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Priorizar discussões que preservem a vida e 
que criem soluções para beneficiar a sociedade

Ana Beatriz Prudente (*)

Nesse momento em que estão aprenden-
do a auxiliar os filhos nas atividades 
escolares virtuais e lidando com o 

home office, além dos cuidados com a casa, 
eles acabam por criar redes de contato para 
dividir seus dilemas. Muitas vezes, conversa-
-se até com desconhecidos para encontrar 
soluções e compartilhar problemas em co-
mum. Conectados, esses pequenos grupos 
acabam também por debater outras questões 
sociais conjuntamente.

Há, portanto, uma maior união entre as pes-
soas que vivem em condições semelhantes, 
mesmo com o distanciamento, um fenômeno 
que surgiu por conta da pandemia. Acredito 
que uma das grandes virtudes humanas é 
saber colaborar com estranhos; os seres 
humanos criaram a reciprocidade e carre-
gam um grande senso de cooperação com o 
próximo. Nossa vida corrida nos distanciou 
dessa vertente, mas este momento de crise 
fez com que descobríssemos novamente 
esse aspecto. 

A reciprocidade para com aquele que 
vive uma condição semelhante e o com-
partilhamento de soluções é cada vez mais 
urgente agora. Trata-se de ser empático 
com o próximo, uma qualidade que envolve 
perceber o seu próximo também como um 
eu. Richard Swift, estudioso da economia, 
diz que sem reciprocidade, a sociedade 
não poderia mais existir. Em momentos 
adversos como os que estamos enfrentando, 
o egoísmo não pode mais prevalecer sobre 
o coletivo. 

Essa articulação entre as pessoas agora 
tem também impactado o cenário político 
brasileiro, já que novos grupos sociais estão 
florescendo, em busca de soluções ou formu-
lando críticas à sociedade juntos. Assim, sairá 
na frente pela disputa política o candidato 
que melhor conseguir mapear os diversos 
grupos que vêm surgindo e entender suas 
necessidades. Aquele que souber dialogar 
com essas pessoas e criar pautas específi-
cas que atendam às suas demandas. Pautas 
políticas amplas não serão mais suficientes 
para as próximas eleições.

Sabemos que a democracia pressupõe 
que a maior parte possível dos cidadãos 
seja representada politicamente e que todos 
possam atuar, dialogando para construção 
de uma sociedade mais justa e inclusiva. 
Nesse contexto, o Brasil enfrenta um 
grande desafio democrático por ser um 
país extremamente plural, com grandes 
dimensões continentais, muito populoso 
e com uma diversidade enorme. Como 
fazer então para que essa diversidade seja 
representada e tenha voz? 

Nossa estrutura político partidária conta 
com muitos partidos que, mesmo similares 
e com pautas parecidas, têm suas peculia-
ridades. Ainda assim, até hoje os partidos 
não deram conta de atender todos os grupos 
sociais. A crise provocada pela Covid-19 
chega num período delicado, de eleições 
municipais - importantíssimas porque são 
os governos municipais os mais próximos 
da população, seus feitos, acertos e erros 
são mais visíveis para a população. 

Portanto, num ambiente caótico de iso-
lamento social necessário como se darão 
as próximas eleições, visto que há um 
grande risco de contágio da população com 
a votação presencial? Há dois pontos que 
estão sendo debatidos: 1. Devem ou não 
acontecer as eleições neste ano? 2. A crise 
de representação política no país. Já não é 
de hoje que muitos grupos não se sentem 
plenamente representados, mesmo dentro 
de partidos que abrem espaço, de certa 
maneira, para a diversidade. Há diversos 
coletivos e redes que não encontram apoio 
político da forma como gostariam. 

Alguns exemplos são: o empreendedo-
rismo feminino, cuja rede de mulheres em 
todas as regiões brasileiras cresce e é cada 
vez mais forte; grupos com foco na econo-
mia criativa cuja visão da economia e de 
diversos aspectos sociais é mais moderna 
ou diferente; educadores - embora a educa-
ção seja uma pauta reconhecida, ainda são 
poucas as lideranças políticas que de fato a 
priorizam ou têm uma relação mais estreita 
com seus agentes; grupos que defendem a 
agricultura sustentável - ainda que contemos 
no Brasil com uma forte bancada ruralista, 
os temas da sustentabilidade são pouco ou 
quase nada debatidos.

