


MENSAGEM DO PRESIDENTE

Estimado congressista,

É motivo de grande orgulho para nós, associados do Instituto Líderes do Amanhã, re-
alizarmos em Vitória, anualmente, o maior evento do Estado com conteúdo empresarial, 
político, econômico e filosófico – o Fórum Liberdade e Democracia. Esse evento que já se 
consolidou como um marco no calendário empresarial capixaba, a cada ano reúne um pú-
blico mais engajado e interessado em refletir e agir acerca dos problemas que afligem 
nossa sociedade. 

Realizamos, graças ao apoio de cada indivíduo que adquire seu ingresso e cada empresa 
que patrocina nossa causa, esse Fórum com objetivo de impactar positivamente a socie-
dade por meio do debate de ideais e consequente reflexão que certamente influencia na 
tomada de decisão pública e privada em nosso País. 

Nosso time escolheu “Economia de Mercado” como o valor de destaque no ano da for-
mação de nossos associados. Em nosso estatuto, definimos Economia de Mercado como: 
“Sistema social auto organizado, no qual os agentes exercem sua liberdade para trocar 
valor de forma voluntária e visando o benefício individual, sem intervenção coercitiva ou de-
terminações de terceiros.”. Nessa linha, o Fórum traz o tema “Livre Mercado: um direito 
humano”, um grande convite a reflexões sobre como o capitalismo, quando corretamente 
utilizado, pode criar um círculo virtuoso de prosperidade e propiciar o definitivo usufruto de 
tantos outros ditos direitos, muitas vezes clamados, mas não necessariamente atingidos, 
para todos. 

Contaremos com a presença de grandes convidados nos eixos da política, economia, filoso-
fia e do meio empresarial brasileiro e internacional. Esperamos que sua experiência no 8º 
Fórum Liberdade e Democracia seja muito proveitosa e que sua relação com o Instituto Lí-
deres do Amanhã seja duradoura! 

Henrique Romano Carneiro
Presidente do Instituto Líderes do Amanhã 

Henrique Romano Carneiro, Presidente do 
Instituto Líderes do Amanhã. 



SOBRE O INSTITUTO LÍDERES DO AMANHÃ

Fundado em 2011, o Instituto Líderes do Amanhã é uma associação voltada à formação e 
ao amadurecimento de novos líderes empresariais capixabas, com o compromisso de co-
laborar para a melhoria contínua do ambiente de negócios do Espírito Santo. 

MISSÃO:

Formar jovens lideranças empresariais comprometidas com os ideais de liberdade e o 
estado de direito.

VISÃO:

Ser a referência brasileira em formação de jovens lideranças empresariais.

VALORES: 

LIBERDADE – Condição daquele que é livre para ser e agir sem coerção, violência ou com-
pulsão iniciada por outro, com o determinante ético de respeito à liberdade alheia. 

ECONOMIA DE MERCADO – Sistema social auto-organizado, no qual os agentes exercem 
sua liberdade para trocar valor de forma voluntária e visando o benefício individual, sem in-
tervenção coercitiva ou determinações de terceiros. 

ESTADO DE DIREITO – Condição em que as instituições que formam o governo - leis, agên-
cias e agentes - atuam para proteger os indivíduos e seus direitos inalienáveis à vida, à 
liberdade, à propriedade e à busca da felicidade. 

RESPONSABILIDADE INDIVIDUAL – Inerente à liberdade, é o compromisso com os atos e 
escolhas individuais, sobretudo as consequências por elas produzidas, sejam traduzidas 
em bônus ou ônus. 

PROPRIEDADE PRIVADA – Respeito ao fruto do trabalho e garantia da privacidade, visto 
aqui como o direito que assegura ao seu titular poderes de usar, gozar e dispor de algo, em 
princípio de modo absoluto, exclusivo e perpétuo. 

MANTENEDORES



SOBRE O FÓRUM LIBERDADE E DEMOCRACIA

Em 2010, o Instituto de Formação de Líderes – IFL, acreditando que a liberdade e a de-
mocracia são os pilares para uma sociedade desenvolvida e igualitária e, para reforçar tais 
valores, criou o Fórum Liberdade e Democracia.

Esse evento tem edições anuais, que acontecem em Belo Horizonte, São Paulo, Florianópo-
lis e Vitória. Na capital Capixaba, o evento é realizado pelo Instituto Líderes do Amanhã.

Aberto ao público, o Fórum promove debates essenciais para a construção social e reúne 
empresários, políticos, filósofos, sociólogos e economistas referências em seus campos de 
atuação, nacionais e internacionais, para enriquecer as discussões e contribuir efetiva-
mente para a sociedade.

PRÊMIO LIBERDADE EMPRESARIAL:

Conferido a uma personalidade que se destaca no meio empresarial, sendo um agente de 
mudança do ambiente de negócios e que tenha contribuído para a construção de uma so-
ciedade mais justa e livre.

PRÊMIO LIBERDADE:

Homenagem concedida a uma personalidade de destaque, que tenha contribuído para a 
construção de uma sociedade mais justa e livre.
 

* A PROGRAMAÇÃO PODE SOFRER ALTERAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO.

PROGRAMAÇÃO

DIA 05/11

16:00 - SOLENIDADE DE ABERTURA
16:15 - ILAX 2020: MARCELO MENDONÇA
16:30 - A INTERFACE DA POLÍTICA X MERCADO: 
RENATO CASAGRANDE (presencial) E ROBERTO 
CAMPOS NETO (online)
17:40 - COMO A DIGITALIZAÇÃO AMPLIA O 
ACESSO DAS MASSAS AO MERCADO: JULIO VAS-
CONCELLOS (online) E FLÁVIO ROCHA (ONLINE)
18:30 - INTERVALO
18:50 - FIRESIDE CHAT | CAPITALISMO BRASILE-
IRO NO MUNDO: DAVID VÉLEZ (online)
20:00 - PRÊMIO LIBERDADE EMPRESARIAL: FER-
NANDO CARREIRA (presencial)

DIA 06/11

15:30 - FIRESIDE CHAT | DIREITO E LIBERDADE: 
LUÍS ROBERTO BARROSO (presencial)
16:40 - EDUCAÇÃO PRIVADA DE ALTO IMPACTO: 
ARI DE SÁ NETO (online), ANDERSON MORAIS 
(presencial) E FELIPE RIGONI (presencial)
17:45 - INTERVALO
18:10 - LIVRE MERCADO: UM DIREITO 
HUMANO: TAL TSFANY (presencial), VLADIMIR 
MACIEL (presencial) E TOM PALMER (online)
19:15 - PRÊMIO LIBERDADE: JORGE GERDAU 
(online)
19:35 - ENCERRAMENTO



CICLO DE FORMAÇÃO

A formação do Instituto Líderes do Amanhã é organizada por meio de seu Ciclo de For-
mação. O associado conta com uma trajetória mínima necessária para evoluir nas quatro 
etapas do ciclo, distribuídas em três anos, para estar apto a se tornar associado alumni ou 
honorário.

O ciclo de formação é constituído de modo a estimular o desenvolvimento de lideranças, ao 
distribuir estudo de obras literárias (conhecimento teórico e reflexão), produção textual, 
publicação de artigos de opinião (influência e disseminação de ideias) além da mediação e 
apresentação de eventos (oratória e eloquência).

CICLO DE LEITURA

 O ciclo de leituras anual é constituído de 12 obras, que abordam conceitos relacionados, 
dentre outras, às áreas de filosofia, ética, gestão, política e economia.

Todos os livros contam com uma lista ordenada de leituras sugeridas para aprofundamento 
pelos associados que já leram a obra principal. Contam, também, com diagrama radar que 
indica o alinhamento das obras às áreas da formação do Instituto. A produção de resenhas 
nas obras de aprofundamento conta pontos para o ranking e é válida para o ciclo de for-
mação caso o associado já tenha enviado resenha da obra principal em outro período.

