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BRASIL, UMA VISÃO ESTRATÉGICA

as próximas páginas, estão expostas análises e propostas dos especialis-
tas que o Espaço Democrático – fundação do PSD para estudos e formação 

política – convidou para participar do debate “Brasil – Uma visão estratégica”, cuja 
íntegra apresentamos aqui.
 Muitos dos pontos apresentados neste terceiro volume dos “Cadernos 
Democráticos” têm perfeita identidade com o ideário do Partido Social Democrático.
 Também para nós, por exemplo, é urgente superar dogmas e conceitos ultra-
passados e, a partir do que somos hoje, pensar estratégica e objetivamente o que 
pretendemos ser amanhã.
	 O	PSD	defende	ainda,	 com	firmeza,	a	necessidade	de	 incorporar	 inovação	e	
criatividade	à	economia	brasileira,	buscando	sempre	elevar	a	eficiência,	a	produtivi-
dade e a competitividade de nossas empresas, produtos e serviços.
 E é assim, buscando novos pontos de vista e discutindo ideias convergentes ou 
não com nossos princípios e valores, que estamos construindo nosso programa par-
tidário e, ao mesmo tempo, contribuindo para o avanço do debate nacional sobre o 
Brasil	que	queremos	para	nossos	filhos	e	netos.
 Este terceiro volume dos “Cadernos Democráticos”, portanto, se constitui em 
mais uma etapa do processo que o PSD vem desenvolvendo desde o seu nasci-
mento,	 no	 sentido	 de	 pensar	 o	 Brasil,	 identificar	 problemas	 que	 atrasam	 seu	
desenvolvimento,	 definir	 metas	 e	 apontar	 ações	 que	 permitam	 concretizá-las.

N

Guilherme Afif
Presidente do Espaço Democrático

O Brasil que queremos
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Ideias do debate
O Brasil tem que pensar estrategicamente a partir 
do que ele é hoje e do que pretende ser amanhã. 

Temos uma indústria muito diversificada e 
desenvolvida, porém com uma grave falha de 
competitividade.

Revisar conceitos: o Brasil precisa 
abandonar ideias autárquicas, como a 
de	querer	produzir	tudo.

O sistema federativo deve ser 
revisto. Não podemos recolher 
muito e gastar mal.

A economia brasileira deve ser incorporada às
economias	dos	países	dinâmicos	da	área	do	Pacífico.	

O	Brasil	precisa	definir	o	planejamento	estratégico	com	
os	 seis	 países	 “sócios”	 da	 região	 Amazônica.	 Ações	
para utilizar de maneira sustentável a riqueza da 
Amazônia. 

Devemos eliminar o ranço antiamericano e compartilhar 
valores	democráticos	e	econômicos	com	os	Estados	Unidos.	
Incorporar inovação e criatividade.

Precisamos definir objetivos do nosso sistema de defesa 
e derrubar o preconceito em relação ao equipamento militar e 
às Forças Armadas.
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O Brasil ainda está no segundo estágio do ciclo de desen-
volvimento histórico das economias ocidentais. O primeiro 
estágio era o da extração, baseado nos recursos naturais. 

Nossa	estratégia	de	política	econômica	não	deve	 focar	
apenas	 na	 estabilização.	 É	 preciso,	 ao	 mesmo	 tempo,	
criar condições para que a produção brasileira possa 
crescer e ganhar valor. 

Somos	um	país	com	grande	riqueza	cultural.	O brasileiro tem 
enorme capacidade de gerar, criar e inventar. Mas essa 
capacidade deve ser amparada por políticas públicas de de-
mocratização	do	acesso	à	cultura	e	à	educação.	

O problema do Brasil está nos investimentos, 
que estão tendo um desempenho ridículo. 

Antes de querer avançar para o terceiro estágio, que 
é baseado no conhecimento tecnológico, devemos nos 
consolidar no segundo, melhorando nossa agricultura e 
nossa indústria, agregando valor aos nossos produtos.

Estabelecer parcerias com a iniciativa privada 
em obras de infraestrutura.

Temos de acumular capital, qualificar mais a mão de obra, 
fazer	inovações	e	progressos	tecnológicos.

Temos de considerar cultura e educação como duas 
facetas de uma mesma realidade. Cultura e educação 
devem ter políticas integradas.
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SÉRGIO RONDINO

Muito bom dia! Em nome do Espaço Democráti-
co, quero saudar os que nos honram com sua presen-
ça no auditório do PSD em São Paulo. E agradecer 
também aos que nos acompanham pela internet 
em todo o Brasil. Este é o primeiro de uma série de 
seminários que nos próximos meses debaterão as 
perspectivas e os problemas do Brasil. Nós vamos 
recolher ideias e propostas que poderão compor o 
programa do Partido Social Democrático. O tema de 
hoje será “Brasil, uma visão estratégica”. E o debate 
está aberto à participação de quem quiser enviar 
perguntas de qualquer ponto do Brasil.
 Vão debater este tema – cada um, claro, com o 
seu enfoque – os seguintes expositores: Danilo Mi-
randa, sociólogo, coordenador do Conselho de Cul-
tura do Espaço Democrático. Diretor do SESC-SP, que 
comanda há 28 anos, Danilo é hoje, seguramente, 
um dos maiores promotores culturais do Brasil. Ele 
vai	nos	dizer	como	a	cultura	brasileira	pode	ajudar	o	
nosso desenvolvimento.
 O segundo palestrante é o embaixador José 
Botafogo Gonçalves, que é o coordenador do Con-
selho Temático de Política Externa e Comércio Exte-
rior do Espaço Democrático. Ex-ministro da Indústria, 
Comércio e Turismo, o embaixador vai tratar do tema 
“A inserção do Brasil no mundo contemporâneo”.
 Roberto Macedo é o terceiro palestrante. 
Economista, coordenador dos Conselhos Temáticos 
do Espaço Democrático. Professor da Universidade 

de	São	Paulo	e	ex-secretário	de	Política	Econômica	
do	 Ministério	 da	 Fazenda,	 o	 professor	 terá	 como	
tema	“Uma	política	macroeconômica	para	o	Brasil”.
 Cada expositor terá 10 minutos para suas con-
siderações iniciais. Em seguida, durante mais 10 
minutos, teremos debates e respostas às perguntas 
que forem enviadas por aqueles que acompanham 
via internet em todo o Brasil.
	 Participam	 como	 debatedores	 Guilherme	 Afif,	
presidente do Espaço Democrático e vice-governa-
dor do Estado de São Paulo, e também o sociólogo 
e cientista político Rubens Figueiredo, que é diretor 
do Espaço Democrático.
 Antes das palestras, é importante lembrar um 
pouco do que foi o primeiro ano de vida do PSD, que 
nasceu em setembro do ano passado. Nós vamos 
ver agora um pouquinho dessa história.

(Apresentação do vídeo) – Link para o vídeo no site 
https://www.youtube.com/watch?v=wMv3NOmRo8A

 Bem, como deu para ver, foi um ano de bas-
tante trabalho pela construção do PSD. Mas a cria-
ção do partido, do Espaço Democrático e a própria 
construção coletiva do seu programa partidário, 
que aliás prossegue com esse debate que hoje 
fazemos	pela	internet	em	todo	o	Brasil,	merecem	
agora algumas considerações do presidente do Es-
paço	Democrático,	Dr.	Guilherme	Afif.	A	palavra	é	
sua.

“

“
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Bom dia a todos e a todas! Meus caros com-
panheiros, componentes da mesa e debatedores, 
eu queria transmitir a todos vocês que nos ouvem e 
nos veem em todo o Brasil, que hoje é um dia muito 
especial. Estamos dando início ao nosso trabalho de 
conteúdo do partido. Estamos iniciando com vários 
seminários em que vamos desenhar o futuro pro-
jeto para a Nação que o partido vai abraçar. Porque 
um	partido	precisa	ter	conteúdo.	Infelizmente	hoje	
no Brasil deixamos de debater o conteúdo de um 
projeto para continuar tocando o dia a dia a partir 
de problemas conjunturais.
 O Brasil tem muitos problemas estruturais, e 
o partido vem exatamente para poder dar esse re-
cheio através de um debate com colaboradores que 
não	são	necessariamente	filiados	ao	partido,	mas	

que querem colaborar com o projeto para a Nação. 
É	assim	com	vários	dos	componentes,	 inclusive	
desta	mesa,	que	não	têm	filiação	partidária,	mas	
têm	afinidade	com	aquilo	que	a	gente	deseja	para	
o futuro do País.
 Então estamos dando início, no dia de hoje, 
a estes seminários, que deverão contribuir para 
um primeiro documento básico que deverá ser 
submetido a um congresso, o primeiro congresso 
do	nosso	partido.	Aí	teremos	uma	definição	de	linha,	
e com ela nós pretendemos chegar para conversar 
com o poder. Porque aqui não é toma-lá-dá-cá. Aqui 
é exatamente “temos um projeto de Nação, quere-
mos	conversar	sobre	as	diretrizes	deste	projeto”.	Aí	
cria-se	 a	 afinidade	 em	 termos	 de	 participação	 ou	
não de planos de governo.