Soma-se a isso, a grande 
crise política provocada 
pela última eleição pre-
sidencial que polarizou 
nossa sociedade de forma 
violenta, rachando o país, 
sem deixar espaços para 
o diálogo. Ainda que a po-
larização tenha mascarado 
essa crise de identidade 
já existente, fez também 
com que esses grupos se 
fortalecessem em busca de 
soluções não encontradas. 
Agora, diante da pandemia, 
esse gap ficou ainda mais 
evidente, voltando às mesas 
de debates.

Por isso, quem pensa em se eleger daqui 
para a frente terá que se aproximar e dialogar 
com essa diversidade, incorporar e envolver 
as minorias, trazer essas pessoas para perto. 
É uma oportunidade para candidatos que 
buscam ampliar seu eleitorado. E a internet 
é um ponto comum onde o diálogo eleitoral 
e o diálogo de grupos - mais ou menos orga-
nizados - acontece (ou deveria acontecer), 
de maneira mais atuante.

Muitos desses grupos não representados 
usam a internet como ponto de encontro. 
O empreendedorismo feminino, hoje, pode 
ser uma espécie de grupo político, que se 
utilizou da internet e das redes sociais para 
se articular e criar sororidade entre seus 
diversos coletivos regionais. Uma das jus-
tificativas para um possível adiamento das 
eleições é que os candidatos não poderiam 
fazer campanhas presenciais, mas já há 
muito tempo as redes sociais têm sido um 
espaço de articulação política de candidatos.

Portanto, já está mais do que na hora de 
virtualizar as eleições, com votação online. 
Se podemos movimentar a economia vir-
tualmente, pedir auxílio emergencial pela 
internet, se é possível realizar audiências de 
forma virtual, entre outras tantas atividades, 
precisamos amadurecer o processo eleitoral 
online. Essa mudança será inevitável no 
futuro. Voltando às novas formações de 
grupos na sociedade atual, embora haja 
um pequeno grau de organização entre 
eles, muitas redes ainda estão pulverizadas, 
com diversos núcleos regionais e sem uma 
única liderança forte (há diversos expoentes 
importantes, mas não uma figura única que 
os represente). 

Ainda que bastante articulados, muitos 
desses coletivos estão em processo de 
amadurecimento político. Alguns procuram 
respaldos em partidos políticos já existentes, 
mas começam a se organizar para se tornar 
partidos independentes. Muitos, que se 
consideram apartidários, como os grupos do 
setor filantrópico, acabam tendo afinidade 
com algumas ideologias políticas, mesmo 
não tendo filiação, e assim construindo de-
mandas sociais específicas. Outros grupos, 
que sustentam pautas suprapartidárias 
como a questão ambiental, têm a tendência 
de se tornarem partidos políticos ou a se 
juntarem a algum partido ou candidato que 
melhor dê voz às suas demandas.

No entanto, é preciso lembrar que a for-
mação de agremiações políticas no Brasil 
é bastante complexa e leva em média três 
anos e meio; envolve também diversas eta-
pas: elaboração de um programa e estatuto 
com assinaturas de mais de 100 fundadores, 
registro em cartório, publicação do estatuto 

no Diário Oficial da União, 
entre outras. Além disso, 
a criação de um partido 
político no país exige uma 
grande articulação nacional 
e para redes e grupos locais 
pulverizados esse movi-
mento é quase impossível.

A formação de um grande 
partido de mulheres em-
preendedoras, por exem-
plo, seria portanto, fruto 
de uma união de várias 
redes de empreendedoras. 
Essa atitude precisa de um 
amadurecimento político 
que poucos grupos por 

enquanto possuem, seja por contar com 
atuação de muitos jovens ou de minorias 
ainda muito discriminadas e marginalizadas. 
Mas a existência de organizações políticas 
oriundas desses grupos é inevitável no 
futuro: não há um retrocesso nesse ponto, 
porque a articulação dessas pessoas tende 
a crescer, cada vez mais. 

Seu surgimento está atrelado à falta de 
sensibilidade dos partidos políticos atuais 
em lidar com a sua própria diversidade e à 
falta de uma gestão empática para as mi-
norias. No caso das mulheres já inseridas 
numa sigla é difícil se desenvolver porque 
o machismo estrutural está presente e se 
manifesta na rotina política, assim como 
para os negros e para os cidadãos LGBT, 
que enfrentam muitos preconceitos. É pre-
ciso que se incluam representantes desses 
coletivos na cena política.

