrínseca ao mundo do capitalismo
liberal, como forma de modernizar a produção e o
consumo.
A construção desse novo caminho
pressupõe, como já ocorre na maioria dos países
desenvolvidos, a transição da estrutura econômica
baseada em intensa utilização de energia fóssil
e uso predatório de recursos naturais para uma
economia de baixo carbono, considerando, entre
outras, a ampliação progressiva das fontes de
energia renovável, a produção industrial mais limpa,
os modais de transportes menos poluentes e as
novas tecnologias poupadoras de recursos naturais
na agropecuária.
A 26ª Conferência das Partes sobre
Mudanças Climáticas (COP26), que ocorreu de
31 de outubro a 12 de novembro, em Glasgow, na
Escócia, trouxe como pauta principal a relevância
da Economia Verde para a continuidade da vida na
Terra, caracterizada pela conciliação do seguinte
tripé: i) crescimento econômico, ii) equidade social e
iii) preservação ambiental.
A COP26 foi também uma grande vitrine para
o Brasil, que tem apresentado ótimos resultados no
que tange à expansão da capacidade de produção
de alimentos de forma sustentável, com tecnologia
de ponta, investimento em pesquisa agrícola e
melhoramento genético com vistas à expansão da
produção por hectare.
Com a expansão da tecnologia e de
ferramentas avançadas de produtividade, o país
desenvolveu um modelo de agricultura tropical
sustentável, sobretudo com o trabalho da Embrapa,
reconhecida mundo afora por sua excelência no
desenvolvimento das técnicas de Agricultura de
Baixo Carbono (ABC), bem como a migração célere
para uma matriz energética mais limpa, como a solar
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ou a eólica – que, juntas, já equivalem a cerca de
14% da capacidade instalada brasileira.
Coube também ao Brasil mostrar bons
exemplos regionais. O estado de Mato Grosso,
administrado pelo Democratas, é referência na
condução de políticas públicas relacionadas
ao desenvolvimento sustentável. Na COP26, o
governador Mauro Mendes anunciou uma meta
ousada de neutralizar as emissões de carbono no
estado até 2035 – ou seja, 15 anos antes da meta
mundial –, por meio do programa Carbono Neutro
MT.
Além disso, Mato Grosso tem 62% do
território preservado, mesmo sendo uma das regiões
que mais produzem alimentos para o mundo. Lá, a
gestão do DEM aplicou uma série de medidas de
tolerância zero contra os crimes ambientais, como
a contratação de um sistema de monitoramento em
tempo real, 24 horas por dia, que detecta qualquer
desmatamento ou foco de calor, com disparo
imediato de alertas aos órgãos de controle.
A COP26 deixou claro para o mundo que
produtos não têm que ter apenas preço, eles têm
que ter valor. O Brasil deve resgatar o prestígio que
sempre teve na comunidade internacional no tocante
às questões ambientais. A incorporação de medidas
sustentáveis no modelo de desenvolvimento
econômico
nacional
é
uma
necessidade
indispensável.
A recuperação da economia precisa conectar
preservação ambiental e responsabilidade social. É a
união basilar para a construção de um país próspero,
sustentável e inclusivo.
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 pósgraduado em Democracia e Direito Eleitoral (ILB)
e mestrando profissional em Poder Legislativo
(Cefor/Câmara dos Deputados).
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LEILÃO DO 5G TRAZ AVANÇO
TECNOLÓGICO PARA O BRASIL
Por Écio Costa

A

O leilão é importantíssimo para o avanço de diversos setores produtivos. Os ganhos são inequívocos para aumentar a produtividade e a
inclusão tecnológica.