“

GUILHERME AFIF
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“

 Mas hoje é um dia muito especial. Quando 
criamos o partido, juntamente com nosso querido 
amigo	Gilberto	Kassab,	uma	das	diretrizes	do	nos-
so projeto era transparência tributária. Essa é uma 
luta de muitos anos, desde a Constituinte, quando 
colocamos lá o parágrafo 5º do artigo 150 da 
Constituição,	 que	dizia:	O	 consumidor	 tem	o	di-
reito de saber os impostos que paga nos bens e 
serviços consumidos. Foram 24 anos, mas depois 
de muita luta, através de uma campanha chamada 
“De	Olho	no	Imposto”,	que	criou	o	 Impostômetro,	
hoje um símbolo em todo o Brasil – nós colhemos 
1,5 milhão de assinaturas, que foram levadas ao 
Senado da República. Na época, o presidente 
Renan Calheiros acolheu. Por unanimidade das 
lideranças ele foi aprovado no Senado.
 Depois foi para a Câmara. Ficou morgando na 
Câmara por 4 ou 5 anos, mas a ação do PSD e da 
sua bancada, liderada pelo nosso companhei-
ro Guilherme Campos, junto com Walter Ihoshi e 
vários outros companheiros, permitiu que o projeto 
fosse aprovado na Câmara e enviado à sanção da 
presidenta. 
 Conversamos com ela pessoalmente e ela fa-
lou: “Eu gosto muito da transparência e vou ajudar 
a	sancionar	este	projeto”.	Fizemos	até	um	trabalho,	
“Não Veta, Dilma!”, para que ela sancionasse esse 
projeto. E eu queria dar essa notícia em primeira 
mão,	porque	hoje	está	publicado	no	Diário	Oficial:	
a presidenta sancionou o projeto, com alguns ve-
tos	que	nada	atrapalham	seu	objetivo.	Posso	dizer:	
é a primeira bandeira vitoriosa de um partido que 
nasce com conteúdo, sim. 
	 Isso	é	uma	resposta	àqueles	que	diziam	“Não	é	
de esquerda, não é de direita, não é de centro”. Na 
verdade, esses carimbos ideológicos são coisas do 
passado. O que importa é pragmaticamente e pro-
gramaticamente	 trazermos	 aquilo	 que	 pensamos.	
Nós queremos uma sociedade com cidadãos que 
possam controlar a ação do Estado, e não o Estado 
controlar a vida do cidadão. Isso não é democracia. 

E começa com a consciência do taxpayer.
	 O	 que	 é	 o	 taxpayer?	 É	 o	 pagador	 de	 impos-
tos. Pago, logo exijo. Portanto a consciência da 
cidadania nasce com este projeto. Nasce com o 
nosso partido, e é com esta bandeira que vamos 
seguir à frente em todas as nossas reivindicações. 
Numa democracia, precisamos de uma Nação forte 
que	controle	as	ações	do	Estado.	Afinal	de	contas,	o	
Estado existe para servir uma nação como a Nação 
Brasileira, uma das maiores do mundo. E uma nação 
que não é futuro. Ela é presente. E vamos ajudar 
a construir neste presente o futuro que todos nós 
desejamos. Então, boa sorte a todos nós e um bom 
debate.

SÉRGIO RONDINO: Realmente uma vitória impor-
tante de uma das causas mais antigas do PSD, que 
desde o primeiro momento sempre colocou isso 
como	uma	de	suas	principais	diretrizes.	O	imposto	
na nota realmente é uma grande notícia para o 
País.
 Você pode participar do nosso debate en-
viando suas perguntas ou comentários pelo 
Twitter, pelo Facebook e pela Rede 55. Ou você 
pode digitar aqui neste espaço para perguntas 
que está na tela do seu computador. Aliás, vale 
lembrar que não é apenas quem está diante 
do	 computador	 que	 pode	 participar.	 É	 possível	
fazer	por	tablet	ou	smartphone.	É	simples.	Par-
ticipe conosco.
 Vamos ouvir agora o cientista político Rubens 
Figueiredo, que é o diretor do Espaço Democrático.

BRASIL, UMA VISÃO ESTRATÉGICA
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Bom dia a todos e a todas! Essa iniciativa 
da qual participamos hoje aqui é inovadora no 
sentido de ser a discussão de um programa par-
tidário que permite a participação com todos 
aqueles	 que	 simpatizam	 conosco.	 Serão	 vários	
seminários, hoje é o primeiro, os seguintes serão 
informados	em	datas	que	estão	sendo	definidas.	
E discutiremos temas que estão na ordem do dia, 
como a questão dos investimentos, a questão 
do taxpayer, cuja lei acabou de ser aprovada, a 
questão da economia criativa, e uma questão 
importantíssima, que é o novo federalismo, uma 
nova divisão de tarefas e recursos que dê maior 
competência e racionalidade na aplicação dos re-
cursos públicos.

“

“  Quero lembrar também que o Espaço 
Democrático acaba de preparar o livro Em Bus-
ca da Melhor Cidade, que discute questões 
referentes aos municípios brasileiros. As eleições 
terminaram recentemente e já temos o livro pron-
to, que será lançado dia 11, amanhã, em Brasília, 
no Congresso Nacional; e dia 12, aqui em São Pau-
lo, na Livraria Cultura da avenida Paulista. Estão 
todos convidados, seria uma honra recebê-los, que 
vocês tivessem a oportunidade de adquirir o livro 
e acompanhar as ideias que o Espaço Democrático 
tem para o Brasil.

RUBENS FIGUEIREDO
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SÉRGIO RONDINO:	Temos	repetido	várias	vezes	
que PSD – é até uma brincadeira interessante – 
quer	dizer	também	“Participe,	Sugira,	Decida”;	por	
isso, faremos hoje, aqui, também uma enquete 
pelo	 celular.	 É	 simples,	 basta	 enviar	 um	 torpedo	
para o seguinte número: 61 8289 5555. Basta 
digitar a, b ou c para escolher uma das respostas 
à seguinte pergunta: “Na sua opinião, o que atra-
palha mais o desenvolvimento do Brasil?” a) Cor-
rupção; b) Burocracia; c) Concentração de poderes 
pelo Governo Federal. 

 Mande a mensagem durante a palestra e, ao 
final	do	seminário,	 já	teremos	a	resposta.	Vamos	
agora à nossa primeira palestra, que vai tratar 
do tema “Como a cultura brasileira pode ajudar 
o	 nosso	 desenvolvimento”.	 Dez	 minutos	 para	 o	
coordenador do Conselho de Cultura do Espaço 
Democrático, o sociólogo Danilo Miranda.

BRASIL, UMA VISÃO ESTRATÉGICA
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Bom dia a todos e a todas. Me agrada muito 
essa oportunidade de um debate como este, em 
primeiro lugar. Em segundo lugar, além do debate, 
ter a cultura ou a questão cultural como primeiro 
tema, primeira questão colocada neste debate. 
Isso revela de fato a importância, o peso, o sig-
nificado que este assunto tem e que é contem-
plado pelo Espaço Democrático, pelas pessoas 
que administram essa discussão.
 Em primeiro lugar, é importante ressaltar o 
que	entendemos	por	cultura.	Existem	definições	
das mais variadas, muitos teóricos do Brasil e 
fora dele para discutir o tema. Mas temos que 
nos apropriar de algumas ideias para ter isso 
muito claro. Temos duas grandes linhas de pensa-
mento com relação à questão do entendimento 

do que é a cultura. Em primeiro lugar, uma visão 
mais ampla, bastante genérica, sobre tudo aquilo 
que	diz	respeito	à	criação	humana.	Tudo	o	que	é	
inventado pelo ser humano, tudo o que não vem 
pronto	da	natureza,	tudo	o	que	não	é	inato,	que	
não vem naturalmente; tudo aquilo que é criado, 
inventado, desenvolvido, gerado pelo ser huma-
no, pela inteligência humana, é cultura. 
	 É	 cultura	 no	 sentido	 mais	 amplo	 do	 termo,	
e	 nesse	 sentido	 temos	 toda	 uma	 reflexão	 de	
caráter antropológico, muita gente pensando, 
refletindo,	discutindo	isso.	Nessa	maneira	de	en-
tender, tudo o que nós imaginarmos que foi in-
ventado, e aí não vem apenas a questão das artes 
e do simbólico, mas todas as invenções humanas, 
a escrita, a fala, o movimento humano, a política, 

“

DANILO MIRANDA
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tudo o que foi inventado pelo ser humano para 
desenvolver	a	sua	vida	na	civilização,	tudo	isso	é	
fruto de um processo cultural efetivamente. 
 Em certo sentido, isso é importante ressal-
tar, porque nós temos que migrar de uma posição 
que considera a cultura apenas do ponto de vista 
da administração das artes, do simbólico, do ima-
terial, ou da memória material ou imaterial, para 
esta visão mais ampla, em que a cultura tem essa 
presença transversal. Está presente em tudo. 
Está muito viva na nossa existência. Ninguém 
pode se eximir de responsabilidades com rela-
ção à cultura. Todos nós estamos envolvidos no 
processo, todos nós somos produtos da cultura, 
somos criadores de cultura, somos resultados de 
cultura. Estamos presentes. Cultura é absoluta-
mente presente no ser humano. 
	 E	a	questão	de	uma	visão	mais	estreita	diz	
respeito a essa perspectiva administrativa, diga-
mos. Em que a cultura é considerada apenas o 
campo do simbólico, do espetáculo, das artes, 
do	imaterial,	aquilo	que	diz	respeito	à	nossa	ca-
pacidade de gerar a nossa expressão através da 
música, da dança, do teatro, das artes visuais, de 
tudo aquilo. A cultura é muito mais do que isso, 
e à medida que nós entendemos a cultura como 
algo que abrange muito mais do que nossa vida 
inteira, vamos ter capacidade de contribuir mais.
 Portanto, se entendermos o país nessa visão 
muito ampla, vamos entender que somos um país 
muito rico, muito cheio de expressões das mais 
diversas	 no	 campo	 da	 cultura.	 A	 primeira	 razão	
disso é que somos um país de uma diversidade 
de origem fantástica. Somos um país formado 
por diversas etnias, as mais variadas – o negro, 
o branco, o europeu, o índio – todos esses forma-
ram	a	nossa	cultura,	a	nossa	civilização.
 Nesse sentido, somos fruto de muitas in-
fluências,	 que	 são	 objeto	 de	 considerações	 das	
mais diversas. Nós somos um país com variedade, 
riqueza,	capacidade,	portanto,	de	gerar,	criar,	de	

inventar, que vai do Norte ao Sul, de maneira mui-
to intensa. Tudo isso tem que ser transformado 
em algo que enriqueça ainda mais o nosso país. 
Enriquecimento não apenas do ponto de vista 
espiritual, conceitual, que é importantíssimo, ou 
imaterial, mas até mesmo do ponto de vista da 
economia, que é algo que devemos considerar 
sempre.
	 Essa	 formação	 brasileira	 nos	 traz	 essas	
características tão fortes dessa nossa famosa 
e importante diversidade. A diversidade é, para 
nós,	uma	riqueza	fundamental	–	e	isso,	para	nós,	
como capital adquirido, deve ser explorado como 
tal de maneira muito rica. E isso tem a ver com 
nossas expressões das mais variadas. Tem a ver 
com a nossa música, com a nossa dança, com a 
nossa maneira de considerar e enxergar o mun-
do, e ver tudo mais. 
 A prática de levar tudo isso para uma política 
pública é vital, fundamental. Entender a cultura, 
o que vem a ser a cultura, entender o país do jei-
to que ele tem que ser entendido de fato, na sua 
riqueza	fantástica	e	com	toda	sua	capacidade;	e	
ao mesmo tempo ver as conexões que toda essa 
reflexão	tem	com	o	nosso	dia	a	dia	é	fundamen-
tal.
 A primeira relação que tem que ser feita é 
entre cultura e educação. Essa distinção aparece 
muitas	vezes	de	maneira	absolutamente	inadequa-
da,	como	se	cultura	fosse	uma	coisa	supérflua	e	
educação fosse uma coisa vital. Temos que con-
siderar cultura e educação como duas facetas de 
uma mesma realidade. Não podemos imaginar 
um país que não tenha na sua formação essa 
preocupação cultural permanente através do pro-
cesso educativo, que é uma parte do processo de 
formação de um país.
 Nós nascemos, e no momento em que a 
gente nasce, começa a ter contato com nossa 
cultura, nos desenvolvemos, frequentamos a es-
cola em todos os seus níveis, saímos da escola e 