LIVROS DE 2020:

As seis lições, 
Ludwig Von Mises 

Capitalismo e
liberdade,

Milton Friedman

Como as gigantes 
caem: e por que 

algumas empresas 
jamais desistem,

Jim Collins

Paixão por vencer, 
Jack Welch e
Suzy Welch

A nascente,
Ayn Rand

Segundo tratado 
sobre o governo 
civil, John Locke

Arriscando a própria 
pele: assimetrias 

ocultas no cotidiano, 
Nassim Nicholas 

Taleb

Steve Jobs, Walter 
Isaacson

O chamado da tribo, 
Mario Vargas Llosa e 

Ari Roitman

Justiça: o que é 
fazer a coisa certa, 
Michael J. Sandel

O poder dos
modelos replicáveis, 
Chris Zook e James 

Allen

Os erros fatais do 
socialismo: porque a 
teoria não funciona 
na prática, Friedrich 

A. Hayek



PROCESSO SELETIVO 2021

Quem serão os grandes líderes empresariais capixabas da próxima década? Onde eles 
estão hoje e o que estão fazendo? Alguns já são os principais executivos de suas empresas, 
outros estão trilhando o caminho da sucessão ou da carreira executiva. Se você está em 
alguma fase dessa trajetória e tem esse sonho grande de contribuir na transformação do 
ambiente de negócios do Espírito Santo por meio da livre iniciativa, conheça o Instituto Lí-
deres do Amanhã, de Vitória -ES.

São 10 anos de sucesso na formação de jovens executivos. Atualmente são 125 associados 
ativos no instituto que passam por um ciclo de formação de 3 anos estruturado nos eixos 
de filosofia, ética, gestão, política e economia através de estudos de livros, júris simulados, 
palestras, workshops e visitas técnicas, bem como na realização e participação em grandes 
eventos e fóruns de discussão aprofundadas.

Tem interesse em se tornar um associado do instituto Líderes do Amanhã?

O processo seletivo para a turma de 2021 está aberto até o dia 15 de novembro. Dentre os 
requisitos, o candidato deve ter no máximo 35 anos completos até 31/12/2020 e ter 
posição de liderança empresarial destacada. O edital com todas as regras e o formulário de 
inscrição estão em nosso site www.lideresdoamanha.org.br/admissoes

 Até 15 de
novembro

www.lideresdoamanha.org.br/admissoes
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Os inimigos do livre mercado no Brasil
Gabriel Salvatti da Silva (Associado I) 

Muito tem se falado sobre a necessidade de o Brasil tornar sua economia mais aberta e 
livre, revisando a legislação e as regulamentações vigentes, com o intuito de estimular a 
competitividade. Sou favorável a essa demanda, pois acredito em um mercado pautado 
pela livre iniciativa e cooperação mútua, em que as preferências dos indivíduos estabele-
cem os vencedores e a concorrência estimula o desenvolvimento. Nações com padrões el-
evados de desenvolvimento social e qualidade de vida, como Estados Unidos, Nova Zelân-
dia e Suíça progrediram não pela efetividade do controle estatal sobre os mercados, mas 
por terem acreditado em uma economia livre. 

Aqui no Brasil, a lei nº 13.874, de 20 de setembro de 2019, conhecida como Lei da Liber-
dade Econômica, trouxe um importante avanço nesse sentido, principalmente, esta-
belecendo limites à burocracia. O capítulo III, por exemplo, prevê garantias fundamentais à 
livre iniciativa limitando as intervenções estatais e a regulação excessiva. Porém, ainda há 
muito o que melhorar. Nosso país ocupa a lamentável posição 144 no ranking de liberdade 
econômica da Heritage Foundation (que analisa 180 nações). Considerando apenas as 
Américas, estamos na posição 25 em uma lista com 32 países, muito abaixo de vizinhos 
como Chile, Colômbia, Peru e Uruguai. 

Esse estudo é apenas mais um entre tantos outros a expor os fatores que retiram o Brasil 
do mapa de investimentos globais e que, também, desfavorecem a iniciativa empresarial 
interna. Uma economia controlada pelos interesses do grupo político no poder não se 
desenvolve e quem sofre as consequências é a população, assolada por problemas sociais 
como a pobreza, o desemprego, um sistema de saúde precário, educação de baixa quali-
dade e violência assustadora. Entendo que um livre mercado, com base no exemplo chinês, 
não é a única resposta para todos os desafios sociais que enfrentamos. Porém, esse é o ar-
ranjo econômico que historicamente tem conduzido países ao progresso e que tem aumen-
tado significantemente os nossos padrões de vida. Não se pode tolher da humanidade esse 
direito. 
Se o livre mercado é capaz de produzir tantos resultados, quais são as barreiras que ele 
ainda encontra por aqui? O que nos mantém em situação tão desfavorável? Quais são os 
inimigos da liberdade econômica em nosso país? Vejamos.

A lei. Para ser livre, evidentemente o mercado deve se organizar sem interferência legal, 
cabendo ao sistema jurídico o papel de oferecer ao indivíduo os meios de processo, caso se 
sinta lesado por outrem. Porém, em nosso país, é recorrente a intromissão do legislador e 
do judiciário no funcionamento dos mercados. Temos leis que determinam quantas horas 
uma pessoa deve trabalhar e que proíbem trabalhar por menos do que um valor estipulado 
por outros indivíduos.  Há leis que monopolizam a instituição onde o cidadão deve deposi-
tar os recursos para sua aposentadoria ou seu o fundo de emergência. O Estado, de forma 
contínua, assume protagonismo em acordos que deveriam ser mantidos entre os partici-
pantes do mercado. Durante a pandemia do covid-19, já tivemos interferências nos preços 
dos supermercados, nos acordos de aluguel e nas mensalidades escolares, apenas para 
citar alguns casos. Sob o argumento de que as pessoas são incapazes de escolherem por si 
próprias e de chegarem a acordos pacíficos, o que se produz é o atraso do desenvolvimento 
social e a insegurança jurídica que afasta o investidor. 

Aliada à intervenção legal, temos a burocracia. Segundo estudo do Banco Mundial, o Brasil 
é o país onde mais se gasta tempo em média para o cumprimento das obrigações leis, com 
quase o dobro do tempo necessário para o segundo colocado nesse índice. O ranking de 
facilidade de fazer negócios (Doing Business) da mesma instituição coloca o Brasil na 
posição 124 em uma lista com 190 países. Vivemos um império da burocracia e não há 
como estimular a livre iniciativa dessa forma. Reclamamos dos baixos níveis de serviço 
oferecidos no setor de telecomunicações, dos preços de passagens aéreas e das altas taxas 
praticadas pelos bancos, mas não nos atentamos em como é complexo investir e competir 
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Estado que diz protegê-lo. Não precisamos de tamanha regulação em um sistema que de-
veria ser ajustado pelas preferências das pessoas.

Porém, nem todos são prejudicados por essa dura realidade. Há quem se favoreça nesse 
cenário e eles estão empenhados em não permitir que as coisas mudem. Em um ambiente 
onde o Estado tem o poder de interferir de forma tão profunda nos mercados, quem se fa-
vorece são aqueles que se aproveitam das dificuldades criadas. A aversão imposta pela in-
segurança jurídica e pela burocracia desfavorecem a competição e prejudicam a todos, 
exceto aqueles que possuem representantes na justiça ou que conseguem influenciar nas 
regras do jogo. Sobre esse ponto, enquanto houver meios legais de obter influência política 
no mercado sempre haverá quem tente se aproveitar disso. Logo, é fundamental que o 
poder de intervenção do Estado na economia seja vetado, retirando das mãos dos oportuni-
stas as ferramentas que eles tanto gostam de manusear.

Contudo, a interferência estatal não tende à redução enquanto os indivíduos não assum-
irem o protagonismo na economia. A visão paternalista do Estado pelas pessoas precisa 
mudar, pois é justamente através dela que os burocratas se mantêm no comando. Não é 
coerente defender uma economia livre e clamar socorro ao poder público quando as crises 
chegam. É fundamental acreditar na eficiência do mercado principalmente quando a situ-
ação se torna difícil. Deve-se entender que não vamos progredir elegendo políticos mel-
hores e esperando que eles resolvam nossos problemas. O caminho do sucesso passa fun-
damentalmente pela iniciativa individual, através de nosso trabalho e de nossas empresas. 
Se há um inimigo perigoso para economia livre, esse é a covardia e a omissão dos indivídu-
os que pertencem a uma sociedade. 

Vivemos um momento específico em que as dificuldades econômicas impostas pela crise 
pós-pandemia serão utilizadas como uma grande oportunidade de emplacar ainda mais in-
tervenção estatal nos mercados. Lembremos que não são políticos apaixonados pelo pro-
tagonismo ou burocratas  obcecados pelo controle que resolverão o problema econômico. 
Apenas a eficiência dos mercados é capaz criar as soluções que precisamos em um mo-
mento tão desafiador.