pesar de vir atrasado em
relação aos países avançados,
o leilão do 5G no Brasil trará
investimentos de R$ 169 Bilhões
no setor de telecomunicações em
20 anos e um aumento de R$ 6,5
Trilhões no PIB nos próximos 15
anos. O valor econômico do leilão é
de R$ 50 Bilhões, incluindo outorgas
e as obrigações de investimentos das
empresas vencedoras. Desse total, o
Governo deve arrecadar em torno de
R$ 3 Bilhões e outros R$ 7 Bilhões
serão destinados diretamente à
conectividade das escolas públicas..
O Leilão teve um ágio de 800%
no primeiro lote e traz uma novidade
importante: o surgimento de uma
nova operadora, a Winity, controlada
pelo fundo de infraestrutura Pátria
Investimentos, que venceu o 1º Lote
na Faixa de 700MHz para atendimento
nacional por R$ 1,427 Bilhão.
As operadoras tradicionais, Vivo,
Claro e TIM, também venceram lotes
e irão operar na faixa de 3,5GHz a
nível nacional. Todos os vencedores
assumirão
compromissos
de
contrapartida, como internet nas
escolas públicas, sinal móvel nas
rodovias federais e ampliação da rede
4G.
O leilão é importantíssimo
para o avanço de diversos setores
produtivos, desde o agronegócio que
poderá se beneficiar de uma maior
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conextividade entre equipamentos
automatizados com maior eficiência
produtiva, passando pela indústria
que se tornará efetivamente mais
inteligente, usando o 5G como rede
local para automatizar o processo
produtivo, até o setor de serviços
com melhorias na conectividade
gerando ganhos na educação, saúde,
segurança pública e outras áreas.
O 5G irá permitir a conectividade
massiva entre máquinas (M2M)
e a internet das coisas (IoT), com
velocidade de 10 a 100 vezes maior
que o 4G. A diminuição da latência é
um avanço fundamental a partir do
aumento da velocidade proporcionado
pelo 5G. Os veículos autoguiados, por
exemplo, funcionam melhor com o 5G,
pois o tempo de transferência de dados
irá diminuir para 1 a 2 milissegundos,
evitando possíveis acidentes.
As capitais terão o 5G
operacional até julho de 2022 e as
demais localidades levarão até 8
anos para serem atendidas. De todo
jeito, os ganhos são inequívocos para
promover o aumento da produtividade
das indústrias e, no modelo que
foi formatado, uma maior inclusão
tecnológica.
Écio Costa, Economista, Professor
de Economia da UFPE e Consultor de
Empresas
ILEC 11
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VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E
DESIGUALDADE ENTRE HOMENS E MULHERES
É primordial ensinar meninas e mulheres a reconhecerem os sinais de alerta
de um relacionamento abusivo. Pode-se começar na escola, nas delegacias
ou na padaria.
Maria Ferreira