Assim, com ou sem eleição, o cenário 
político, daqui para frente, sofrerá muito 
mais pressão por parte dessas novas or-
ganizações sociais que estão sendo mais 
fortemente impactadas pela pandemia ou 
que têm novos olhares para a construção 
de um estado de bem-estar social. Há uma 
conexão muito maior entre essas redes e 
um contexto muito favorável para se criar 
uma unidade e uma formação mais sólida 
como voz social. 

Por isso, acredito que nesse momento 
é precoce falar de adiamento de eleições. 
Estamos num momento de instabilidade 
nunca visto antes. O caos social é tanto 
que não sabemos como estaremos daqui 
a uma semana. Recentemente, vimos que 
em algumas localidades, como Blumenau, 
houve o afrouxamento da quarentena e, 
por consequência, um novo pico da doença 
na região - próxima a triplicar os casos da 
Covid-19 depois da reabertura do comércio 
(de 71 casos confirmados antes do afrouxa-
mento a cidade, conta com 194 casos agora). 

Como as eleições em nosso país ainda 
significam deslocamento e aglomeração, 
essa discussão deve ser adiada para que 
nosso foco seja a preservação de vidas. 
Nesse momento, seria mais produtivo 
pensar no uso do fundo eleitoral, pauta 
que deveria ser prioridade para veículos de 
comunicação e para os próprios partidos. É 
hora de se debater como e porque usá-lo. 
Deve-se ter cautela nas decisões em rela-
ção às eleições para priorizar a saúde de 
todos cidadãos, incluindo líderes políticos 
e figuras públicas. 

(*) - É gestora de Economia Criativa, educadora de 
mulheres empreendedoras, membro da Comissão 
Permanente de Combate à Covid 19 da Faculdade 

de Educação da USP, e daComissão de Cooperação 
Internacional da FEUSP.
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News@TI
Empresa pretende abrir mais de 100 vagas

@A Synapcom, especialista na oferta de soluções full commerce, 
pretende abrir mais de 100 vagas nos próximos meses, ampliando o 

quadro de funcionários, que atualmente é de 300 profissionais, em 40%. 
As vagas são para diversas áreas e preenchem posições tanto na unidade 
administrativa, na Vila Olímpia, em São Paulo, quanto na unidade opera-
cional, em Itapevi (SP). A expansão é impulsionada pelo crescimento dos 
canais digitais no varejo, exigindo maior investimento em e-commerce. Os 
interessados em trabalhar na Synapcom podem cadastrar o currículo no 
site: https://trabalheconosco.vagas.com.br/synapcom ou enviar um e-mail 
à equipe de RH no talentos@synapcom.com.br. Além da remuneração 
compatível com o mercado, as vagas têm vale-refeição, vale-transporte, 
assistência médica e odontológica, seguro de vida, descontos em produtos, 
horário flexível e convênio com empresas parceiras.

“Aformação de 
um grande partido 

de mulheres 
empreendedoras, 

por exemplo, seria, 
portanto, fruto 

de uma união de 
várias redes de 

empreendedoras.”

Domínio público

Hoje, vivemos um momento de um profundo paradoxo: no mundo, todos estamos vivendo um 
distanciamento social que transformou drasticamente nossa rotina. Ao mesmo tempo, muitas necessidades 
humanas estão mais latentes, de maneira pouco vista antes. A mudança de estilo de vida fez com que 
precisemos mais nos comunicar e nos conectar com pessoas. Um exemplo concreto são os pais que 
trabalhavam fora e cujos filhos estudavam presencialmente na escola. 

OpiniãO
Ajuste das contas 
públicas e a Lei de 

Responsabilidade Fiscal

Importante marco 
regulatório da 
contabilidade pública 
brasileira, a Lei de 
Responsabilidade 
Fiscal (LRF)  
completou 20 anos de 
vigência em maio

Esse fato nos leva a 
refletir sobre sua im-
portância histórica 

durante essas duas décadas, 
desde aquele Brasil da vira-
da do século, com sua luta 
contra o desarranjo das con-
tas públicas, à atual flexibi-
lização da aplicação da Lei, 
diante do quadro de grave 
crise econômica provocada 
pela pandemia da Covid-19. 
A Lei foi aprovada pelo Con-
gresso e sancionada pelo 
então presidente Fernando 
Henrique, com a finalidade 
de substituir um desarranjo 
fiscal por um novo modelo 
de finanças públicas. 