Troca voluntária: um direito de todos.
Rachel Campagnaro Carminati (Associada II) 

Você já parou para pensar como as mercadorias chegam às prateleiras dos mercados, ou 
como seu carro é produzido? Todos os dias utilizamos inúmeros bens e serviços – para 
comer, nos vestir, transitar, morar ou apenas para desfrutar a vida. Para isso, contamos com 
a disposição desses itens ao nosso alcance, sempre que queremos adquiri-los, seja na loja 
da esquina, nos grandes centros comerciais ou na internet. E, quem está no controle dessas 
demandas, emitindo ordens de produção e vendas?

A resposta para essa pergunta é muito simples: o consumidor. É natural que algumas pes-
soas imaginem que há “alguém” ou o Estado orquestrando ordens para que os produtos 
sejam produzidos na quantidade certa e fiquem disponíveis ao acesso da população, com o 
objetivo de gerar o bem-estar de todos. Esse artifício até existe na economia de Estado, na 
qual o governo decide pelo indivíduo o que deve ser produzido, a qualidade do produto e o 
que é melhor para o cidadão. Contudo, essa não é a regra que rege uma economia de mer-
cado, cujo fundamento básico é o desejo individual da pessoa.  É o interesse voluntário, 
livre e individual que “puxa” o processo de produção e faz com que a economia aconteça. 

Milton Friedman, na obra Livres para escolher, consegue exemplificar na produção de um 
lápis como funciona a economia de mercado e como a troca voluntária induz centenas de 
pessoas a cooperarem entre si em prol de um bem ou serviço. O lápis é um item básico 
para promover a escrita; ele não é encontrado pronto na natureza e é concebido através de 
uma cadeira produtiva.
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No início da cadeia de produção, a madeira é extraída de árvores pelos produtores, que se 
utilizam de maquinários e ferramentas, que são produzidos por terceiros. Após a extração, a 
madeira é transportada até a unidade fabril através de caminhões, que são fabricados nas 
montadoras de veículos e que empregam metais, equipamentos e muitos outros itens em 
sua fabricação. Para preencher o núcleo do lápis, utiliza-se o grafite que é resultado do pro-
cesso de extração mineral, que depende de muitos equipamentos, ferramentas e proces-
sos complexos para a transformação do material até o produto. Somente após todas essas 
interfaces e trocas entre os envolvidos é que o lápis é produzido. 

A grande maioria dos envolvidos no processo não tinham como objetivo fim a produção do 
lápis, mas viram em seu trabalho a oportunidade de obter benefícios através da troca vol-
untária. Segundo Friedman, toda vez que adquirimos um lápis, estamos, na verdade, tro-
cando uma pequena parcela dos nossos serviços por uma quantidade ínfima de serviços de 
cada um dos indivíduos envolvidos em toda a cadeia produtiva, direta e indireta. E o mais 
relevante é que ninguém, nem mesmo o Estado, emitiu uma ordem a todas essas pessoas 
para agirem assim. Todas elas, por livre iniciativa, vislumbraram benefícios na troca vol-
untária com os demais envolvidos. 

Como podemos observar, não é necessário um órgão central ditando as necessidades da 
população, controlando os estoques e regulando o que deve, ou não, ser produzido, 
atentando contra o direito de escolha e liberdade. O simples “querer”, peculiar a cada in-
divíduo, é a força motriz que “gira” a roda da economia. Ademais, como afirma Adam Smith 
em a Riqueza das Nações, se uma troca entre duas partes em transação é voluntária, só 
ocorrerá se ambas julgarem usufruir de benefício mútuo. O que contrapõe a falácia de 
soma zero, explicada por Tomas Owell na obra Fatos e Falácias da Economia, em que 
apenas uma das partes se beneficia às custas da outra. O ganho mútuo é possível e é a 
base das relações na economia de mercado. Logo, a liberdade econômica é um direito de 
todos, pois favorece a liberdade individual e a autonomia, sem interferências e imposições 
de outrem.

Controle de preços não funciona
Caio Ferolla (Associado III) 

É comum, em países que estão sofrendo com inflação, adotar medidas de controle e até 
congelamento de preços, como possível solução ao problema. Entretanto, fato é que essa 
medida ataca apenas a consequência da inflação, que é o aumento geral no nível de preços 
do mercado. Essa medida não combate a causa e muitas vezes não passa de uma tentativa 
populista de desviar o foco do público. 

Ao congelar os preços, um governo indica que são os empresários e comerciantes que os 
definem, até os botando como vilões malvados que estão explorando os consumidores. To-
davia, a principal causa da inflação está exatamente no próprio governo, ao adotar a 
emissão excessiva de moedas. Quando a expansão monetária ocorre em ritmo maior que a 
expansão da produção, os preços naturalmente sobem. Isso é dado simplesmente pelo 
fato de que passa a haver maior demanda pelos produtos com maior capacidade de 
compra quando há mais dinheiro na economia, ao passo que há menor oferta proporcional 
dele.

O Governo emite moeda única e exclusivamente para se financiar. Ao haver necessidade de 
pagamento de dívidas, cobrir os custos de sua máquina inchada e ineficiente ou de fazer 
investimentos, alguns países emitem papel até que possam ficar confortáveis. O problema 
é que isso gera inflação e quem paga essa conta é a sociedade, pois esse aumento dos 
preços gerados acaba sendo mais uma forma de imposto. 

Os preços são definidos pela lei de oferta e demanda. Quando há muita demanda por um 
produto e pouca oferta, esse produto naturalmente irá subir seu preço. Geralmente, quando 
isso ocorre, fica mais atrativo produzir esse produto, ao passo que, com maior oferta, seu 
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será sempre aquele que foi marcado. Se os insumos desse produto estão mais caros, sua 
margem fica baixíssima, o que desincentiva mais ainda sua produção. Isso provoca um es-
vaziamento das prateleiras dos supermercados, acabando com a oferta desse produto. A 
melhor forma de equilibrar os preços, portanto, é simplesmente deixar o mercado agir por 
conta própria, no entanto, vários governos adotam exatamente o contrário.

Outro problema, é de que quando se tenta fazer esse controle por muito tempo, eventual-
mente a bolha criada acaba por estourar, realizando um repasse quase que imediato dos 
preços, algo não natural e que a população quase nunca está preparada para enfrentar. Foi 
o caso do preço dos combustíveis, fretes e energia durante o Governo Dilma aqui no Brasil. 
Tentou-se subsidiar esses preços inclusive, porém todos nós sabemos que essa conta de 
subsídio sempre sobra para a população. É preciso imprimir mais moeda para conter esses 
novos gastos, o que gera mais inflação. 

Já tivemos outros exemplos de controle aqui na América do Sul, como na Argentina recen-
temente estamos vendo um enorme esvaziamento das prateleiras, devido ao controle de 
preços. No Brasil observamos durante o Plano Cruzado, do José Sarney, esse mesmo 
fenômeno. Desse modo, é preciso desmistificar de uma vez por todas que a lei de oferta e 
demanda sempre acaba sendo mais forte e não vale a pena ficar direcionando esforços 
para controlá-la em demasia. Já passou da hora de deixar o mercado agir por conta própria 
e aprender que controle de preços não funciona. 

A cultura da ignorância e o uso da razão 
Gilvan Badke de Melo (Associado Honorário) 

Um dos fundamentos para desenvolvimento de uma sociedade é a evolução do seu capital 
humano. Segundo a teoria do crescimento econômico, até a década de 1950, entendia-se 
que os fatores que causavam desequilíbrio no crescimento das nações eram recursos natu-
rais, capital e trabalho.

Posteriormente constatou-se a incongruência dessa análise e a teoria, mais amplamente 
divulgado pelo livro O valor econômico da educação, de Theodore Schultz, passou a consid-
erar uma outra variável relevante, o capital humano.

Há décadas, sabe-se então, que o capital humano é um dos maiores ativos de uma nação 
para se chegar à prosperidade econômica. Ainda assim, o Brasil figura entre um dos piores 
países do mundo nos principais índices educacionais. No PISA, prova internacional coorde-
nada pela Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), aplicada 
em 70 países, o país ficou na 63ª posição em ciências, na 59ª em leitura e na 66ª colocação 
em matemática.