E

mbora avanços normativos assegurem vários
direitos às mulheres, no dia a dia, a violência
doméstica contra pessoas do sexo feminino
ainda é uma realidade a ser superada, combatê-la é
fundamental, mas tem sido desafiador em todos os
sentidos. Estudos da Organização das Nações Unidas
(ONU, 2021), em parceria com a Organização Mundial
de Saúde (OMS, 2021), alertam que a violência contra
as mulheres é cada vez mais precoce. Traduzidos em
dados, quer dizer que 25% das jovens a partir de 15
anos, já sofreu ou sofre violência física ou sexual por
um parceiro, ex-parceiro ou algum outro próximo.
No Brasil, mesmo depois da Lei Maria da Penha
(Lei nº 11.340/2006), referência global pelas conquistas
no campo do Direito e proteção de mulheres (ONU, 2016),
a insegurança continua na vida de milhões de brasileiras
atingidas por violência doméstica. No mundo, estima-se
que um terço ou 736 milhões das mulheres já sofreu
agressões física ou sexual de cônjuges ou ex-cônjuges
(OMS, 2021). Contextos De modo amplo, violência
doméstica é qualquer tipo de abuso físico, psicológico,
sexual, moral ou patrimonial que se desenrola no
ambiente doméstico ou familiar, envolvendo as pessoas
que vivem juntas. De modo específico, o art. 5º da Lei
Maria da Penha especifica vários tipos de violência
contra as mulheres e caracteriza “violência doméstica
e familiar contra a mulher qualquer ação que lhe cause
morte, lesão ou sofrimentos físico, sexual, psicológico,
dano moral ou patrimonial”.
Desde o ano de 2015, o termo feminicídio ou o
assassinato de qualquer mulher relativo ao feminino,
ou simplesmente por ser mulher, passou a fazer parte
do código penal brasileiro (Lei Federal 13.104/15).O
feminicídio é o ato culminante dos diversos tipos
de violências contra as mulheres. Outros países da
América do Sul e Central, já adotaram uma
legislação do feminicídio: Costa Rica, Chile,
México. Envolvida com um trabalho
em Paris pelo combate à violência
doméstica contra mulheres brasileiras
na França há quase um ano, eu me
deparei com algumas diferenças de
interpretação entre o código penal
brasileiro e o francês.
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Embora a comparação seja, sem dúvida,
ousada, ela é interpretativa. Foi nestas duas
perspectivas que eu encontrei um link para argumentar
sobre o que é violência doméstica contra mulheres na
França, articular com discussões globais e trabalhar
com o tema da proteção e igualdade entre homens e
mulheres. Um dos avanços normativos conquistados
no Brasil para proteção dos direitos das mulheres que
sofrem violência de gênero, embora ainda limitado, está
na pauta das reivindicações na França. A exemplo, o
termo feminicídio existe na linguagem cotidiana, mas
não faz parte do código penal francês, onde a cada três
dias uma mulher é assassinada por seu cônjuge ou excônjuge.
No entanto, o crime é qualificado genericamente
como homicídio, e isso faz toda a diferença no
combate da violência contra as mulheres, não faz uma
interpretação justa. A inscrição do termo feminicídio no
código penal vem sendo reivindicada em outros países
da Europa, está na pauta do Parlamento Europeu, é
recomendado pela OMS e pela ONU.
No ponto alto das reivindicações, a inclusão
do termo feminicídio no código penal contribuiria para
melhorar a consideração legal das especificidades dos
feminicídios, para fins preventivos e repressivos, mas,
sobretudo, no que diz respeito à reparação.

		
Socialmente,
esse
reconhecimento
abriria um canal para acessar a conscientização sobre
essa forma de violência estrutural que precisa ser
banida. Seja no Brasil, no México ou na França, com ou
sem o emprego do termo feminicídio, a violência contra
as mulheres não é recente. Tem raízes na sociedade
patriarcal, atravessou o tempo, independe de classe
social, de escolaridade, de idade, etnia, ideologia, de ser
no Primeiro ou no Terceiro Mundo. O fator comum é um
conjunto de desigualdades entre homens e mulheres,
submerso nas violências de gênero dentro de casa, no
trabalho, na educação, na saúde, na política.
Nesses contextos, as reivindicações não tratam
de fazer das mulheres uma categoria de vítimas ou
vulneráveis, mas de reconhecer na violência um efeito
desencadeador de vários tipos de problemas graves
contra as mulheres e as meninas, com implicações de
saúde física e psicológica, idade precoce, envolvimentos
de filhos menores, indiretamente atingidos por cenas
de agressões. Desse modo, é, ainda, um problema de
saúde pública, político e econômico, enfim, uma barreira
ao desenvolvimento, que precisa acabar. São muitos os
desafios. O principal é o reconhecimento da violência
doméstica como manifestação das desigualdades entre
homens e mulheres. Depois, inovar em medidas mais
eficientes, não somente na perspectiva de políticas
públicas públicas e da legislação, fundamentais, mas,
nem sempre suficientes. A tendência é uma mobilização
conjunta entre esses dispositivos e a sociedade civil,
por mais dignidade, educação de meninas e mulheres,
prevenção, autonomia e igualdade plena de direitos entre
homens e mulheres. Ousadias Baguettes de pão no
combate das violências domésticas.
O problema é complexo e difícil estabelecer a
sua magnitude sem estudos mais profundos. Mas, os
elementos visíveis e cruéis da violência contra mulheres
no mundo, incitam a ampliar alternativas de combate,
entendendo-se as políticas públicas e a legislação como
fundamentais, mas, nem sempre, suficientes e eficazes.
Nesse caso, são necessários continuados esforços em
favor da implantação de estratégias mais efetivas de
proteção.