BRASIL, UMA VISÃO ESTRATÉGICA
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continuamos num processo cultural permanente. 
A educação é um processo permanente e a cul-
tura leva em conta esses aspectos.
 Na prática, temos é que pensar em como li-
dar na administração em geral, nos Estados, Mu-
nicípios e Federação, com a questão cultural. Como 
trabalhar com esta perspectiva de facilitar, de per-
mitir o surgimento e desenvolvimento da ação 
cultural	efetivamente?	Isso	significa	democratiza-
ção do acesso, permitir que todos – absolutamente 
todos – tenham acesso à educação e à cultura. E 
acesso	à	cultura	significa	não	apenas	ter	contato	
com a escola, com as famílias e sociedade, mas 
ter contato com todas as expressões culturais das 
mais diversas; que temos uma capacidade enorme 
de	gerar,	de	produzir,	mas	nem	sempre	temos	uma	
capacidade enorme de distribuir, de mostrar, de le-
var a todos os rincões as manifestações culturais 
das mais diversas. 
 Como eu disse antes, todos nós somos produ-
tores e consumidores de cultura. Como lidar com 
esta dupla realidade? De um lado, como facilitar, 
para	 que	 a	 produção,	 a	 criação,	 surja	 cada	 vez	
mais? Como criar mecanismos em todo o país para 
que isso surja de uma maneira intensa, usando to-
das as forças da comunidade? O Estado e o priva-
do, todos eles juntos trabalhando em favor desta 
perspectiva...
 Em segundo lugar, como permitir o acesso a 
essa produção? E pensar um outro aspecto fun-
damental, do ponto de vista da economia e da 
nossa presença internacional: como pensar nes-
sa	 riqueza	 fantástica	 do	Brasil,	 o	 seu	modo	de	
enxergar o mundo, de lidar com a realidade, de 
lidar	com	a	natureza,	de	lidar	com	toda	a	sua	vida,	
para o mundo? Como mostrar para o mundo esse 
jeito brasileiro de viver?
 Temos tido muitas experiências no contato 
internacional. Tivemos várias experiências re-
centes – Ano da França, Ano da Alemanha, Ano 

da Inglaterra – e o que revela tudo isso? Revela o 
desejo do mundo inteiro de conhecer de maneira 
mais profunda, mais completa, a nossa realidade.
Eu	gostaria	de	dizer	que	é	um	prazer	ter	a	opor-
tunidade de debater este tema, de aprofundar, 
com o Brasil inteiro, com todas as pessoas in-
teressadas – produtores, consumidores culturais, 
autores, artistas dos mais variados, das mais di-
versas linguagens artísticas. Todos eles poderem 
participar deste processo.
 Acho que Brasil está amadurecendo, temos 
mecanismos	de	financiamento	que	ajudam	esse	
processo, e certamente teremos que desenvolver 
e	aprimorar	esse	mecanismo	cada	vez	mais,	para	
poder transformar o país em um país rico não 
apenas em produtos materiais, de minérios, de 
produtos	agrícolas,	e	tantas	coisas	que	produzi-
mos,	mas	produzir	também	do	ponto	de	vista	ima-
terial, ou seja, temos uma música maravilhosa, 
reconhecida no mundo inteiro; temos um cinema 
fantástico;	 uma	 capacidade	enorme	de	produzir	
belezas	 para	 o	 mundo	 inteiro,	 e	 isso	 cada	 vez	
mais está sendo respeitado, está sendo visto. 
 Como lidar com essa verdade? Como trans-
formar isso em benefício para toda a população? 
Esse	 é	 um	 dado	 fundamental,	 um	 desafio	 colo-
cado para nós neste momento. Gostaria de deixar 
como	primeira	reflexão	esta	ideia	de	como	trans-
formar	esta	riqueza	cultural	brasileira	fantástica	
em	 produtos	 que	 possam	 enriquecer	 cada	 vez	
mais o nosso país. Muito obrigado. “
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SÉRGIO RONDINO: Muito obrigado, Danilo. Quero 
registrar a presença dos vereadores José Police 
Neto, presidente da Câmara Municipal de São Pau-
lo, Marco Aurélio Cunha e Ushitaro Kamia. Muito 
obrigado pela participação. Queremos lembrar a 
todos	que,	se	quiserem	participar,	fazer	perguntas	
ou comentários, podem usar o púlpito. O micro-
fone está aberto a todos. 
 Quero reforçar que a nossa pesquisa via celu-
lar deve ser feita pelo telefone 61, código de Bra-
sília, 8289-5555. A pergunta é a seguinte: na sua 
opinião, o que atrapalha mais o desenvolvimento 
do Brasil? A) a corrupção; B) a burocracia; C) a con-
centração de poderes no Governo Federal. Você 
manda a mensagem digitando uma dessas letras 
para	indicar	a	sua	resposta	e	no	final	do	seminário	
nós teremos o resultado da nossa enquete.
 Agora vamos às perguntas e comentários aber-
tos a todo o Brasil. Danilo, tem uma pergunta que 
veio de Minas Gerais, pela Rede 55, do Jorge Peixo-
to. Ele quer saber se cultura se ensina na escola.

A cultura não se ensina apenas na escola. 
Era	o	que	eu	dizia	agora	há	pouco.	Mas	também	
na escola. A escola brasileira, de um modo geral, 
ainda tem que evoluir muito para transformar a 
nossa população em participante do processo 
cultural	de	maneira	cada	vez	mais	intensa.	Se	le-
varmos em conta que a população brasileira en-
volvida com o mundo da educação formal é supe-
rior a 50 milhões de pessoas – levando em conta 
alunos, professores, funcionários de todos os 
níveis do ensino formal, mais de 50 milhões de 
pessoas –, se levarmos em conta que o nosso con-
sumo	cultural	efetivo	é	muito	baixo,	verificamos	
que há um divórcio entre a escola e a cultura, o 
consumo cultural. 
 Há que se desenvolver um processo maior de 
fazer	 com	 que	 nossos	 professores,	 nossos	 alu-
nos, todos os envolvidos, sejam consumidores de 
cultura. Leiam, tenham capacidade de participar 
do processo cultural, se envolvam com a cultura 
de maneira efetiva. Este é um processo per-
manente. Cultura também se aprende na escola. 
Não só, mas também.

DANILO MIRANDA

“

“
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SÉRGIO RONDINO: Eu tenho aqui uma pergunta 
de	Goiânia.	É	de	um	músico	que	acompanha	nosso	
debate. Ele é guitarrista e vocalista de uma banda 
de rock da cidade. Ou seja, é um músico indepen-
dente. Agora vejam a coincidência. Sabe qual é o 
nome dele? Danilo Miranda. 
 Ele pergunta: a Lei Rouanet, embora contribua 
com o projeto de muitos artistas, ainda não supre 
a necessidade de pequenos projetos ou artistas 
mais independentes, que não possuem visibili-
dade	suficiente	para	aguçar	a	boa	vontade	de	um	
grande empresário. Além disso, há uma concen-
tração de recursos no eixo Rio-São Paulo e pou-
cos	 patrocinadores,	muitas	 vezes	 estatais,	 como	
bancos	 e	 a	 Petrobras,	 o	 que	 também	 dificulta,	
mesmo depois do projeto aprovado, a captação 
dos recursos. Ele lembra que apenas 1 de cada 5 
projetos aprovados conseguem efetivamente con-
quistar um patrocínio empresarial. Aí ele pergunta: 
o sistema é falho? O que pode ser feito para que 
a lei do incentivo seja uma mola propulsora das 
diversas criações culturais do Brasil?

Xará, tudo bom? Saber que tem gente pro-
duzindo	por	este	país	todo	é	um	dado	que	confir-
ma	o	que	eu	dizia	há	pouco:	a	capacidade	brasilei-
ra de criar, desenvolver, está espalhada pelo país 
inteiro. Bom, a questão da Lei Rouanet está em 
discussão nesse momento. Não foi resolvida 
porque tem uma revisão na lei. A lei tem problemas, 
sobretudo	no	que	diz	respeito	à	questão	do	eixo	
Rio-São Paulo, que acaba retirando ou tendo 
mais recursos do que outras áreas do país, e ao 
mesmo tempo tem a ver também com a questão 
da concentração que vincula o uso, os recursos 
a uma perspectiva de marketing das empresas. 

DANILO MIRANDA

“

“
SÉRGIO RONDINO: Quero registrar também a pre-
sença de mais um vereador do PSD aqui entre nós, 
o coronel Camilo. Muito obrigado pela presença. 
Dr. Guilherme?

Queria participar um pouquinho deste de-
bate. Primeiro cumprimentá-lo pela brilhante ex-
posição, e o entusiasmo nosso de contar com a 
sua experiência, sua bagagem, nos ajudando a 
pensar o país. Aí vem o ponto fundamental. Lá no 
passado, separamos a educação da cultura como 
política.	 Quer	 dizer,	 você	 enxerga	 que	 neste	
instante é fundamental novamente juntar edu-
cação e cultura, para que elas possam marchar 
juntas, como uma política de nação?