Especialistas na área afir-
mam que a LRF representou 
um “ponto de inflexão” no 
desequilíbrio das finanças 
públicas no Brasil. Durante 
o ato de sanção da LRF, 
Fernando Henrique disse 
que a nova Lei represen-
tava uma "mudança de 
mentalidade, de práticas 
e de valores" e que ela era 
“um sinal de novos tempos". 
Mas, passados 20 anos, há 
quem diga que o Brasil ainda 
não conseguiu consolidar 
totalmente a importância 
da responsabilidade fiscal 
entre os gestores públicos.

Controvérsias à parte, 
o fato é que são vários e 
inegáveis os avanços tra-
zidos pela LRF no sentido 
de disciplinar a gestão dos 
recursos e de limitar a ação 
dos gestores; de dar trans-
parência à sociedade sobre 
os assuntos fiscais da admi-
nistração pública, por meio 
da emissão de relatórios e da 
divulgação anual das contas; 
e de estimular o controle 
social do orçamento público 
em seus vários níveis.

A defesa dos cidadãos, 
inclusive, está na base do 
que poderíamos chamar de 
cultura da responsabilidade 
fiscal, que se caracteriza 
pela adoção de práticas, 
por parte da administra-
ção pública, que busquem 
a solidez, o equilíbrio e a 
sustentabilidade das contas 
públicas, com ações planeja-
das e transparentes e ampla 
publicidade dos atos ligados 
à arrecadação de receitas e 
à realização de despesas.

A LRF atribuiu novas 
funções à contabilidade 
pública, conferindo-lhe um 

caráter mais gerencial, com 
o controle orçamentário e 
financeiro. De modo geral, 
a contabilidade ganhou rele-
vância com a LRF, e isso me 
faz lembrar das sábias pala-
vras de um grande mestre, o 
saudoso professor Antônio 
Lopes de Sá, que disse certa 
vez: “Só não entende o valor 
da Contabilidade quem não 
possui cultura atualizada 
para compreender que é 
esta a ciência que pode 
ensejar modelos e compor-
tamento da riqueza”.

Embora imperfeita – ar-
tigos foram considerados 
inconstitucionais e outros 
ignorados por gestores 
públicos –, a LRF trouxe 
válvulas de escape que 
permitiriam a sua flexibi-
lização, em situações de 
calamidade pública e com 
o PIB crescendo abaixo 
de 1%. Diante do colapso 
econômico provocado pela 
imprevisível pandemia da 
Covid-19, essas válvulas 
foram acionadas e confir-
madas pelo STF. 

Na situação atual, a flexi-
bilização das regras impos-
tas pela Lei, para a adoção 
de medidas urgentes de 
enfrentamento à calamida-
de na saúde pública, é uma 
atitude necessária e sen-
sata. Porém, no horizonte 
pós-pandemia, a respon-
sabilidade fiscal será mais 
necessária do que nunca. 
A projeção da Secretaria 
do Tesouro Nacional - con-
siderando a forte queda 
do PIB, aliada ao aumento 
inevitável, ainda que tempo-
rário, do déficit nas contas 
públicas, que pode chegar a 
9% do PIB em 2020 - é que 
o endividamento público 
ultrapasse 90% do PIB.

Em meio às sérias bata-
lhas que estamos hoje en-
frentando para combater a 
tragédia humana provocada 
pela pandemia, proponho 
uma reflexão sobre uma 
fala do economista John 
Maynard Keynes, proferida 
em fevereiro de 1943, ao 
Parlamento britânico: 

“O futuro será o que 
escolhermos para fazê-lo. 
Se o abordamos com medo 
e timidez, teremos o que 
merecemos. Se marchar-
mos com confiança e vigor, 
os fatos responderão. Seria 
uma coisa monstruosa re-
servar toda nossa coragem 
e força de vontade para a 
Guerra e então, coroados 
com a vitória, abordarmos 
a Paz como um bando de 
derrotistas falidos”. 

 
(*) - É presidente do Conselho Federal 

de Contabilidade (CFC).

Zulmir Ivânio Breda (*)