É primordial ensinar meninas e mulheres a
reconhecerem os sinais de alerta de um relacionamento
abusivo. Pode-se começar na escola, nas delegacias ou
na padaria.
Uma iniciativa ousada, inédita em território
francês, visando prevenção pela conscientização das
mulheres, chama a atenção pela criatividade e impacto
social que pode desencadear. O coletivo Nous Toutes
(Nós Todas), entidade não governamental francesa,
preocupado com o aumento das violências domésticas
contra mulheres na França nos últimos três anos,
promoveu uma distribuição gratuita de embalagens de
baguettes de pão (o pão mais consumido en território
francês) em padarias, ilustradas com violômetros,
como um dispositivo de prevenção da violência contra
as mulheres (CNEWS, 2021).
O violômetro desenhado nas embalagens, vem
com pequenas mensagens de exemplos concretos do
ciclo da violência numa relação conjugal, sinalizando
o grau de abusos em cores, sendo verde para relação
saudável; laranja sinal de alerta e vermelho a relação
abusiva. Um número de telefone para acionar a polícia
em caso de situação de urgência, também faz parte da
comunicação.
O objetivo do Coletivo Nous Toutes é de engajar
a sociedade civil e conscientizar o maior número de
mulheres possível e, quem sabe, levar alguns homens
a se questionarem sobre suas ações. É fundamental
e pode ser transformador envolver homens e assumir
que não é mais possível promover ações de prevenção
da violência sem uma masculinidade que ultrapasse
anacronismos enraizados e que projetam uma ideia
inconcebível de homem superior à mulher.
Maria Ferreira, doutora em história social e
civilizações, pesquisadora da temática igualdade e
direitos das mulheres.

ILEC

13

ADEUS AO TETO DE GASTOS?
O Teto dos Gastos tem sofrido ameaças. Ele é importante, traz previsibilidade
para endividamento público e ajuda as taxas de juros a se manterem num
patamar mais baixo.

Por Écio Costa

O

Governo resolve aumentar ainda mais o Auxílio Brasil para R$ 400,00, incluindo
parte dos gastos com receita fora do Teto de Gastos. Esse movimento tem
derrubado a Bolsa de Valores (B3) e empurrado o Dólar para cima, pois
sinaliza maior endividamento e juros mais altos no futuro.
A equipe econômica vem apostando na aprovação da PEC dos Precatórios
com um jabuti que inclui a criação de espaço para o pagamento do Auxílio Brasil até
dezembro de 2022 com recursos em um novo Teto de Gastos, numa reformulação
da metodologia de reajuste do teto pela inflação brasileira. A mudança passa a
levar a inflação de janeiro a dezembro e não mais de julho a junho, incorporando
esse momento atual de maior inflação, que libera espaço para mais gastos. Um
movimento que mostra a fragilidade do único controle de despesas do país.
O Teto de Gastos foi aprovado no Governo Temer e tem sofrido ameaças de
descumprimento regularmente pelo Congresso, principalmente. Ele é importante
pois traz previsibilidade na evolução do endividamento público e ajuda as taxas de
juros a se manterem num patamar mais baixo.
A equipe econômica quer fazer essa despesa extra de R$30 Bilhões a mais até
2022 com o aumento do valor do Auxílio Brasil em R$100,00. O problema é que o
Congresso também pode querer se mostrar bonzinho e aumentar o tamanho da
despesa, como no Auxílio Emergencial de 2020.
A questão está justamente no limite desse rombo. A falta de responsabilidade
fiscal é preocupante e pode fazer com que o crescimento econômico futuro do
país seja limitado por conta das incertezas e do alto endividamento. O certo seria
promover reformas, como a Administrativa, que liberassem recursos.
Caso essa movimentação seja concretizada, vai alimentar ainda mais um
cenário bastante difícil para 2022, onde o crescimento será baixo, a inflação
continuará pressionando, o Dólar se manterá elevado com as incertezas fiscais e
os juros estarão num patamar muito alto para segurar o mercado.
Écio Costa, Economista, Professor de Economia da UFPE e Consultor de Empresas
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O QUE É A MALDIÇÃO DO PETRÓLEO E O QUE
SÃO OS PETRO-ESTADOS?
O petróleo continua sendo a principal fonte de energia do mundo. Possuir o
chamado “ouro negro” nem sempre é sinônimo de desenvolvimento socioeconômico.