GUILHERME AFIF

“

“

 O marketing das empresas exige divulgar 
o nome, sobretudo onde as praças, os consumi-
dores, os produtos são mais conhecidos, vendem 
mais etc. Essa é uma questão prática, objetiva, 
que tem que ser discutida.
 A Lei Rouanet é para fomento. Sendo as-
sim, tem que levar em conta também desen-
volver ações culturais nas regiões fora do eixo, 
onde as ações culturais são menos desenvolvi-
das.	Por	outro	lado,	quando	fica	vinculado	a	uma	
perspectiva publicitária, acaba se perdendo um 
pouco esse objetivo. Como regular isso? Trata-se 
de	definir	melhor,	aprofundar.	Há	uma	discussão	
aberta.	Tem	razão	o	meu	xará,	há	necessidade	de	
uma revisão, para que a lei permita o incentivo 
cultural no país inteiro.
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Meu caro presidente Guilherme, eu acho o 
seguinte: a cultura e a educação nunca podem 
ser consideradas de maneira separada. Houve 
um tempo em que existia o MEC, o Ministério 
da Educação e Cultura, cujo nome é conservado 
até hoje na sigla, embora na prática não tenha 
mais a cultura como parte. Atualmente há o MinC, 
Ministério da Cultura. Isso gerou uma situação de 
certo desconforto, sim, na medida em que a cul-
tura foi desmembrada da ação do ministério, sem 
nenhum acordo do ponto de vista orçamentário. 
Não vinculou a questão da obrigação constitu-
cional dos recursos destinados à educação, vin-
culados também à cultura. E antigamente havia 
mais recursos, de certa maneira, para a cultura 
quando estava integrada no Ministério da Educa-
ção e Cultura. Foi para o ministério separado sem 
essas considerações e sem essas vantagens. 
 Do ponto de vista administrativo, não acho 
que seja importante juntar novamente. O que eu 
acho	 importante	 é	 que	 a	 política	 realizada	 seja	
integrada. Aliás, eu acho mesmo, meu caro 
Guilherme, que a política integrada deve ser 
levada em conta em todos os ministérios. A cul-
tura tem um caráter de transversalidade absolu-
tamente fundamental. Nós só temos condições 
de	fazer	uma	reforma	econômica,	uma	reforma	na	
área de saúde, uma reforma na área previdenciária, 
uma reforma na área da justiça, uma reforma na 
área educativa, inclusive, na educação regular, se 
a cultura estiver integrada, se a cultura estiver se 
transformando também.
 O Plano Real só deu certo quando ele assu-
miu o caráter de uma transformação cultural. A 
inflação	passou	a	ser	considerada	algo	negativo	
culturalmente para o país. E aí a cultura tem um 
papel. Quando digo que a cultura é mais do que 
arte	e	espetáculo,	quero	dizer	que	a	cultura	tem	
um papel absolutamente vital em todas as fases 
da administração. 

DANILO MIRANDA

“  Eu me lembro de que quando estudavam um 
pouco a questão cultural no governo Mitterrand 
(François Miterrand, presidente francês entre 
1981 e 1995), na França, o Jacques Lang (minis-
tro da Cultura no governo Miterrand)	dizia:	 “Eu	
sou primeiro-ministro da Cultura”. O que ele queria 
dizer	com	isso?	Que	quando	a	Justiça,	a	Defesa,	a	
Saúde, queriam discutir algum aspecto que mexia 
com a mentalidade, com a cabeça das pessoas, a 
cultura estava presente. O ministro da Cultura es-
tava presente na discussão. 
 Então, esse é um detalhe interessante. E aí 
eu diria que a questão da cultura vai ser muito 
mais bem resolvida no país no dia em que estiver 
integrada, sobretudo, com a questão educacio-
nal. Portanto, se estiver trabalhando junto com o 
Ministério da Educação também. “

SÉRGIO RONDINO: Obrigado, Danilo. Vamos 
agora ao nosso segundo tema de hoje. Eu an-
tes queria registrar também aqui a presença do 
nosso vice-presidente do Espaço Democrático, o 
deputado federal Vilmar Rocha. Seja bem-vindo! 
Vamos ao segundo tema de hoje, que é “O papel 
e	as	perspectivas	do	Brasil	no	mundo	atual”.	Dez	
minutos agora para o embaixador José Botafogo 
Gonçalves, que é o coordenador do Conselho de 
Política Externa e Comércio Exterior do Espaço 
Democrático. Embaixador, por favor!
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Muito obrigado pela possibilidade de contri-
buir para um debate tão importante. A inserção 
internacional do Brasil pressupõe, primeiro, uma 
definição	 do	 que	 somos	 ou	 do	 que	 queremos	
ser. Nos últimos 50 anos as transformações no 
Brasil	foram	tão	significativas,	tão	rápidas	e	tão	
profundas, em todos os campos – político, social, 
econômico	e	cultural	 –	que	é	até	difícil	definir	o	
que o Brasil é hoje. 
 Então, esse exercício, em primeiro lugar, deve 
procurar	deixar	o	Brasil	que	fomos	para	definir	o	
Brasil que somos e o Brasil que queremos ser. Esse 
é o ponto principal, e para isso tem que ter uma 
visão estratégica. O Brasil que somos hoje tem 
características interessantes: politicamente é um 

“ país	democrático	–	está	se	consolidando	cada	vez	
mais a mentalidade de uma cultura democrática 
–, mas convive com instituições do Brasil do pas-
sado, do Brasil velho, clientelista, oligárquico, dis-
criminatório. Então, esse é o primeiro problema. 
 Nós temos que trabalhar para o Brasil moder-
no,	onde	as	 instituições	possam	refletir	o	Brasil	
que	 queremos	 ser.	 No	 campo	 econômico,	 as	 in-
formações foram extraordinárias. Passamos à 
sexta economia do mundo, temos uma indústria 
muito	 diversificada,	 desenvolvida,	 porém	 com	
uma falha de competividade grave, para a qual 
não vemos ainda nenhuma saída imediata. 
 Temos ainda uma visão autárquica, herdada 
do	passado:	queremos	produzir	tudo.	E	em	tudo	

JOSÉ BOTAFOGO GONÇALVES
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no Brasil existe a preocupação com o mercado in-
terno e uma obsessão pelo chamado “conteúdo 
local”.	 Quer	 dizer,	 qualquer	 coisa	 no	 Brasil	 tem	
que ter conteúdo local majoritário. Não é o exem-
plo da China, da Índia, dos Estados Unidos. Temos 
que rever os conceitos.
	 No	 campo	 financeiro,	 temos	 um	 sistema	
moderno, sistema bancário sólido, crescimento 
da	consciência	da	cultura	inflacionária,	como	disse	
o Danilo, que é muito importante. Mas nós ainda 
vivemos dentro de um clima de debilidade das 
políticas	 fiscais,	 e	 um	 sistema	 federativo	 muito	
complicado, que permite que o Brasil tenha uma 
fúria arrecadadora, mas não garante a qualidade 
do gasto público. Recolhemos muito, gastamos 
mal. E muito. 
	 E	no	plano	social	 temos	um	Brasil	que	final-
mente entendeu que sem inclusão social não há 
desenvolvimento sustentável. Este é o Brasil que 
existe, e o Brasil que queremos ser é aquele que 
vai nos ajudar a nos projetar no exterior. A 
primeira observação que eu faço é a seguinte: 
o	Brasil	 faz	parte	do	mundo	ocidental;	o	Brasil	
faz	parte	do	hemisfério	ocidental;	o	Brasil	é	es-
sencialmente um país situado na América do 
Sul,	com	vizinhos	sul-americanos	e	com	relações	
muito	particulares	importantes	com	os	vizinhos	
norte-americanos. 
 A herança europeia certamente é eviden-
te e forte, deveremos mantê-la, cultivá-la. Ela 
constitui um ponto importante de nossa com-
posição étnica. Mas não é só. Temos a contri-
buição asiática, através do Japão; temos a contri-
buição do Oriente Médio, através do sírio-libanês. 
Mas nós somos um país ocidental. Um intelectual 
francês	dizia	que	o	Brasil	é	o	extremo	ocidente.	E	
é a pura verdade. 
 Mas não estamos explorando as nossas 
potencialidades no hemisfério. Nem no Norte – 
ainda temos um ranço, pouco explicado e pouco 
explicável, antiamericano, quando na verdade 