A baixa qualificação dos indivíduos cria um ambiente abundante para a aceitação de ideias 
sem fundamentos, e inférteis para o desenvolvimento econômico. 

Essa equação, alimentada década após década, resulta em uma cultura de valores obsole-
tos, criando uma sociedade que questiona a meritocracia em detrimento da produtividade, 
que amaldiçoa o trabalho duro e enaltece as vantagens sem esforços, que despreza a racio-
nalidade e admira o apelo emocional, que não respeita o livre mercado e perpetua o popu-
lismo, o pobrismo e a ignorância.

Nesse contexto, o Brasil desenvolveu sua brasilidade, galgada num cacoete cultural que 
adota o primitivismo, se glorificando dos seus piores defeitos como a malandragem, o jeit-
inho e a vantagem imprópria. O país não se sobressai no mundo por  estar na vanguarda 
tecnológica ou econômica, por grandes descobertas da ciência ou por produzir feitos que 
quebram paradigmas e solucionam problemas globais. Talvez um dos grandes feitos do 
Brasil seja nunca ter ganhado um prêmio Nobel, que reflete essa cultura repleta de ele-
mentos que nutrem o baixo capital humano da sociedade.
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Para a sociedade amadurecer, faz-se necessário enxergar os seus erros. Existem inúmeros 
casos de virada de mesa. Um dos mais significativos foi o caso da Coreia do Sul que, na 
década de 1960, apresentava índices de desenvolvimento comparáveis com Senegal e 
Moçambique e, após utilizar a educação básica como motor para o crescimento, atual-
mente figura entre as principais economias do mundo.

Um dos aspectos que demonstram esse olhar anacrônico do Brasil na tomada de decisões 
é a forma como aplica seus recursos. Dados da OCDE mostram que na Coreia do Sul, para 
cada dólar investido no ensino básico, $ 1,50 é aplicado no ensino superior, naturalmente 
mais caro. Já no Brasil, o desequilíbrio é expressivo: quatro dólares gastos no ensino supe-
rior para cada dólar gasto no ensino básico, esse desequilíbrio resulta em pessoas com má 
formação intelectual, cognitiva e educacional.

A humanidade, através de dezenas de milhares de anos, fez um esforço atroz para sair do 
primitivismo das cavernas, progredindo através de inovações e estabelecendo instituições 
como a família e a educação. Porém, a cultura brasileira parece seguir na contramão dos 
fundamentos e pressupostos básicos para prosperar, com níveis baixíssimos de capital 
humano e confiança social. Querem que voltemos alguns séculos de pensamento e apren-
dizado racional. Contudo, o progresso tem um caminho simples, o abandono das ideias 
populistas e dos ideais coletivistas e a retomada na crença do indivíduo, no livre mercado e 
na supremacia do uso da razão.

O Mercantilismo chinês
Paula Luíza Quemelli Magioni (Associada I) 

A China, nos últimos anos, vem alavancando o seu PIB com a perspectiva de alcançar e, 
quem sabe, até mesmo ultrapassar o PIB americano. Essa é a consequência imediata que 
se demonstra de forma favorável à economia chinesa. Contudo, como dito por Frederic Bas-
tiat, na esfera econômica, um ato não gera somente um efeito, mas uma série de efeitos, 
sendo somente o primeiro deles imediato e, portanto, visível. Logo, além daquilo que se vê, 
há também as demais consequências que não se veem. 

No caso da China, o ato econômico é a prática do Mercantilismo. O reflexo disso no PIB é o 
que se vê e a intervenção do Estado é o que não se vê. Por isso, trata-se de uma prática 
mercantilista, equivocadamente interpretada como uma economia de mercado. A China, 
assim como ocorreu com a ex-União Soviética e as democracias mercantilistas da América 
Latina, demonstrará que a liberdade de produzir e de comercializar não serve para nada 
quando manipulada pelo governo. Na verdade, a China tem se sujeitado de forma intensiva 
às relações comerciais visando apenas ao lucro e às vantagens financeiras, mas não à liber-
dade em si. 
Analisando o cenário atual, a China projeta seu PIB com expectativa de superar o america-
no e tornar-se, então, a superpotência mundial, status ocupado hoje pelos EUA. Contudo, 
para que a China continue alavancando o PIB, ela depende de manter suas exportações 
para seu principal parceiro: o próprio Estados Unidos. Não há chances de a China manter 
seu modelo econômico, caso os EUA reduzam as importações chinesas, haja vista ser ele o 
maior propulsor do PIB chinês. 

A economia da China tem como base o setor industrial. Havendo um impacto de redução 
nas exportações, ocorrerá um efeito dominó, pois todos os demais setores dependem dele. 
Em suma, há um conflito de interesses: a China não conseguirá ultrapassar o PIB america-
no se os EUA não consentirem, justamente por depender dele para evoluir. 

Outro fator determinante para o fracasso do modelo econômico chinês é o planejamento 
centralizado da economia. Hayek explana sobre tal, ao discorrer que o planejamento 
econômico possui consequências políticas como o corte da liberdade em todos os âmbitos, 
sejam eles econômico, político, cultural e individual. O planejamento era também denomi-
nado por Hayek como construtivismo ou engenharia social, pois o intuito é de que a mino-
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realidade, o que ocorre por meio de coerção, caso contrário, não haveria um modelo 
pré-definido, mas sim uma economia de mercado.

Para finalizar, conclui-se que o modelo econômico da China não apresenta solidez, não cria 
valor e nem acúmulo de capital, mas cria uma imediata alavancagem do PIB, proveniente 
de um mercantilismo keynesiano, que gera uma falsa expectativa de prosperidade, haja 
vista que a doutrina keynesiana defende a intervenção do Estado na economia sempre que 
se fizer necessário. Mas ora, se a China depende dos Estados Unidos para ultrapassá-lo, 
será mesmo que a sua prosperidade econômica é sustentável?

Avanços e expansão engrenados pelo livre mercado
Lara Ghiotto Mendes (Associada I)

Quantas vezes não paramos diante de um monumento tão perfeito ou vivemos uma situ-
ação tão maravilhosa que nos faz perguntar: como nós chegamos até aqui? Olhar para a 
história das coisas nos permite ver o quanto a vontade e a garra de cada revolucionário foi 
fundamental para os avanços. Mas como identificar ou até mesmo diferenciar os revolu-
cionários dos demais e quais são as condições necessárias para que eles, de fato, consigam 
se desenvolver? 

A liberdade para negociar e fazer trocas entre si de forma voluntária é o que chamamos de 
livre mercado. Por mais fora da curva que uma pessoa seja, dificilmente construir algo não 
passará por ter o apoio de outras pessoas. Por isso, o processo de criar terá, em seu meio, a 
negociação e troca entre indivíduos mutuamente interessados. Novamente, basta olhar 
para a história para entender o quanto as negociações foram um fator importante para o 
desenvolvimento de cidades e regiões. 

Um bom exemplo de um ambiente de livre mercado é o desenvolvimento da região Sul do 
Espírito Santo. Em 1880, a localidade de Iconha ainda era um local pouco explorado e foi 
nessa época que se destacaram as ações de Duarte e Beiriz. Juntos, os dois compraram 
terras e desenvolveram o comércio local, levando para a região muitas famílias italianas in-
teressadas em seguir suas vidas, mesmo em troca de mínimas condições de trabalho e 
prosperidade.  O interesse de cada um proporcionou um ambiente de trocas e aquecimento 
do mercado local, e assim, em 1904, Iconha se tornou a sede administrativa da região, 
fruto do avanço e do seu desenvolvimento extraordinário. 

Avanços como esse também podem ser feitos em um curto espaço de tempo e em escalas 
menores. Em 2015, morei em Moçambique, em uma região bem interiorana e pouco 
desenvolvida em vários aspectos. Um mês após me mudar, descobri que existia uma única 
academia de musculação no local e, mais surpresa ainda, eu fiquei em saber que o instrutor 
e dono da academia era o Otavio, um amigo da Faculdade. Otávio se interessava por exer-
cícios e procurava por conta própria aprender para desenvolvimento pessoal. Tudo o que 
aprendeu foi via internet e, com o tempo, algumas pessoas que notaram seu progresso 
começaram a pagar por uma orientação. Com esse dinheiro foi que ele investiu em equipa-
mentos e montou de fato a sua academia. Verdade seja dita, Otávio não era formalmente 
treinado para a função, porém, ainda assim era a pessoa mais instruída do local e conse-
guia ensinar e levar informação para uma região a um preço acessível às pessoas locais. 