Por Ighor Branco

A

pesar de toda discussão sobre meio ambiente
e sustentabilidade, o petróleo continua sendo
a principal fonte de energia do mundo. Em
2019, foi atingido um recorde global de consumo –
com 98,3 milhões de barris por dia. Diante disso, a
venda do petróleo e os produtos derivados são uma
peça fundamental da política externa e comercial no
mundo.
Porém, quando olhamos para alguns países
detentores dessa riqueza, possuir o chamado “ouro
negro” nem sempre é sinônimo de desenvolvimento
socioeconômico. Um dos exemplos mais claros é
a Venezuela – que atualmente enfrenta uma grave
crise econômica e política, mesmo com a maior
reserva petrolífera do globo.
Não é difícil achar outras situações semelhantes,
como no caso da Nigéria – o país tornou-se
independente em 1960, quatro anos após a
descoberta de petróleo no território e já passou por
cinco constituições e sete golpes militares.
Frequentemente, governos de todo o mundo
comemoram a descoberta de petróleo tal como
ganhadores de loteria. De fato, o petróleo eleva o
potencial econômico dos países, mas não raramente
está associado a Estados com altos níveis de
corrupção, desigualdade de renda, pobreza e de
economia pouco diversificada.
Assim, o recurso mineral pode ser visto para
parte da classe política como renda farta e fácil, que
possibilita a adoção de medidas populistas visando
a perpetuação no poder. Então, afinal, o que é a
Maldição do Petróleo?
Em resumo, essa expressão diz respeito
a um fenômeno onde países ricos em recursos
naturais se desenvolvem menos, pois a fonte de
riqueza precede más decisões políticas – como
gastos indiscriminados do governo em detrimento
de fortalecimento institucional. No entanto, para
além do sentido supersticioso que o termo traz, é
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regra e tem inúmeras implicações e características.
A Noruega, por exemplo, é um caso de
sucesso. O país possui um Fundo Soberano,
garantido constitucionalmente, que estabelece o
uso de apenas uma pequena parcela dos recursos
financeiros oriundos da exploração e venda do
petróleo, ao passo que guarda a maior parte para o
futuro do país, com o intuito de também prover bemestar social para as futuras gerações.
Nesse sentido, a boa utilização das riquezas
pressupõe responsabilidade política e instituições
bem desenhadas e desenvolvidas. Da mesma forma
que, analogamente, para um herdeiro usufruir bem
de uma riqueza recebida, deve dispor de uma boa
formação técnica e de valores para perpetuar a
abundância.
Segundo estudos da ciência política, as
principais características para os desdobramentos
negativos são de que as receitas vindas do petróleo
são extraordinariamente volumosas, não advêm de
impostos, flutuam de forma imprevisível e podem
ser facilmente escondidas.
Assim, pelos altos valores recebidos, o efeito
a curto e médio prazo é o enfraquecimento da indústria
nacional. A massiva entrada de moeda estrangeira
valoriza o câmbio local, o que torna as importações
mais baratas, desvalorizando o mercado nacional.
Ademais, o poderio financeiro abrupto – não oriundo
dos tributos, fortalece os governos, abrindo espaço
para o populismo. Além disso, a volatilidade no
preço da commodity energética mais valiosa do
mundo dificulta a previsibilidade de investimentos
públicos, o que causa dependência econômica caso
o país não seja diversificado. Por último, boa parte
dos contratos relacionados à exploração do petróleo
são mal formulados, com correntes dispensas de
licitação, que implicam em desperdícios de recursos
e corrupção.
Dessa forma, se a maior parte da receita de