temos muito que tirar proveito de alguns va-
lores democráticos que compartilhamos com os 
Estados	 Unidos.	 Mas	 também	 valores	 econômi-
cos, sobretudo aqueles derivados do conceito de 
inovação, de criatividade, que é a chave para o 
desenvolvimento brasileiro e que nós, no Brasil, 
estamos mais atrasados em relação aos Estados 
Unidos.
 Mas em relação à América do Sul, então, o 
nosso atraso na política externa ainda é muito 
mais forte. Nós ainda não conseguimos superar 
esta visão bipartida de que o Brasil tem mais in-
teresses voltados para o Atlântico, e deixamos em 
segundo	plano	o	Pacífico.	
	 Certamente	a	geografia	explica	muito	esses	
problemas, porque nós estamos separados dos 
países	 da	 costa	 do	Pacífico	 por	 dois	 obstáculos	
geográficos	 dos	mais	 complicados	 do	mundo:	 a	
Floresta	 Amazônica	 e	 a	 Cordilheira	 dos	 Andes.	
Mas	 hoje	 há	 tecnologia	 suficiente	 e	 há	 capaci-
dade	suficiente	para	superar	essas	dificuldades	
logísticas e estruturais.
 Temos que incorporar os países andinos, so-
bretudo os mais dinâmicos. Além do Chile, que é 
uma	economia	pequena,	mas	muito	bem	organiza-
da, nós temos dois países grandes e importantes 
que	estão	crescendo	duas	vezes	mais	rápido	que	
o	Brasil	–	Peru	e	a	Colômbia	–	e	a	respeito	do	qual	
nós não estamos tendo nenhuma política forte.
 Muito pelo contrário, temos uma política de 
ressentimento porque eles criaram com o México 
e	com	o	Chile	o	Arco	do	Pacífico,	e	isso	o	governo	
atual	entendeu	como	sendo	um	desafio	ao	Brasil	e	
ao Mercosul. E a resposta é: “Vamos ampliar o Mer-
cosul simplesmente convidando todo mundo para 
participar,	 sem	nenhuma	definição	dos	objetivos	
dos novos sócios”. Este é um erro. Ao contrário, te-
mos que incorporar a economia brasileira às eco-
nomias	dos	países	dinâmicos	da	área	do	Pacífico.	
 Em consequência disso, teremos também que 
mudar um conceito ainda muito arraigado – e aqui 
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até o setor privado brasileiro é em parte respon-
sável –, que eu chamaria do “protecionismo comer-
cial” ou “mercantilismo”. Ou seja, a ideia de que é 
bom exportar e é ruim importar. Só quando temos 
saldo na balança comercial é que as coisas fun-
cionam	 bem.	 Quando	 temos	 déficit	 está	 errado.	
Quando	muito,	equilíbrio.	Oras,	não	se	faz	desen-
volvimento através dessas equações aritméticas.
 A China, por exemplo, dá um exemplo de 
grande	vigor.	A	China	tem	déficit	comercial	com	
os	 seus	 vizinhos	 que	 a	 alimentam	 de	 insumos	
para a sua cadeia produtiva; e tem superávit co-
mercial com o resto do mundo, em particular com 
os Estados Unidos. A China não está preocupada 
em saber se no produto que ela está fabricando 
tem um componente de conteúdo local que seja 
da Indonésia, das Filipinas ou da Coréia.
	 Aliás,	os	Estados	Unidos	fazem	a	mesma	coi-
sa. Se não me engano, 80% da construção de um 
Boeing ocorrem fora dos Estados Unidos. Nos apa-
relhos celulares a mesma coisa. Recentemente a 
minha mulher comprou um notebook, o MAC Pro, 
fabricado na China. E, no entanto, ninguém duvida 
que a Apple seja uma empresa americana e que 
favorece o prestígio da economia norte-ameri-
cana. Agora, o hardware é fabricado na China. 
 Então, temos que superar essas visões do 
Brasil do passado. Naturalmente, em relação à 
América do Sul temos um aspecto extremamente 
importante que não foi mencionado, que não era 
mencionado com frequência: Como administrar a 
região	amazônica?
	 O	Brasil	não	é	o	único	proprietário	da	Amazô-
nia. O Brasil tem seis outros sócios e é preciso com-
binar	 com	 eles,	 além	 de	 Colômbia,	 Peru,	 Bolívia,	
Equador,	 Venezuela.	 E	 temos	 que	 coordenar	
ações	não	só	para	utilizar	de	maneira	sustentável	
a	 riqueza	 da	 Amazônia,	 mas	 fazer	 daquilo	 uma	
região onde seja possível combater o crime orga-
nizado,	o	tráfico	de	drogas	e	toda	a	ameaça	que	
isso representa à segurança pública do País. Aqui 

também falta todo um planejamento estratégico 
em	relação	à	região	amazônica.	Existe	um	tratado	
de cooperação – cuja sede do secretariado está em 
Brasília	e	deveria	estar	na	região	amazônica	–	com	
pouca projeção na agenda governamental.
 Outro aspecto importante da política exter-
na	de	médio	e	 longo	prazos	é	o	aparelhamento	
das Forças Armadas. Por causa da nossa herança 
política	recente,	do	período	do	regime	militar,	fi-
camos com certo preconceito em relação ao equi-
pamento militar e às Forças Armadas. Nós esta-
mos avançando, já temos o Ministério da Defesa, 
que foi a primeira tentativa de deixar para trás a 
competição entre três forças: Exército, Marinha e 
Aeronáutica. 
	 Temos	um	desafio	de	saber	quais	são	os	ver-
dadeiros objetivos do nosso sistema de defesa. Há 
muito	que	fazer,	há	muito	que	pensar.	Já	existem	
documentos que estão sendo elaborados por cien-
tistas políticos e por órgãos do governo, de manei-
ra estratégica, mas há pouca substância concreta 
em relação a este aspecto. Com a nova fronteira 
do pré-sal, isso será de grande importância.
 Se executarmos essas tarefas de maneira 
adequada, sobretudo com ênfase na América 
do Sul e nas nossas relações hemisféricas, nós 
daremos um passo importante para alcançar não 
o objetivo, mas uma consequência, que é natural 
do tamanho do Brasil, que é a participação como 
membro permanente do Conselho de Segurança 
das Nações Unidas. 
	 Nós	estamos	fazendo	isso	de	maneira	equivo-
cada. Estamos tentando obter votos majoritários, 
quando na verdade nós temos que obter apoio da 
nossa	vizinhança.	Não	é	possível	 imaginar	que	o	
Brasil será membro permanente do Conselho de 
Segurança se não tivermos o apoio da Argentina 
e do México, que até hoje declararam expressa-
mente que são contra. 
 Finalmente, para concluir a minha exposição – 
lamentavelmente em tempo curto –, como nós de-
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“

vemos trabalhar na Ásia? Eu acho que a China é o 
grande	desafio	e	ao	mesmo	tempo	a	grande	opor-
tunidade. Com relação à China, Índia e Indonésia, 
o futuro do Brasil será essencialmente o de for-
necedor de alimentos. A China deverá incorporar 
centenas de milhões de habitantes no seu espaço 
urbano, e essas pessoas têm que se alimentar. 
Eles vão consumir eventualmente menos aço, me-
nos	cobre,	dependendo	da	conjuntura	econômica,	
mas não vão consumir menos comida. 
 Então, temos que ter uma política de negocia-
ção comercial com os países asiáticos, com a China 
em particular, para abrir o mercado de alimentos, 
que só o Brasil e outros países do Mercosul terão 
condições	de	suprir	a	curto	prazo.	Porém,	com	uma	
modificação	importante	para	abertura	de	mercado	
de valor agregado. Não queremos apenas vender 
grão de soja, queremos vender a soja transforma-
da	em	frango	e	em	produtos	industrializados.
 E com relação à África, por enquanto, nós 
certamente teremos que continuar prestando a 
cooperação técnica, sobretudo campo agrícola, 
e	 também	 a	 cooperação	 financeira,	 através	 das	
empresas brasileiras transnacionais que já estão 
presentes. Na América do Sul estão presentes, 
na América do Norte estão presentes, na Europa, 
na Ásia, e agora estão começando a estar mais 
presentes na África. 
 Então, em resumo, o Brasil tem que pensar 
estrategicamente a partir do que ele é hoje o que 
é que ele pretende ser e atuar essencialmente no 
Hemisfério Ocidental. Muito obrigado!

SÉRGIO RONDINO: Embaixador, temos uma per-
gunta	de	Mogi	das	Cruzes,	pela	Rede	55,	do	Ro-
drigo Urbano. Ele pergunta: como o Brasil está 
crescendo rápido demais, não é possível que acon-
teça conosco o mesmo que está abatendo atual-
mente os países europeus? Isso vale também para 
o Roberto Macedo comentar depois. 

Lamentavelmente o Brasil não está crescen-
do rápido demais, e sim devagar demais. Historica-
mente, durante o século 20, o Brasil foi um dos 
países que mais cresceu no mundo, depois do 
Japão. Mas estamos com uma crise importante e 
não	sabemos	como	sair	dela	no	curto	prazo.	Esta-
mos crescendo muito modestamente. Não tenho 
dúvida,	 talvez	 depois	 da	 exposição	 do	 Roberto	
Macedo, nós venhamos a ver de que maneira 
o Brasil pode romper esta situação de impasse 
de crescimento em que nos encontramos hoje e 
voltar a crescer a 4%, 5%. Não 3%, 3,5%, acho 
que	tem	gente	que	já	fica	feliz	em	falar	em	3%,	
3,5%. Temos que ser muito mais ambiciosos. 
Crescer no mínimo 5% é perfeitamente possível, 
e isso exige reformas profundas, e nos colocará 
em posição de muito maior dinamismo no mundo. 
Pelo contrário, vamos ser parte da solução dos 
problemas europeus e de outras regiões que es-
tejam	atravessando	crises	econômicas.

JOSÉ BOTAFOGO GONÇALVES

“

“
SÉRGIO RONDINO: Rubens Figueiredo?

Embaixador, quero cumprimentá-lo pela 
sua clara exposição. O Brasil tem três vertentes 
em sua política externa: uma de consolidar essa 
liderança regional, que até pelo tamanho do 
Brasil e as dimensões da sua economia é difícil 
não ser líder. Depois, essa dimensão que vou 
chamar de “humanística”, de se aproximar dos 
países pobres, principalmente da África, e certa 
resistência em se relacionar com os BRICs e com 
os países europeus e países mais desenvolvi-
dos. 

RUBENS FIGUEIREDO

“
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A resposta é muito fácil. A imagem do 
Brasil no mundo tem melhorado de maneira ex-
traordinária,	 às	 vezes	 até	 quase	 que	 indevida,	
porque nós aqui no Brasil prestamos mais atenção 
aos	nossos	problemas,	às	nossas	dificuldades,	e	
achamos que o mundo está sendo generoso com 
o Brasil. Mas a verdade é que não está. Porque o 
Brasil	 realmente	 tem	se	projetado	e	 com	 razão.	
E não só pelo tamanho da sua economia e pela 
diversidade de sua atividade, embora em termos 
absolutos	ainda	reduzidos,	quer	dizer,	contribuí-
mos com 1,3% do comércio mundial, e isso é uma 
vergonha. O Brasil deveria ter uma participação 
no comércio mundial muito maior.
	 Mas	é	um	comércio	diversificado.	Temos	um	
aspecto, que, aliás, foi mencionado na palestra 
do Danilo, que é o que se chama de softpower 
brasileiro, onde a cultura brasileira sobretudo 
causa este espanto, não só pela música, pelo 
esporte, pelo cinema, pela literatura, mas pela 
ação	 do	 indivíduo,	 quer	 dizer,	 o	 brasileiro	 é	 um	
ser que no resto do mundo é visto como alguém 
que exerce sua atividade de forma surpreen-
dentemente positiva. A alegria do brasileiro, o 
povo te pergunta: como é que é possível que o 
povo	brasileiro	seja	tão	feliz	num	país	com	tanta	
desigualdade social? 

JOSÉ BOTAFOGO GONÇALVES

“

“
SÉRGIO RONDINO: Acho que o embaixador aca-
bou respondendo ao Felipe Elói Teixeira Albuquer-
que,	de	Porto	Feliz,	aqui	no	Estado	de	São	Paulo.	
Ele	enviou	a	pergunta	pelo	Facebook,	dizendo	que	
um dos nossos produtos culturais mais conheci-
dos lá fora é o Carnaval. E ele perguntava: “O Brasil 
é	só	isso”?	Acho	que	o	senhor	acabou	dizendo	que	
não	é	bem	assim.	Doutor	Afif?