A busca por realização dos sonhos individuais tem como resultado de fácil visualização o 
ganho pessoal. Porém, uma das suas facetas não tão obvias é que, de certa forma, quando 
uma pessoa arrisca a desenvolver ou conquistar algo, ela alavanca consigo as pessoas a sua 
volta que também são beneficiadas pelos efeitos colaterais de suas ações. Por mais que 
Duarte e Beiriz tenham prosperado em seus negócios, toda a população da região passou a 
ter também comércio próprio e outros recursos que elevaram sua qualidade de vida, de 
uma forma geral. Similarmente, embora Otávio tenha se beneficiado financeiramente, a 
ponto de conseguir recursos para montar a academia de musculação, a população local 
passou a ter um instrutor físico ao qual recorrer. Desse modo, ter um ambiente de negócio 
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liberdade de atuação, é capaz de engrenar o mercado de forma a incentivar empreende-
dores e, dessa forma, satisfazer e suprir cada vez mais a necessidade da população. 

A Fórmula da Prosperidade Humana
Rodrigo Paes Freitas (Associado I) 

A Terra fornece todas as condições básicas para sustentar a vida de milhões de seres, 
gêneros e espécies, dos mais básicos, como as amebas, aos mais complexos, como os 
seres humanos. O único aspecto que separa o homo sapiens das milhões de outras es-
pécies que compartilham a Terra é a razão.  

Desde os tempos antigos até os diais atuais, podemos dividir a história em 3 grandes 
partes. A primeira parte, a luta da sobrevivência do homem na natureza. Durante grande 
parte da história, os humanos foram espécies secundárias, coadjuvantes, lutando para so-
breviver e não serem destruídos pelos demais espécies e animais, alguns com superiori-
dade em força física em relação aos humanos. 

Há 100 mil anos, existiam na Terra pelo menos 6 espécies humanas (homo sapiens, nean-
dertais, homo erectus, dentre outros). Por volta de 70 mil anos atrás, deu-se início da Rev-
olução Cognitiva da espécie homo sapiens, o que permitiu a melhoria de pensamento, pro-
cessamento das informações e de comunicação, sem precedentes na história. A exclusivi-
dade do homo sapiens na Terra é bem recente, algo em torno dos últimos 10 mil anos, se-
gundo a obra “Sapiens – Uma Breve História da Humanidade”¹, do israelense Yuval Noah 
Harari.

Exatamente a partir desses últimos 10 mil anos é que começa a segunda parte da história 
humana - o reinado absoluto do homem na Terra e, simultaneamente, o início da luta do 
homem contra o homem. A luta entre a liberdade e a servidão. Apesar de a razão ter reina-
do sobre o homem em função da Revolução Cognitiva, fazendo com que essa espécie 
viesse a alcançar o topo da cadeia alimentar mundial e ter a opção de viver ou não fora do 
estado de natureza, mediante um processo civilizatório mais digno, alguns poucos indivídu-
os persistem em tentar impor sua vontade e pautas escravizantes sobre todos os demais. 

A terceira parte da história humana foi inaugurada em 20 de julho de 1969, quando o 
homem pisou na Lua por meio da Missão americana Apollo 11. A terceira fase é o homem 
astronauta ou cosmonauta. A frase do astronauta Neil Armstrong resume esse novo perío-
do: “um pequeno passo para um homem, um salto gigante para a humanidade”.

Nessa breve reflexão, porém, o objetivo será tratar do tema relacionado à prosperidade 
humana, a partir da primeira e da segunda fases da história. Isto é, o reinado absoluto do 
homem sobre a Terra e a luta entre a liberdade e a servidão, entre o individualismo e o co-
letivismo, entre os homens de primeira e os de segunda mão.

A capacidade racional do homem, fruto da Revolução Cognitiva, provocou uma consequên-
cia sem precedente: a liberdade genuína. Por mais que os animais convivam na natureza, o 
que pode conduzir uma aparente liberdade de ir e vir, eles não são completamente livres, 
pois não ostentam uma mente racional. Os animais já nascem “condenados”, presos, em 
toda sua vida aos limites de sua natureza, de seu instinto, como seres basicamente deter-
minísticos, com a capacidade volitiva extremamente limitada. 

Os animais não possuem a capacidade de escolha entre ser carnívoro, onívoro ou herbívoro, 
por exemplo. Um leão está preso à sua natureza carnívora, assim como uma girafa já nasce 
condenada a ser um herbívoro durante toda a sua existência. Não há opção. Não há livre 
arbítrio ou a liberdade do leão ou da girafa trocar suas respectivas dietas carnívora ou her-
bívora, e ir meditar em um Templo Budista Tibetano. Exatamente por não usufruírem da ra-
cionalidade é que os animais possuem uma liberdade aparente, limitada. 

¹ HARARI, Yuval Noah. Sapiens – Uma Breve História da humanidade. 32. ed. – Porto Alegre, RS: L&PM, 2018, págs. 11/30.
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Lado outro, existe o ser humano. Agraciado pela racionalidade, pela capacidade mental por 
calcular a órbita elíptica dos planetas em torno do Sol, por cultivar alimentos, construir 
barcos e pirâmides ou a formular a Teoria da Relatividade Geral, de Einstein. Esses seres, 
sim, ostentam a liberdade genuína, pois não nascem condenados há nada. São regidos pelo 
livre arbítrio e possuem a capacidade de escolha sobre sua dieta alimentar, seu próprio 
destino de vida ou decidir se a exploração espacial seja ou não fundamental para garantir a 
perpetuação da espécie humana ao longo dos tempos.

Sem racionalidade, não há liberdade. Sem racionalidade, pode haver, no máximo, uma 
liberdade aparente, a exemplo de um leão ou de uma girafa que vivem na floresta da 
Savana Africana. Apesar de usufruírem de certa liberdade espacial (bem limitada, por sinal, 
se comparada com uma ave migratória, por exemplo), como de ir e vir dentro de seu 
próprio território, não podem optar pela dieta alimentar, eleger representantes para consti-
tuição de um Governo Civil e deixar o estado de natureza de lado.

Logo, a primeira premissa a estabelecer é que a racionalidade proporcionou a liberdade 
genuína ao homem, podendo se extrair que não há liberdade sem racionalidade. O fato é 
que, assim como a razão está para a liberdade, a liberdade está para o egoísmo. É da 
própria natureza humana ser livre e egoísta, a buscar por seus próprios interesses e objeti-
vos de vida. 

Se o homem estiver em condição existencial normal, usufruindo de seu direito natural à 
liberdade, automaticamente buscará seus próprios interesses, nascer do sol após nascer 
do sol, dia após dia. A condição existencial humana anormal é a escravidão, o Nazismo, o 
Comunismo e o Socialismo, hipóteses nas quais não existe a livre fruição do direito natural 
a liberdade. 

Como a vida, a liberdade e a propriedade são direitos naturais de todo ser humano, con-
forme destacado por John Locke² e Frédéric Bastiat³, a tendência da humanidade é de 
sempre lutar contra os sistemas regidos por planejamento central e de engenharia social, 
justamente porque é da essência de cada indivíduo a racionalidade, a liberdade e a busca 
pelo auto interesse, o que é simplesmente inviável nesses ambientes autoritários. 

Apesar desse cenário demonstrar a mera realidade, no sentido de que os seres humanos 
são essencialmente racionais, livres e egoístas, Adam Smith (1723 - 1790) foi quem deu 
um grande salto em expor, minuciosamente, como esses mecanismos humanos funcionam 
no livro “A Riqueza das Nações”, cujo objetivo é promover uma investigação sobre os me-
canismos que influenciavam a ordem natural e social, a organização da vida e o progresso 
de uma sociedade, de uma nação.

Na concepção desse filósofo e economista britânico, o motor da prosperidade é o egoísmo 
e o mercado, e não os ideais reinantes do altruísmo e da caridade. Para exemplificar como a 
busca pelo próprio interesse e as trocas voluntárias revolucionaram a história recente da 
humanidade, uma única frase de Adam Smith na citada obra, resume tudo: 
“não é da benevolência do açougueiro, do fabricante de cerveja ou do padeiro que espera-
mos nosso jantar, mas da consideração que eles têm pelo seu próprio interesse.”⁴

O exponencial avanço da condição humana nos últimos duzentos anos, aproximadamente, 
ocorreu devido a diversos fatores, entre os principais o egoísmo de cada indivíduo em 
buscar seus próprios interesses em um ambiente livre e mercantil, de trocas voluntárias 
entre indivíduos, tendo por objetos serviços e bens de consumo. 