um país é proveniente do petróleo, com grande montante
das exportações dessa commodity, se a economia
melhora ou piora de acordo com sua cotação, e se há
volatilidade nos gastos e no PIB, então, o país pode ser
chamado de Petro-Estado.
Os países mais dependentes do petróleo e
que podem ser classificados como Petro-Estados são:
Nigéria, Venezuela, Arábia Saudita, Angola, Equador,
Líbia, Emirados Árabes Unidos, Iraque, Catar e Irã –
muitos desses têm governos autoritários, envolvidos
em conflitos internos, com baixo nível democrático e
más condições de vida para seus cidadãos.
A “maldição do petróleo” chegou ao Brasil com
a descoberta do pré-sal. O então presidente Lula falava
que o tínhamos o bilhete premiado. Naquele momento, o
cenário era o melhor possível, o barril de petróleo estava
acima dos US$ 100, a Petrobrás possuía tecnologia para
extrair esse petróleo em águas profundas, o quadro
técnico da empresa era de qualidade e havia elevadas
taxas de crescimento na demanda de derivados no
Brasil. Ou seja, possuíamos todas as condições para
transformar o bilhete premiado numa bênção.
Entretanto, o melhor não aconteceu. O pré-sal
foi transformado num projeto político e de poder. O
governo passou a adotar uma política intervencionista,
que mudou o marco regulatório – uma política de
conteúdo local que privilegia a reserva de mercado e
o uso político da Petrobrás para atender às demandas
partidárias.
Assim, com investimentos em infraestrutura
mal geridos – como refinarias caras, o barril de petróleo
brasileiro passou a custar mais do que os de outros
países, fortalecendo a crise econômica nacional. Em
síntese, o mal uso desse recurso culminou no maior
esquema de corrupção já visto no Brasil.
Dessa forma, é possível entender que a
“maldição do petróleo” não é uma causa para o baixo
desenvolvimento, mas sim uma consequência de um
arranjo político e institucional fraco e interesseiro. A
riqueza de uma nação não é objeto de um governo, mas
sim do Estado como um todo, e sobretudo, dos seus
cidadãos.
Portanto, utilizando do pensamento do
economista Milton Friedman, é preciso desenhar
outras políticas para a exploração do petróleo, uma vez
que o tipo de recurso mais “fácil” de usar de maneira
indiscriminada e irresponsável é aquele que não é
propriamente nosso – seja fruto de uma herança ou uma
dádiva. É necessário se inspirar nos bons exemplos ao
redor do mundo para de fato crescer com as próprias
riquezas.
Ighor Branco é acadêmico de Ciência Política da UFPE.
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DEMOCRACIA NA CHINA: UMA MIRAGEM
OCIDENTAL
A China nunca, na sua história infinita, teve um sistema de governo sequer
parecido com a democracia. Passou direto do regime monárquico absolutista
para o regime comunista.
Por Paulo Gouvêa da Costa