“

 Então, isso criou uma condição em que as 
nossas trocas comerciais são de uma dimensão 
muito pequena em relação ao que deveria ser. 
A minha pergunta: Qual a imagem que o Brasil 
tem? Por ter essas nuances na sua política ex-
terna no mundo... Isso está melhorando ou está 
piorando? 

 Então, aqui entra um componente que na 
linguagem diplomática moderna fala-se soft-
power, mas que tem muito de componente cul-
tural,	que	justifica	por	que	o	Brasil	seduz	tanto	a	
opinião	pública	internacional	e	seduz	tanto	nos-
sos	vizinhos	próximos	e	distantes.
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Eu	gostaria	de	fazer	até	uma	indagação	ao	
ministro Botafogo, e também o cumprimentando 
pela exposição clara, objetiva e integrada, 
absolutamente integrada, com o que foi colo-
cado pelo Danilo na Cultura e que será coloca-
do pelo Roberto Macedo. Nós temos uma pro-
gramação – e está aqui o Dr. Vilmar Rocha, que 
é vice-presidente do Espaço Democrático e que 
também cuida da parte de relações internacio-
nais do nosso partido e da nossa fundação. 
 E estamos querendo promover no segundo 
semestre do próximo ano uma conferência Ibe-
ro-Americana de partidos de centro na América 
do Sul. Exatamente porque temos alguns exóti-
cos que não estão cumprindo a mesma linha de 
crescimento	–	aqui	foi	colocado	o	Peru,	a	Colôm-
bia,	o	Chile	–	e	dentro	da	Venezuela,	Equador,	da	
Bolívia existem correntes de pensamento diver-
gentes daquelas que hoje estão presidindo uma 
ação quase que excludente da América do Sul no 
contexto internacional. 
 E o Brasil é o país de maior peso, e o mundo 
desenvolvido nos olha como ponta de lança da 
política da América do Sul. Então, eu gostaria da 
sua	visão	a	respeito	da	organização	deste	encon-
tro e até da sua participação, que é muito impor-
tante, que deveremos promover juntamente com 
partidos espanhóis, portugueses, até porque eles 
têm um grande interesse, pois a Europa hoje quer 
se aproximar da América do Sul. 
	 Se	 fala	 muito	 na	 tentativa	 de	 fazer	 quase	
um mercado de ligação do continente europeu 
com o continente americano, haja vista o volume 
de recursos que têm aplicado nas economias da 
América do Sul, especialmente os espanhóis. 
Como o senhor vê essa aproximação e a possibi-
lidade	da	organização,	pelo	Espaço	Democrático	
como fundação, deste grande encontro ibero-
americano, para discutirmos o nosso futuro?

GUILHERME AFIF

“

“

Acho a ideia extremamente proveitosa e 
oportuna. Porém, é preciso que ela se situe den-
tro de um parâmetro muito claro: por tradição cul-
tural, histórica, um pouco bacharelística, fala-se 
muito de América Latina, América do Sul, normal-
mente	refletindo	a	visão	dos	países	de	língua	his-
pânica. Em toda reunião latino-americana fala-se 
do fundo hispano-americano. E a situação do Bra-
sil é muito particular, porque é um país que fala 
português. E não é só a diferença de língua, é de 
cultura.	 Fala	 português,	 faz	 políticas	 diferentes	
e tem uma realidade histórica/étnica muito dife-
rente. Unir estes dois universos culturais - his-
pânico e lusófono - acho muito importante. Me 
pergunto se não seria o caso de termos uma par-
ticipação de alguns países importantes de língua 
portuguesa,	onde	o	Brasil	tem	uma	influência	cul-
tural	e	mesmo	econômico-comercial	importante.	
Mas	 isso	 é	 uma	 questão	 de	 organização.	 Se	
conseguirmos, neste encontro do ano que vem, 
definirmos como as duas vertentes podem 
cooperar melhor, todos sairão ganhando.

JOSÉ BOTAFOGO GONÇALVES

“

“
SÉRGIO RONDINO: Passamos agora à nossa ter-
ceira palestra, que vai tratar de economia. A pala-
vra agora é o coordenador dos Conselhos Temáti-
cos do Espaço Democrático, economista Roberto 
Macedo.
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A minha apresentação versa sobre um tema 
que eu chamo de uma visão estratégica da eco-
nomia. Tem um pouco a ver com o que disse o 
embaixador aqui, porque ele também falou, de 
certa forma, de estratégia. A gente tem que sa-
ber	onde	está,	aonde	quer	chegar	e	como	fazer	
para alcançar esse objetivo. Sobre a economia, 
ela	 é	 um	organismo	vivo	e	 a	 gente	 vive	 fazen-
do diagnósticos dela. O que causou espécie foi 
o último diagnóstico da economia brasileira, que 
avaliou o PIB da economia no terceiro trimestre 
deste ano. 
 O PIB é a soma da produção de bens e serviços 
que	o	país	realiza	e	a	qual	período	ele	se	refere.	
Houve uma surpresa porque se difundiu, não só 
pelo governo, mas também pela análise do mer-

“ cado	financeiro,	que	a	economia	iria	crescer	perto	
de 1% neste trimestre por conta de vários estímu-
los que o governo deu, como no caso da redução 
de juros e da redução dos impostos sobre os au-
tomóveis e produtos da chamada linha branca da 
indústria	eletroeletrônica.	Então,	se	esperava	que	
o PIB fosse crescer 1%. No entanto, o que veio 
foi uma ducha de água fria. A economia cresceu 
0,6%, algo que foi muito mal recebido pelos meios 
econômicos	e	pelos	analistas.
 O Brasil já vinha de taxas muito baixas nos 
dois trimestres anteriores. No primeiro trimestre 
do ano ele havia crescido apenas 0,1%. Depois, 
no segundo, cresceu 0,3%. O governo acreditou 
numa recuperação e ele só cresceu 0,6%. Com es-
ses resultados, a expectativa é de que o Brasil 

ROBERTO MACEDO
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irá terminar o ano crescendo perto de 1%, que 
é uma taxa ridiculamente baixa, que não cobre 
nem o crescimento da população, que hoje cresce 
até	menos.	Aí,	procurou-se	identificar	o	que	está	
acontecendo de errado. 
 Fala-se muito da crise externa, mas nos-
sos	vizinhos	da	América	do	Sul,	Peru,	 Colôm-
bia, Chile e México estão crescendo quase o do-
bro do Brasil, e também enfrentam crise externa. 
Hoje há um consenso, e é bom que se alcance 
esse consenso porque isso facilita tomar algu-
mas medidas, de que o problema do Brasil está 
nos investimentos. O investimento é aquela par-
te da produção que você separa para criar novos 
meios de produção, os chamados bens de capital.
	 Um	 agricultor	 que	 esteja	 produzindo	milho,	
no	final	da	colheita	não	pode	consumir	tudo,	ele	
tem que separar sementes. As sementes são fá-
bricas	de	fazer	milho,	que	você	coloca	na	terra	e	
recebe mais espigas. Então, em toda produção de 
economia você tem que separar uma parte para 
plantar com sementes, mas também investir em 
máquinas, construir novas instalações industri-
ais,	 fazer	 hotéis,	 hospitais,	 fábricas,	 fazendas,	
senão você não cresce. 
 E o que acontece aqui no Brasil é que os in-
vestimentos estão tendo um desempenho ridí-
culo. A taxa de variação nos investimentos caiu 
6% em relação ao mesmo trimestre do ano pas-
sado, o que é um completo desastre, pois é uma 
economia que não está investindo. E aí também 
a proporção que o Brasil investe daquilo que ele 
produz	ficou	em	torno	de	18%,	que	é	uma	taxa	
também ridiculamente baixa. 
 Para vocês terem uma ideia, para crescer, 
você precisa investir muito mais que isso. A Chi-
na, para crescer 10% em vários anos, andou in-
vestindo mais de 40% do PIB, o dobro do Brasil. A 
Índia, para crescer 7% ao ano, investia 30%. Es-
ses quatro países da América do Sul que mencio-
nei	anteriormente	–	Peru,	Colômbia,	Chile	e	Méxi-

co – estão investindo taxas perto de 25% do PIB, 
que equivale a um quarto, ou aproximadamente 
25% a 30% a mais do que o Brasil investe. 
	 Então,	o	que	devemos	fazer?	Nós	temos	que	
definir	uma	estratégia	de	política	econômica,	que	
primeiro	deve	começar	por	relativizar	essa	coisa	
que os economistas inventaram que se chama 
tripé. O tripé, como o próprio nome indica, é feito 
para	 estabilizar	 um	 aparelho,	 como,	 por	 exem-
plo,	uma	máquina	fotográfica.	O	tripé	esteve	em	
moda porque o Brasil estava muito preocupado 
em	estabilizar	a	economia.	Ele	queria	reduzir	a	in-
flação,	estabilizar	a	questão	cambial,	estabilizar	
as	contas	externas,	que	tinham	um	déficit	muito	
grande,	 e	 queria	 estabilizar	 as	 contas	 do	 setor	
público,	fazendo	o	tal	superávit	primário.	Então,	
o tripé é formado por essas três coisas: uma taxa 
cambial	flutuante,	para	permitir	o	ajuste	das	con-
tas externas, um superávit do governo no sen-
tido primário, antes de pagar os juros, e também 
essa	política	de	juros	ou	de	meta	de	inflação	do	
Banco Central. 
	 Nós	 estabilizamos	 a	 economia.	 Temos	
problemas, mas não são os mesmos que enfren-
távamos, por exemplo, no período do governo 
Fernando Henrique Cardoso, que teve que im-
plantar o Plano Real para sair dessa encrenca 
inflacionária	e	fez	um	ajuste	fiscal.	Se	observar-
mos os livros de onde vem esse tripé, veremos 
que são livros para estudantes de países desen-
volvidos	 que	 são	 traduzidos	 aqui	 e	 adotados	
sem muita reflexão. Esses países já são ricos e 
estão	preocupados	em	estabilizar	o	crescimen-
to.	Aqui	no	Brasil	não	adianta	nada	estabilizar,	
já que estamos crescendo pouco. 
	 É	 preciso	 estabilizar	 e,	 ao	 mesmo	 tempo,	
criar condições para que o país possa crescer a 
sua produção. O estágio atual do Brasil é que ele 
cresce pouco e ainda é pobre, então, nós não so-
mos a mesma coisa desses países. Devemos ado-
tar uma política de crescimento. 