Esse processo intrínseco da natureza humana envolvendo razão, liberdade, egoísmo e mer-
cado, favoreceu, de forma espontânea, indireta e inconsciente (“mão invisível”), toda a so-
ciedade, contribuindo para o bem-estar social de toda a humanidade.

² LOCKE, John. Segundo Tratado Sobre o Governo Civil. São Paulo, EDIPRO, 2014.
³ BASTIAT, Frédéric. A Lei. São Paulo, Instituto Ludwig von Mises Brasil, 2010, págs. 11/12.
⁴ SMITH, Adam. A Riqueza das Nações: Uma Investigação sobre a Natureza e as Causas da Riqueza das Nações.1 ed, São Paulo: Madras, 
2009. p. 747.
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A partir do momento em que um jornaleiro, uma manicure, Ellon Musk, Steve Jobs ou Gates 
buscam seus próprios interesses em um ambiente de livre mercado, dia após dia, semana 
após semana, por meio do uso racional da mente, do trabalho produtivo e do empreende-
dorismo, é que se torna possível sustentar suas famílias, alcançar os objetivos pessoais e, 
com ou sem qualquer intenção, contribuir para um mundo melhor e mais próspero. 

Na obra “As Seis Lições”, Ludwig von Mises expõe um caso pragmático desse processo nat-
ural humano de gerar a prosperidade geral, na medida em que cada indivíduo busca seus 
próprios desejos:

“Nos Estados Unidos, quase toda semana tem-se notícia de um novo invento, de um aper-
feiçoamento. Muitos aperfeiçoamentos foram gerados no mundo empresarial, porque mil-
hares e milhares de industriais estão empenhados, noite e dia, em descobrir algum novo 
produto que satisfaça o consumidor, ou seja de produção menos dispendiosa, ou seja 
melhor e menos oneroso que os produtos já existentes. Não é o altruísmo que os move; é 
seu desejo de ganhar dinheiro. E o efeito foi que o padrão de vida se elevou, nos Estados 
Unidos, a níveis quase miraculosos quando confrontados às condições reinantes há 
cinquenta ou cem anos atrás.” ⁵ 

O livre mercado é o ambiente no qual todo homem livre e racional exerce seu egoísmo em 
busca de seus próprios interesses, cooperando uns com os outros, mediante trocas vol-
untárias de serviços e bens de consumo, o que justamente resultou na significante melhora 
de vida da humanidade nos últimos 200 anos, sem precedentes na história humana. 
Mesmo após Adam Smith, Locke, Bastiat, Mises e tantos outros filósofos, economistas e es-
tudiosos descreverem a natureza humana e a realidade, o senso comum ainda ovaciona o 
altruísmo, e ainda resiste em compreender que o egoísmo seja o padrão moral que move os 
indivíduos e, naturalmente, gera a prosperidade do mundo. 

Daí surge a importância de outras formas de transmissão de ideais aos quatro cantos da 
Terra. O Objetivismo, a filosofia de russo-americana Ayn Rand, cumpre o papel no sentido 
de desmistificar o senso comum e trazer luz à realidade sobre a natureza humana e a im-
portância do egoísmo.

Em entrevista com o jornalista Mike Wallace, datada de 1959, Ayn Rand apresentou um 
breve resumo sobre sua filosofia, o Objetivismo:

“Eu a chamo de Objetivismo, uma filosofia baseada na realidade objetiva. (...) Minha filoso-
fia se baseia no conceito de que a realidade existe como um absoluto objetivo, que a mente 
do homem e a razão são seus meios de percebê-la e que o homem precisa de uma morali-
dade racional. Antes de tudo, sou a criadora de um novo código de moralidade que, até 
então, tinha sido considerado impossível. Uma moralidade não baseada na fé, nem em de-
creto arbitrário, nem na emoção, nem no místico, nem no social, mas sim na razão. Uma 
moralidade provada por meio da lógica, e que pode ser demonstrada verdadeira e 
necessária. (...) Minha moralidade defende a vida do homem como padrão de valor. E como 
a mente é o seu meio básico de sobrevivência, eu mantenho que, para viver na Terra, viver 
como ser humano, ele deve considerar a razão com um absoluto, isto é, deve adotar a razão 
como seu único guia de ação e viver pelo julgamento independente de sua mente. Seu 
propósito moral mais elevado é a realização de sua própria felicidade. Ele não deve usar a 
força sobre outra pessoa, e tampouco aceitar ser coagido. Cada homem deve viver como 
um fim em si mesmo.”⁶

A integração da razão, autoestima e do autointeresse proporciona o egoísmo racional, con-
duta moral ideial de como o homem deve agir para atingir a felicidade. Na obra “A Virtude 
do Egoísmo”, Ayn Rand resumiu a ética objetivista do egoísmo: 

“O princípio social básico da ética objetivista é que, assim como a vida é um fim em si 
mesmo, assim também todo ser humano vivo é um fim em si mesmo, não o meio para os 
fins 

⁵  MISES, Ludwig von. As Seis Lições. 7ª ed. São Paulo: Instituto Ludwig von Mises Brasil, 2009, pág. 42.
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ou o bem-estar dos outros – e, portanto, que o homem deve viver para seu próprio proveito, 
não se sacrificando pelos outros, nem sacrificando os outros para si. Viver para seu próprio 
proveito significa que o propósito moral alto do ser humano é a realização de sua própria 
felicidade.”  ⁷ 

Caso a vida de um homem seja guiada pelo altruísmo em detrimento do egoísmo racional, o 
padrão moral (ou melhor, imoral) de vida desse indivíduo será o autosacrifício ou o desejo 
de exigir o sacrifício de terceiro, para atingir seus próprios interesses. 

No romance “A Nascente”, de Ayn Rand, o personagem Howard Roark faz um discurso bril-
hante em que expõe o papel do individualismo e de egoísmo racional: “Não reconheço 
obrigação nenhuma para com os homens exceto uma: respeitar sua liberdade, e não ter 
parte numa sociedade escrava.” ⁸

Nesse mesmo discurso, Howard Roark expõe os efeitos destrutivos do coletivismo e do al-
truísmo ao longo da história: 

“O “bem comum” de um coletivo, de uma raça, uma classe, um estado, foi a reinvidicação e 
a justificação de todas as tiranias já criadas. Todos os grandes horrores da história foram 
cometidos em nome de uma motivação altruísta. Acaso algum ato de egoísmo já se igualou 
à carnificina perpetada pelos discípulos do altruísmo? A culpa está na hipocrisia dos 
homens ou na natureza deste princípio? Os açougueiros mais temidos foram os mais sin-
ceros. Acreditavam na sociedade perfeita, a ser alcançada por meio da guilhotina e do 
pelotão de fuzilamento. Ninguém questionava o direito deles de assassinar, já que assassi-
navam em nome de um objetivo altruísta. Todos aceitavam que o homem deve ser sacrifi-
cado por outros homens. Os atores mudam, mas o curso da tragédia continua sendo o 
mesmo. Um humanitário que começa fazendo declarações de amor pela humanidade, e no 
final um oceano de sangue. Assim continua sendo, e continuará sendo contanto que os 
homens acreditem que os atos bons são os desprovidos de ego. Isso permite ao altruísta 
agir, e obriga suas vítimas a suportarem. Os líderes de movimentos coletivistas nada pedem 
para si mesmos. Mas vejam os resultados.”

O grande questão ignorada pelo senso comum é que, enquanto o individualismo considera 
o indivíduo como uma entidade máxima digna de respeito e o egoísmo racional o padrão 
moral de todo ser humano, o coletivismo se utiliza do altruísmo, para cultivar o sacrifício 
próprio ou de outrem e, consequentemente, provocar as maiores atrocidades da história da 
humanidade, à exemplo do nazismo, fascismo e comunismo. 

Razão, liberdade, egoísmo e mercado, eis a fórmula da prosperidade das civilizações. Todos 
esses elementos são inerentes a todo ser humano, o que justamente diferencia o homem, 
um ser racional, de todas as milhões de outras espécies que habitam a Terra.