Q

uando vejo na imprensa tantas e intermináveis
discussões sobre a inexistência na China de
um sistema democrático de modo liberal como
há em tantos países ocidentais, não posso deixar de
olhar para o tamanho desse gigante asiático e para a
extensão da sua história. Do ponto de vista da grandeza
física, houve época, segundo Kissinger, em que a
língua e a e a cultura chinesas, e o mandato político
do Imperador, expandiram-se por todas as terras
conhecidas. A extensão desse território encorajava
o sentimento de que “a China era um mundo em si
mesmo”. E criou-se o conceito de que o imperador era
uma figura de ascendência universal, governando “Tudo
sob o Céu”. Quando à lonjura de suas origens, é comum
historiadores se referirem a determinados fatos como
tendo ocorridos “há muitos milênios”.
É forçoso então indagar: por quanto tempo
desses tantos milenários a China experimentou um
sistema político equivalente aos que nós, cá no Ocidente,
entendemos como sendo democrático? Aparentemente,
nunca. Ao longo de sua história a China foi regida por
Imperadores e dinastias que, ao que se sabe, não
costumavam consultar a população para legitimarem
seu poder. Em 1949 quem assumiu o poder foi o Partido
Comunista Chinês, encabeçado por Mao Tsé-Tung que
foi sendo sucedido por uma sequência de líderes do
mesmo partido até chegar ao hoje, quase imperador, Xi
Jinping.
Fiel aos novos ares que oxigenam um país
aberto ao mundo, o atual presidente chinês se refere ao
sistema político e econômico como “um socialismo de
características chinesas”. Esse modelo coloca dentro
da mesma embalagem um capitalismo que combina
a existência de empresas privadas gigantescas com
uma forte intervenção e participação do Estado, mais
um sistema de partido único para manutenção de
controle do poder político e administrativo. Aos olhos do
Ocidente, isso é uma complexaorganização totalitarista,
muito longe de algo palatável para seu gosto liberal. Mas,
para os dirigentes da China, essas peças são partes das
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“características chinesas” do seu sistema. O fato é que o
país é governado pelo PCC que já não é tão comunista
como o nome indica. As causas desse paradoxo têm
muito a ver com a lendária definição da cor do gato.
		
Todo mundo conhece essa história.
Segundo a versão mais difundida, o então Presidente da
República Popular da China Deng Xiaoping foi questionado
sobre suas escolhas econômicas, de caráter mais
capitalista que comunista. Ele então teria pronunciado
aquela frase: “não importa a cor do gato, desde que ele cace
os ratos”. A outra narrativa do mesmo acontecimento conta
que, quando Deng ainda era apenas o encarregado das
áreas da educação e tecnologia, precisava muito do apoio
do Japão, que estava no auge de seu desenvolvimento
tecnológico, para modernizar a China nesses setores. Isso
lá no final dos anos 70, quando eram brutais a miséria e
a fome herdados do regime de Mao Tsé-Tung. E quando
qualquer entendimento com os japoneses esbarrava
nos profundos ressentimentos causados pela invasão
japonesa durante a Segunda Guerra Mundial. Neste caso,
a preferência de Deng por um gato japonês significava
que não existe rancor ou antipatia quando se trata de
obter algo muito importante. O gato, então, estaria neste
contexto. Não por acaso, também os Estados Unidos se
tornaram outro diligente parceiro da mesma empreitada.
Eu prefiro a primeira das duas versões, mas acho que elas
se completam. E confirmam que muitas vezes a escolha
dos meios ignora princípios políticos para o alcance pleno
dos objetivos.
Quando Deng Xiaoping assumiu a liderança da
China, em 1979, a produção do país era 100% de produtos
primários. Trinta anos após Deng ter começado esse
processo de modernização, a participação dos produtos
primários passou a 5% e a de produtos com tecnologia
intensiva 50%. Esses dados ajudam a esclarecer como a
China, em três décadas, saiu da miserabilidade para se
tornar a segunda maior economia do mundo.
No início da década de 1990, o PIB do Brasil e da China
eram semelhantes – algo em torno de US$450 bilhões.
No ano passado nosso PIB chegou a 1.5 trilhão de dólares
contra cerca de 15 trilhões da China. Nesses trinta anos
passamos, portanto, de um honroso empate para sofrer