BRASIL, UMA VISÃO ESTRATÉGICA
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 Quando eu era estudante de economia se fa-
lava muito mais em política de desenvolvimento 
do que hoje, que os economistas só querem sa-
ber	do	tal	tripé.	E	aí	é	preciso	fazer	uma	política	
de crescimento que envolve outras coisas. Temos 
que	 acumular	 capital,	 qualificar	 mais	 a	 mão	 de	
obra,	fazer	inovações	e	progressos	tecnológicos,	
porque	isso	leva	ao	crescimento	econômico.
 Agora, em que ponto está o Brasil hoje? O 
Brasil está no chamado segundo estágio do ciclo 
de desenvolvimento das economias mundiais, da 
história delas. Nós começamos aqui com a extra-
ção do pau-brasil; depois veio o ciclo da cana-de-
açúcar; depois, vieram vários outros ciclos, como 
o do ouro e o do café. O Brasil viveu por conta 
desses ciclos baseados em seus recursos naturais. 
Tínhamos uma mão de obra que contou com a co-
laboração da imigração e passamos ao segundo 
ciclo, que é o qual estamos agora. 
 Percebemos que podemos adicionar valor 
à	 nossa	 produção	 utilizando	 tecnologias	 dis-
poníveis universalmente, que você não pre-
cisa	criar,	como,	por	exemplo,	fazer	automóveis,	
produtos	 siderúrgicos	 para	 fazer	 construções	 e	
produzir	 alimentos	 industrializados.	 Atingimos	
um	 segundo	 estágio	 e	 fazemos	 uma	 conexão	
com	o	que	está	lá	fora,	e	trazemos	essas	tecno-
logias para cá. Várias dessas comunidades que 
migraram para ao Brasil tinham bons artesãos, 
que	faziam	várias	coisas.	Depois	vieram	os	inves-
timentos diretos, onde o próprio governo tomou 
a iniciativa, e aí criamos as indústrias. 
 Da agricultura passamos para a agroindús-
tria; dos minerais passamos para a siderurgia e 
a fabricar automóveis e eletrodomésticos. Agora, 
nós não chegamos ainda ao chamado terceiro 
estágio, que é o típico dos países ricos. Esta-
mos ainda no segundo estágio. Os países mais 
ricos e mais importantes se destacam porque tra-
balham bastante com avanço tecnológico e nós 
tentamos copiar aqui essas inovações. O Brasil 

fica	sonhando	em	fazer	 inovações	tecnológicas,	
investe nisso, mas é muito difícil competir com 
EUA, Japão, Alemanha, de onde sai boa parte de 
toda	 essa	 parafernália	 eletroeletrônica	 que	 nós	
usamos. Já fabricamos aviões aqui, por exemplo, 
mas	o	motor	e	toda	parte	eletrônica	embarcada	
nesse avião vêm de fora. 
 Então, qual é a nossa visão? Nós devemos 
primeiro nos consolidar nesse segundo estágio. 
Tem	ainda	muita	coisa	para	fazer.	Nós	temos	uma	
cultura	econômica	que,	pela	nossa	história,	é	mui-
to assentada na agricultura, na mineração e no 
comércio. Então nós temos uma tradição nisso. O 
Brasil é bom nessas coisas e temos que consoli-
dar esse estágio e ao mesmo tempo ir tentando 
fazendo	 incursões	no	outro.	Uma	coisa	que	nós	
temos percebido é que os incentivos do governo 
são	muito	 voltados	 para	 bens	finais,	 porque	 há	
uma preocupação política de agradar o consumi-
dor. Inclusive o governo enche o consumidor de 
crédito, ao ponto de hoje boa parte deles esta-
rem endividados. 
 Estamos aqui propondo uma estratégia, que 
não é também diferente, é complementar, onde 
definimos	 um	 eixo	 dessa	 política	 em	 que	 você	
volta	à	agricultura	e	enfatiza	muito	a	 indústria.	
Quando exportarmos para a China, devemos pro-
curar mandar valor adicional. Quando mandarmos 
soja,	devemos	tentar	fazer	pelo	menos	farelo	de	
soja	ou	depois	fazer	algum	tipo	de	agregado	e	já	
mandar	alimentos	industrializados,	porque	o	Bra-
sil tem uma boa base produtiva para isso. 
 Um exemplo que eu gosto de usar é da in-
dústria metalúrgica. Nós temos a mineração e 
temos a indústria siderúrgica que é muito con-
centrada lá em Minas Gerais e eu sei que a indús-
tria siderúrgica está com problemas de demanda 
e com excesso de capacidade, entre outros 
problemas, porque a concorrência externa é mui-
to forte. Mas nós temos, dentro da estratégia de 
aumentar a produtividade, a oportunidade de, por 
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exemplo,	passar	a	fazer	mais	construções	usando	
estruturas metálicas. Que é o que a gente vê em 
países desenvolvidos, inclusive na China. 
 Tem na internet o exemplo de um prédio que 
foi feito em sete dias. Para isso também é ne-
cessário reeducar os engenheiros brasileiros, que 
são viciados no concreto armado. Eu conversei com 
alguns deles, que me falaram que não é problema 
fazer	prédio	com	estrutura	metálica.	Atualmente	
existem softwares que calculam tudo que você 
precisa, o mais difícil é você preparar a indústria 
para	 entregar	 todos	 aqueles	 perfis	 que	 a	 sua	
planta julgar necessários. 
	 Outra	 coisa	 que	 vale	 mencionar	 é	 que	 fica	
todo mundo se queixando de que a mão de obra 
está	ficando	difícil	e	cara.	Eu	acho	isso	uma	ben-
ção, porque o país só vai melhorar mesmo quando 
as	pessoas	alcançarem	uma	melhor	qualificação	
e tiverem salários mais altos, e é muito bom que 
os salários estejam subindo. 
 Outra questão básica nesse segundo estágio 
é a infraestrutura. Para trabalhar bem com a agri-
cultura e a indústria e consolidá-los, indústrias 
essas baseadas nos nossos recursos naturais, é 
necessário que exista uma infraestrutura muito 
grande, e a nossa está num estado lastimável. 
Estamos aqui propondo uma estratégia e ela é 
até	uma	visão	do	Brasil.	 Identificando	essas	 in-
dústrias de cada região do país, fornecendo in-
fraestrutura e adotando tecnologias, como nesse 
caso da construção civil, que pudesse expandi-
las ainda mais, consolidaremos a posição nesse 
segundo estágio para em seguida avançar para o 
terceiro, desenvolvendo, ao mesmo tempo, algu-
mas expectativas nesse sentido.
 Isso é como essa estratégia está sendo 
definida hoje, mas teremos muito chão pela 
frente, porque depois ela precisa passar pelo es-
crutínio das várias lideranças políticas regionais 
e	depois	aqui,	ao	final,	pela	direção	do	PSD	con-
centrada em São Paulo. “

SÉRGIO RONDINO: Temos aqui uma pergunta 
do presidente da Associação dos Jovens Em-
presários de Goiânia, Rafael Lousa: como é pos-
sível ser competitivo num mundo que luta por em-
pregos e produção com uma legislação tributária 
e trabalhista e uma burocracia que tanto onera a 
produção?

Aí eu tenho que entrar com outros estu-
dos,	porque	nós	temos	gente	que	está	fazendo	
propostas ligadas à questão trabalhista e te-
mos também outro grupo que está cuidando 
das obrigações acessórias, porque além dos 
tributos trabalhistas o governo exige uma 
papelada infernal, que dá um trabalho muito 
grande para a empresa. Isso também é parte 
da nossa cultura e temos que lutar contra isso.
Já andei pelo interior do Estado de Goiás, mais 
na	direção	ao	Norte,	que	tem	deficiências	de	in-
fraestrutura muito grande, principalmente nas 
estradas. Com satisfação eu vi que a presidente 
Dilma apresentou, nesse projeto do mapa fer-
roviário, que espero que venha para a realidade, 
uma ferrovia que vai passar nessa região, e nós 
vamos	ficar	de	olho	para	ver	se	isso	vai	melhorar	
a infraestrutura do Estado.
 Um exemplo de questões burocráticas que 
travam os investimentos são as licenças ambien-
tais. Sou defensor do meio ambiente, mas acho 
que se for levar isso a extremos seria necessário 
licença	 ambiental	 para	 ter	 filhos.	 Se	 deixam	 as	
crianças nascer, tem que se dar condições de elas 
sobreviverem dignamente.

ROBERTO MACEDO

“

“
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Sobre essa questão, quero lembrar que, 
aqui em São Paulo, 850 veículos novos en-
tram em circulação em nossas ruas todos os 
dias. Para isso, não precisamos de nenhuma li-
cença	 ambiental,	 mas	 se	 for	 necessário	 fazer	
um centímetro de viaduto ou vias para escoar 
esse fluxo de trânsito, aí se tem uma dificul-
dade tremenda. Então, hoje se tem um des-
balanceamento nessa questão. As licenças 
são importantes, mas estamos mais preocupa-
dos com os batráquios do que com o ser hu-
mano.	Hoje	se	pensa	em	equilíbrio	da	natureza,	
esquecendo-se do ser humano. Com isso, se 
criou um grande entrave aos investimentos 
necessários para mobilidade e infraestrutura. 
Então temos que propugnar por um equilíbrio 
melhor nesse processo.

GUILHERME AFIF

“

SÉRGIO RONDINO: Tenho uma pergunta feita 
pelo Facebook, pelo Guilherme, que cabe melhor 
ao	 Danilo.	 A	 pergunta	 é:	 como	 podemos	 fazer	
para tornar o Brasil mais competitivo na expor-
tação de cultura e propriedade intelectual com 
as nossas leis?