Cada contribuição singela de um único indivíduo, à sua maneira, ao buscar alcançar seus 
interesses e sonhos, aliados com outros bilhões de sujeitos que seguem naturalmente esse 
mesmo processo (mesmo que não tenham conhecimento disso ou que acreditam que 
segue suas vidas baseadas no altruísmo, e não no egoísmo, como de fato é), proporcionam 
paz e qualidade de vida para a população de todo o globo terrestre.

Por sorte, o homem não consegue intervir ou destruir a razão de outro homem. No máximo, 
é possível um homem manipular o outro, caso este assim o permita, sendo o altruísmo e o 
sentimento de culpa as ferramentas mais comuns, conforme destacado pelo personagem 
Toohey ¹  em seu discurso, também da obra “A Nascente”. 

No entanto, os homens de segunda linha são capazes de manipular ou destruir os demais 
elementos inerentemente humanos, tais como a liberdade, o egoísmo e o livre mercado, 
por 

⁷ RAND, Ayn. A Virtude do Egoísmo. Traduzido por On Line Assessoria em Idiomas. Porto Alegre: Ed. Ortiz/IEE, pág. 37.
⁸ RAND, Ayn Rand. A Nascente. Campinas, SP: Vide Editorial, 2019, p. 908.
⁹ RAND, Ayn Rand. A Nascente. Campinas, SP: Vide Editorial, 2019, p. 905 e 906.
¹  RAND, Ayn Rand. A Nascente. Campinas, SP: Vide Editorial, 2019, p. 843/849
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intermédio de governos autoritários, do coletivismo, da engenharia social, do planejamento 
central, da exaltação ao altruísmo ou da relativização de certos valores e virtudes. 

O principal antídoto contra essas ameaças, contra a servidão, é a humanidade continuar 
perseverando e lutando em defesa da razão, da liberdade, do egoísmo e do mercado, o 
valor e os verdadeiros direitos humanos.

Potencial Logístico do Espírito Santo (ES) – Progresso e Livre Mercado
Alberto Souza Vieira (Associado I) 

Não há limites para o crescimento e progresso humano desde que homens e mulheres 
sejam livres. E um fato é que a liberdade e progresso andam de mãos dadas.  Assim afir-
mou Ronald Reagan, ex-presidente dos EUA, responsável pela agenda de retomada 
econômica em seu país. As consequências do livre mercado são inevitáveis em direção ao 
progresso, gerando a tão desejada qualidade de vida para uma população com um real am-
biente de preservação dos princípios liberais do direito humano: propriedade, vida e liber-
dade.

Um dos principais indicadores econômicos existentes é o índice de liberdade econômica 
acompanhado pelo banco mundial com a fundação Heritage. É interessante que existe uma 
correlação de que quanto mais livre e com maior abertura de mercado é uma nação, maior 
o índice de desenvolvimento humano, maior o acesso à educação, saúde e maior a prosper-
idade dos indivíduos. Um dos países que ocupa posições de topo no ranking de liberdade 
econômica é a Suíça (pais em área semelhante ao estado do Espírito Santo), confirmando a 
importância da liberdade econômica na promoção do crescimento rápido e do progresso 
social sustentável. 

Aqui no Brasil, o estado do Espírito Santo (ES) tem se tornado uma referência em diversos 
aspectos econômicos e de liberdade.  Primeiramente, o grau de abertura econômica capix-
aba, ou seja, o quanto do PIB se relaciona com o comércio exterior é muito maior no ES do 
que a média nacional, chegando a ser historicamente quase o dobro do Brasil. Além disso, 
o estado do ES está entre os destaques nacionais no ranking de competitividade da CLP – 
Liderança Pública, ficando em 5º lugar, atrás apenas de SP, SC, DF e PR. Outro ponto impor-
tante é a presença de grandes empresas no ES de diversos setores deste mineração, celu-
lose, petróleo, aço e as indústrias de rochas gerando renda, emprego e desenvolvimento 
econômico. 

Para a manutenção da competitividade dessas indústrias, um fator bastante relevante que 
carece de avanços são os custos logísticos. Em média o custo logístico representa 12% do 
PIB do Brasil enquanto, nos EUA, estão na ordem de 7,8%. Um dos pontos principais desta 
lacuna está relacionado à matriz de transportes. Enquanto, no Brasil, a logística é concen-
trada em 61% do transporte por logística rodoviária (21% por ferroviária; 12% por cabota-
gem, 4% por dutoviário e 2% hidroviário), nos EUA, a participação da logística rodoviária é 
de apenas 43% (27% de ferroviária, 3% cabotagem, 22% dutoviário e 5% hidroviário).  

Sabemos que os desafios logísticos em qualquer setor são imensos e não é diferente para o 
ES. Porém, uma alternativa para ganhos de competitividade é o uso da intermodalidade, ou 
seja, o uso de mais de um modal logístico para transporte de cargas. E esse é um grande 
diferencial que pode ser intensamente explorado em terras capixabas. Primeiramente, a 
localização geográfica do estado de forma central no país com fácil integração às demais 
regiões via rodovias (principais BR 262 e BR101) e ferrovias (Estrada de Ferro Vitória 
Minas-EFVM e a Ferrovia Centro Atlântica-FCA). Outro ponto, o completo complexo por-
tuário com diversos portos como Tubarão, Porto de Vitória, Porto de Praia Mole, Portocel, 
Porto de Ubu entre outros. E, por fim, os recentes projetos de infraestrutura tornarão o Es-
pírito Santo um importante hub de intermodalidade logística do país. 

Dentre esses novos projetos, destaco o setor portuário e marítimo com investimentos no 
porto de vitória com projeto green field de novo terminal para movimentação de com-
bustíveis que foi arrendado para a iniciativa privada com investimento de R$ 128 milhões 
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investimentos na ordem de R$ 1 bilhão.  Nesse setor, também se destaca o projeto de lei 
BR do Mar (PL 4199/2020) em tramitação no congresso que visa fomentar o processo de 
cabotagem no país com expectativas de aumento de 30% neste setor. O que se torna uma 
grande oportunidade para o ES, uma vez que tem uma boa estrutura de terminais portuári-
os públicos e privados. 

Outro recente projeto foi a concessão do Aeroporto de Vitoria à iniciativa privada, buscando 
melhoria da qualidade dos serviços e a oportunidade do aumento de movimentação de 
passageiros (atualmente 3,3 milhões de passageiros por ano) e de cargas (média atual de 
21 mil toneladas no terminal de cargas por ano). O processo foi concedido com um contrato 
de longo prazo com mediante pagamento R$ 441 milhões e previsão de investimentos na 
ordem de R$300 milhões. Esse projeto permitirá que o Aeroporto tenha capacidade para se 
tornar hub logístico de empresas aéreas. 

No setor ferroviário, foi anunciado este ano pelo Ministério da Infraestrutura a antecipação 
da  renovação do contrato de concessão da EFVM condicionado a construção da chamada 
EF118(Vitoria-Rio), com investimento na ordem de R$3 bilhões de reais, que ligará o ramal 
ferroviário entre Cariacica-ES na região central até o sul em Anchieta-ES, viabilizando au-
mento de exportações no porto de Ubu além da interligação com a FCA que segue até o Rio 
de Janeiro. 

No setor rodoviário, há importantes avanços no eixo longitudinal com investimentos em du-
plicação e melhoria de vias realizada pela concessionaria que administra a BR 101, princi-
palmente no trecho sul. Já no eixo transversal, recentemente foi anunciado o projeto de 
concessão da BR262/381. O processo já avançou etapas de estudo e audiência pública e 
atualmente está em análise pelo TCU (Tribunal de Contas da União). A previsão é que haja o 
lançamento do edital no 4º trimestre de 2020, e leilão e contrato de concessão em 2021. 
Estima-se com essa concessão uma geração de mais de 12 mil empregos (entre diretos, 
indiretos e por efeito renda) e investimentos na ordem de R$7,37 bilhões. 

Todos esses projetos aumentam o diferencial competitivo de explorar a intermo dalidade 
no Espírito Santo, o que fomentará a iniciativa privada por propiciar menores custos logísti-
cos. Esse será um ponto importante para retomada, atraindo indústrias, startups de tecno-
logia e por consequência geração de empregos e menores custos aos consumidores. 