uma goleada de dez a um.
E isso não aconteceu, certamente, porque
eles são comunistas. Os poucos outros países que
ainda seguem a mesma cartilha não alcançaram,
nem de longe, algum resultado parecido. E o que nos
atrapalhou não foi o capitalismo, mas, talvez a falta
dele ou a ineficiência no uso de seus mecanismos. É
provável que a China comunista tenha usado melhor
do que nós o gato da economia de mercado para
caçar os ratos do subdesenvolvimento. Sem dúvida, a
escolha da cor certa do bicho, foi determinante para a
formidável ascensão econômica dos chineses. Foi lá,
naquele momento, que os chineses, conscientemente
ou não, incorporaram à doutrina do PCC a crença de
que o gato com as cores do capitalismo era o mais
eficaz e adequado para exterminar os ratos da fome.
No dia 15 de novembro último, durante tensas
três horas e meia de conversa virtual, o Presidente
dos Estados Unidos Joe Biden e o Secretário-Geral do
PCC e mandachuva da República Popular da China,
Xi Jinping, debateram a situação e os destinos do
mundo. As duas maiores economias mantiveram um
diálogo cuja natural cordialidade só foi interrompida
cada vez que o lado americano da mesa e das telas
fazia observações inamistosas sobre, por exemplo,
a observância dos direitos humanos na China. Xi,
nessas ocasiões, fazia certo ar enfastiado e, embora
não tenha dito, deve ter pensado: será que o senhor
Biden não compreende que a maneira de olhar para
esses valores tem fundamentos cristãos e ocidentais?
E que nós aqui, nesta nação multimilenar, temos raízes
de outras árvores religiosas e doutrinárias?
Claro é que as crenças do líder chinês não
tornam, para nós, menos ásperas as regras sob as
quais seus bilhões de conterrâneos são tratados no
que diz respeito ao valor da pessoa humana – não
nós que entendemos que tais valores são universais
e que, conforme nossas constituições, são naturais
e indiscutíveis. Mas, o sistema chinês tem outras
origens.
Uma das razões do preconceito que existe em
grande parte do mundo, contra a China, se baseia
no modo, ocidental e de raízes judaico-cristãs, de
entender a pessoa humana. Para nós essa criatura tem
origem divina e deve ser livre para pensar,v falar, agir,
ir e vir, escolher, participar das decisões que afetam
sua vida. Seu direito a tudo isso, e mais, por exemplo,
a propriedade privada, estão asseguradas nas nossas
leis e constituições. É possível admitir que se trate de
um grande engano a nossa mania de imaginar que os
cidadãos chineses estão ansiosos por ter um sistema
democrático, com as garantias e direitos que têm os

cidadãos do Brasil ou dos Estados Unidos. Mas, é
também compreensível que só quem conheceu esse
tipo de governo é que deseja tê-lo em seu próprio país. A
China nunca, na sua história infinita, teve um sistema de
governo sequer parecido com a democracia. Ela passou
direto do regime monárquico absolutista para o regime
comunista. O povo sempre viveu sob um sistema que,
sob a nossa ótica, é ditatorial. Não há memória de
liberdades do tipo ocidental. Então Xi Jinping e seus
companheiros do Partido Comunista vão mantendo
essa forma de governar, sob controle do Partido que,
a seu modo, com aquelas “características chinesas”,
representa o povo. E, enquanto toca a política com a mão
esquerda, vai tocando a economia e os negócios com
a mão direita. Pode ser que um dia esse jogo que eles
fazem com o gato capitalista atrapalhe e resto, confunda
a visão das pessoas, permita que elas enxerguem o
valor da liberdade. Mas, isso, não é uma questão para
o futuro próximo. O que no momento deve guiar nossa
maneira de tratar a China é o espírito capitalista que
está encantando os chineses. E que permite que eles
possam ser ótimos parceiros de negócios.
Paulo Gouvêa da Costa, Mestre em Direito do Estado
pela USP, Mestre em Política Pública Internacional
(MIPP) pela Universidade Johns Hopkins, Ex-Deputado
Federal; atual Suplente de Senador. Diretor do Ilec.
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