Esse assunto é vital. Grandes economias do 
mundo se tornam muito conhecidas através de 
sua proposta cultural. Quem não sabe, por exem-
plo, como são os táxis de Nova York? Esse conhe-
cimento se dá porque essa imagem se espalha 
pelo mundo inteiro por meio do produto cultural 
cinema,	que	tem	uma	grande	força	econômica	por	
trás. Com relação às leis vigentes sobre a cultura 
e propriedade intelectual, precisamos discutir o di-
reito dos criadores e sua remuneração, e o direito 
da sociedade ter acesso ao conhecimento. Pre-
cisamos respeitar esses aspectos, não é simples, 
não é fácil, mas tenho a impressão que estamos 
evoluindo e vamos chegar a um consenso.

DANILO MIRANDA

“

“
SÉRGIO RONDINO: O tempo do nosso debate 
está	no	fim	e	eu	gostaria	de	pedir	ao	vice-gover-
nador	Guilherme	Afif	que	 faça	uma	avaliação	do	
seminário de hoje.

Esse é um primeiro passo. O importante é 
ouvirmos o que está acontecendo em todas as 
partes do Brasil e estimular a participação maior 
nesse debate, porque temos que correr contra 
o tempo. Temos que estar à frente do processo 
político e estamos começando agora a formula-
ção de nosso programa, com esse debate, ou-
vindo o Brasil e confeccionando a estrutura de 
nossas ideias baseados nos princípios que aqui 
estão sendo colocados.

GUILHERME AFIF

“

“
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BRASIL, UMA VISÃO ESTRATÉGICA

“

Esse primeiro seminário tratou de delinear 
uma visão estratégica do Brasil e foi interes-
sante ver como os aspectos culturais, de política 
externa	 e	 de	 política	 econômica	 se	 articularam	
aqui, nas discussões. Esse foi o primeiro de uma 
série de cinco debates, teremos mais quatro. Um 
vídeo	 editado	 desse	 debate	 ficará	 à	 disposição	
em	nosso	site.	É	uma	contribuição	para	podermos	
mostrar ao mundo a diferença entre estereótipo 
e traço cultural. O Brasil precisa mostrar a nossa 
riqueza	cultural.

RUBENS FIGUEIREDO

“

“

SÉRGIO RONDINO: Obrigado, Rubens. Quero 
lembrar	que	esse	 ciclo	de	debates	 faz	parte	da	
construção do programa partidário do PSD. Quero 
pedir	 as	 palavras	 finais	 de	 cada	 um	 de	 nossos	
palestrantes, começando pelo Danilo.

É	sempre	muito	oportuno	discutir	questões	
como as que foram abordadas aqui. Fiquei muito 
estimulado pelo fato de a cultura ter sido coloca-
da como algo central, com essa transversalidade 
tão necessária para podermos entender tanto 
a nossa realidade interna como a externa e as 
possibilidades futuras de um país como o nosso, 
que	 tem	um	potencial	 fantástico,	 que	 já	 realiza	
grande	parte	desse	potencial	e	que	pode	realizar	
muitíssimo	mais	do	que	realiza.

DANILO MIRANDA

“

“

Estamos começando pela cultura, pelo lugar cer-
to, pois cultura é muito mais do que arte e es-
petáculo, é também a consciência do pagador de 
impostos, de um povo que ainda não tem cultura 
de ser cidadão, tem cultura de ser súdito, ainda 
por conta de nossa herança da coroa portuguesa. 
Mas estamos vivendo transformações culturais 
de um país lastreado na lavoura e na mineração, 
com	uma	 forte	 raiz	no	 campo.	Então,	 o	 aspecto	
da cultura é essencial para dar o primeiro passo, 
para falar de visão estratégica, de economia cria-
tiva, de formas de permitir que a nossa criativi-
dade	de	fato	possa	fluir,	e	também	como	investir	
em nossa infraestrutura para sair desse momen-
to de baixo crescimento, que são os pontos que 
vamos debater em nossos próximos seminários. 
Passo agora a palavra ao nosso diretor do Espaço 
Democrático, Rubens Figueiredo.

A política externa brasileira tem uma história 
única entre as nações e particularmente no hemis-
fério. Sempre foi parte essencial da formação de 
nossa nacionalidade e é reconhecida internacio-
nalmente a competência do Itamaraty, que está 
muito ligado à História do Brasil. Não tenho dúvida 
de que um dos instrumentos do famoso softpower 
é a capacidade da nossa diplomacia, de exercer no 
Exterior sua função de maneira a aumentar a im-
portância do Brasil e enriquecê-lo. Apesar das con-
junturas	nem	sempre	favoráveis,	eu	tenho	certeza	
de que temos os instrumentos para atingir nossos 
objetivos	a	médio	e	longo	prazo.

JOSÉ BOTAFOGO GONÇALVES

“

“
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SÉRGIO RONDINO: Dr. Roberto...

Bem, vou aproveitar para responder a uma 
pergunta do Paulo Simão, que é presidente do 
partido em Minas Gerais, sobre as PPP’s (Parce-
rias Público-Privadas). A primeira coisa é lembrar 
que	o	governo	não	tem	dinheiro	para	fazer	todas	
essas obras de infraestrutura que o país precisa. 
Então, o governo mesmo percebeu que não há 
mais o que discutir. A parceria com a iniciativa 
privada se impõe e nos documentos que estamos 
trabalhando em nosso partido já apresentamos 
várias sugestões para estimular as PPP’s. 

ROBERTO MACEDO

“

“
SÉRGIO RONDINO: Quero anunciar agora o 

resultado enquete, onde perguntamos:

“O que atrapalha mais o desenvolvimento 

do Brasil?” 

O resultado foi:

a) a corrupção; 54%

b) a burocracia; 29%

c) a concentração de poderes no Governo 

Federal; 17%

A opção “a” corrupção obteve mais votos.

Há aí uma relação de causa e efeito. Cor-
rupção e concentração de poderes andam sem-
pre juntas. Por que existe a corrupção? Porque 
quem está perto do problema está longe dos 
recursos, que é o caso dos municípios. Para o 
recurso chegar a quem precisa, há uma longa 
sequência de intermediários. E aí surge a cor-
rupção. 

GUILHERME AFIF

“

“
SÉRGIO RONDINO: Agradeço então a participa-
ção de todos. Muito obrigado e até a próxima.

REDE55
a rede social do PSD - www.psd.org.br
Onde você divulga as causas que defende e troca 
ideias	com	centenas	de	simpatizantes	do	PSD

CADERNOS DEMOCRÁTICOS

Coleção 2013 - Número 3

Coordenação - Scriptum Comunicação

Jornalista responsável - Sérgio Rondino (MTB 8367)

Edição e textos - Eduardo Mattos, Marcos Garcia, Renata Rondino

Fotos	-	Alexandre	Diniz

Projeto Gráfico - Marisa Villas Boas

Pesquisa PSD SMS
O PSD e o Espaço Democrático estão atentos ao 
que	pensam	seus	filiados,	colaboradores	e	simpati-
zantes.	Realizar	enquetes	através	do	envio	de	SMS	
é uma forma direta e instantânea de ouvir quem 
ajuda a construir o partido e sua fundação.
Cadastre-se no www.psd.org.br



Presidente	–	Guilherme	Afif
Vice-Presidente – Vilmar Rocha

Diretoria
Diretor - Rubens Figueiredo
Comunicação - Sérgio Rondino
Núcleo de Estudos - Roberto Macedo
Núcleo de Formação - Rogério Schmitt
Núcleo de Relações Parlamentares -
Antonio	Carlos	Rizek	Malufe
Núcleo de Gestão Pública - Marcelo Rehder
Núcleo de Relações Internacionais - Alfredo Cotait 

Conselho Superior de Orientação
Presidente – Gilberto Kassab
Guilherme	Afif
Henrique Meirelles
Omar	Aziz
Raimundo Colombo
Otto Alencar
Claudio Lembo
Kátia Abreu
Ricardo Patah
Vilmar Rocha
Guilherme Campos
Eduardo Sciarra

Espaço Democrático
Fundação para estudos e formação política do PSD

Conselho Consultivo
Acre - Sérgio Petecão 
Alagoas - João Lyra
Amapá - Eider Pena
Amazonas	-	Omar	Aziz
Bahia - Otto Alencar
Ceará  - Almircy Pinto
Distrito Federal - Rogério Rosso
Espírito Santo - Max da Mata
Goiás - Vilmar Rocha
Maranhão - Cláudio Trinchão
Mato Grosso - Chico Daltro
Mato Grosso do Sul - Antonio João Hugo Rodrigues
Minas Gerais - Paulo Simão
Pará - Helenilson Pontes
Paraíba	-	Rômulo	Gouveia
Paraná - Eduardo Sciarra
Pernambuco - André de Paula
Piauí - Júlio Cesar
Rio de Janeiro - Indio da Costa
Rio Grande do Norte - Robinson Faria
Rio Grande do Sul - Danrlei de Deus
Rondônia - Moreira Mendes
Roraima - Raul Lima
Santa Catarina - Gelson Merísio
São Paulo - Gilberto Kassab
Sergipe - Jeferson Andrade
Tocantins - João Oliveira

Coordenadores dos Conselhos Temáticos
Política Econômica – Henrique Meirelles
Emprego e Trabalho – Ricardo Patah
Gestão Pública e Transparência – Rubens Chammas
 
Pacto Federativo e Tributação – Samuel Hanan
Previdência – Reinhold Stephanes
Educação – Alexandre Schneider
Saúde – Eleuses Paiva
Infraestrutura, Transportes
e Energia – Eduardo Sciarra
Desenvolvimento Urbano – Paulo Simão
Desenvolvimento Rural – João Sampaio
Meio Ambiente e Sustentabilidade – Fábio Feldmann

Cultura – Danilo Miranda
Esportes – Antonio Moreno Neto
Turismo – Marcelo Rehder
Indústria, Tecnologia e Inovação	–	Ozires	Silva
Inteligência e Mídias Digitais – Aleksandar Mandic
Justiça – Arnaldo Malheiros Filho
Segurança Pública – Túlio Kahn
Desenvolvimento
e Inclusão Social – Alda Marco Antonio
Participação e Cidadania – Ivani Boscolo
Política Externa e Comércio Exterior – Embaixador
José Botafogo Gonçalves
Defesa Nacional –	Gen.	Antônio	Luiz	da	Costa	Burgos



www.psd.org.br
Fundação para Estudos e Formação Política do PSD