Por fim, cabe aos indivíduos a provocação e formação de pessoas conscientes por meio de 
ambientes de debate ideias, para que tenhamos um estado favorável à inovação e ao em-
preendedorismo. Isso passa pela desburocratização, desestatização e menos intervenções 
culminando em livre mercado. O livre mercado gera competição, mais oportunidades, 
menores custos, inclusive logísticos, e mais progresso, possibilitando uma vida mais digna 
com geração de riqueza a todos. E voltando ao Reagan, diria que o melhor programa social 
é um emprego produtivo. Então, explorar este potencial de hub de intermodalidade logísti-
ca será bastante relevante para o desenvolvimento e progresso do Espírito Santo e quem 
sabe tornar-se uma Suíça dentro do Brasil.

Por que o livre mercado é um direito humano?
Cássio do Carmo Carreira (Associado II) 

O livre mercado se caracteriza por ser um sistema de trocas voluntárias entre agentes, o 
que significa que, a cada troca, estão sendo atendidos interesses mútuos. Ou seja, nessas 
trocas, há geração de valor para ambas as partes. Apesar disso, é comum ouvirmos que a 
intervenção governamental é necessária para corrigir as falhas desse sistema. Mas será que 
é mesmo?

Inicialmente, vale destacar que o livre mercado não é um sistema perfeito. Ele possui assi-
metrias de informação, que podem gerar resultados não condizentes com a expectativa de 
umas das partes. Para que ele funcione, portanto, é necessário que esse erro sirva de 
aprendizado. 
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Vamos considerar o exemplo da crise de 2008: os bancos americanos ofereceram créditos 
imobiliários sem se preocupar adequadamente com garantias de pagamento. Quando a 
bolha estourou, o governo americano, ao invés de deixar os bancos arcarem com todo o 
prejuízo e aprenderem a lição, acabou injetando dinheiro para socorrer esses bancos. Isso, 
além de passar um recado errado – de que as empresas podem errar, que serão socorridas 
– ainda é imoral, visto que se usa recursos de todos os contribuintes para beneficiar empre-
sas específicas.

É comum as pessoas se aterem a vantagens de curto prazo causadas pela intervenção, mas 
se esquecem do malefício – muito maior - que ela gera no médio e longo prazo. Em mo-
mentos de crise, como o atual, essa “miopia” fica ainda mais latente. Quando começou a 
pandemia, houve forte pressão para que o governo regulasse o preço de alguns produtos, 
como o álcool em gel, chegando ao ponto de o Procon inclusive notificar algumas empre-
sas. Sabemos, porém, que, ao controlar preços, a quantidade de oferta se tornaria limitada, 
visto que muitos agentes não conseguiriam produzir a um custo baixo suficiente para 
vender no preço tabelado. Por isso, a intervenção causaria a falta de produtos e mesmo 
quem estivesse disposto a pagar acima do preço tabelado para ter o produto, não conse-
guiria fazê-lo.

Em síntese, a intervenção governamental, por mais bem intencionada que seja, limita as 
trocas voluntárias e consequentemente a satisfação dos cidadãos. Para piorar, ao intervir, o 
governo acaba gastando mais, o que resulta numa conta ainda maior para o contribuinte. 
Sendo assim, nota-se que a intervenção restringe a liberdade do indivíduo, tornando o livre 
mercado, portanto, um direito que todos deveriam ter. 

De quem é a responsabilidade pela minha filha (e pelo seu futuro)? 
Felipe Fernandes (Associado I)  

Com grande preocupação e muita segurança ao mesmo tempo, em meio a um complexo 
cenário de incertezas com a declaração de uma pandemia pela OMS, em março de 2020, 
nasce a minha filha. 

Repeti inúmeras vezes a seguinte história pelos meses seguintes: “Apesar de uma gravidez 
tranquila, de pequenos percalços ao longo do caminho, fomos surpreendidos com uma 
complicação repentina, que quase acarreta com a não sobrevivência da bebê. No fim (ou no 
começo sob a ótica da pequena), tudo deu certo no parto e, após longos dezenove dias de 
estada em uma unidade de tratamento intensivo infantil, ela foi para casa seguindo firme 
no desenvolvimento desde então”.

Ao longo do acompanhamento da gravidez, uma médica, que transcende competência, am-
parada por outros recursos de qualidade, foi crucial para a administração tranquila. E, de 
maneira repentina, tivemos que realizar a tomada de decisão mais crítica, a de arriscar re-
alizar o parto.

Antes de tomar a decisão, em poucos segundos, fiz uma viagem no tempo. Não se tratava 
daquele ponto específico. Chegar até ali era uma construção de anos. Ter dedicado tempo 
para me qualificar e dar resultado no meu trabalho me fez ter recursos financeiros suficien-
tes para estar naquela sala, com uma profissional altamente qualificada, com recursos e 
aparato tecnológico prontos e ao dispor da minha filha. Rapidamente, ainda naqueles 
poucos segundos, pensei se teria a mesma “sorte”, deixando-a à mercê da própria e pura 
sorte. 
Hayek, em sua obra “Os erros fatais do socialismo”, analisa como a ordem ampliada, o 
longo do tempo, realizou uma evolução espontânea do mercado em prol do lucro da qual 
derivou a preservação da civilização. 

O mercado, pegando esse exemplo em específico, foi capaz de se desenvolver ao ponto de 
ter, hoje e ainda em atualização, profissionais e recursos melhores que, associados, podem 
salvar e manter vidas ainda mais que no passado. 
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minha filha ser tratada pelo Estado ou, até pior, o Estado achar que deveria tratá-la e não 
eu. Ela não precisa de outro “pai” - o Estado (?).

Por fim, era a minha responsabilidade tomar a decisão, com uma explanação sobre o poder 
paterno, a obra “O segundo tratado sobre o governo civil” de John Locke, estabelece dif-
erenças relevantes com o poder do Estado, mais importante, estabelece o papel dos pais 
na proteção dos filhos até que atinjam a maioridade para usarem de sua própria razão. “O 
poder do pai é fruto do dever incumbido a eles: cuidar (...), educar (...) e ditar ações (...) essa 
é a obrigação dos pais” (relata na p.61). 

Há na relação de pai para filho, portanto, uma reciprocidade de respeito, gratidão e ajuda 
em diferentes intensidades e contrapartidas desde a infância que percorre até o resto da 
vida entre o pai e seu filho, aborda Locke na mesma obra. Ele ainda deixa claro que isso 
difere de um poder político que tem fim e princípios diferentes. 

A responsabilidade individual no sentido paternal, aplicada na prática, conforme demon-
strada acima, é um valor que gera um compromisso com os atos e escolhas individuais para 
o seu filho também, enquanto ele não conseguir discernir utilizando sua própria razão. Ela, 
quando aplicada assim, além de valor, é a demonstração de algo maior. 
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O fórum é a nossa grande entrega do ano, é quando a gente compartilha com pessoas que 
não fazem parte do Instituto a oportunidade de discutir um pouco do que debatemos du-
rante todo o ano.

Apoiados nos pilares da filosofia, ética, gestão, economia e política para que os associados 
tenham uma formação completa estruturamos todo nosso cronograma anual do ciclo de 
formação do Instituto. Da mesma forma, estruturamos os painéis do fórum, impulsionados 
pelo valor que vai ser estudado no ano, sendo 2020, o valor economia de mercado.

A experiência no Líderes nos permite enxergar de forma mais clara a sociedade, o mercado, 
a política e a economia, perpassando, necessariamente, pelos princípios liberais, para 
dessa forma, tornar o ambiente em que vivemos mais próspero e consequentemente mais 
livre.
Aprendemos ainda, como o nosso papel como associado e como indivíduo parte do todo é 
responsável pela mudança e transformação de ambientes e cenários que fogem dos 
princípios que defendemos, e nessa pauta, colocamos ainda a responsabilidade individual, 
dividindo-a em duas partes, a responsabilidade que temos para com a sociedade e a re-
sponsabilidade que temos para com o que esperamos de nós mesmos.

A Diretoria de 2020 deseja um excelente evento para todos vocês! Que vocês possam sentir 
um pouco da experiência que é fazer parte do Instituto, que sejam dias de muito conheci-
mento e aprendizado e que acima de tudo, vocês não se esqueçam e busquem todos os 
dias o propósito da frase de uma pensadora que admiramos muito, Ayn Rand: “Aquele que 
luta pelo futuro, vive nele, hoje” !

Muito obrigada pela sua participação do nosso fórum de 2020 “Livre Mercado: um direito 
humano”
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