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Novas caras do Congresso vêm de
�escolas com partido�

A celebrada taxa de 52% de renovação
política das eleições de 2018 perde parte
do sentido se for levado em conta que
246 dos 513 integrantes da Câmara dos
Deputados se reelegeram. Além disso, a
maioria dos 267 parlamentares "novos"
são políticos veteranos, ex-prefeitos, ex-
senadores, ex-deputados estaduais ou ex-
secretários estaduais que circulam entre
as instâncias do poder. Não se sabe
quantos são estreantes na política. No
Senado, a taxa de 85% de renovação, calculada pelo Departamento
Intersindical de Assessoria Parlamentar (Diap), é mais verdadeira porque dos
32 senadores candidatos à reeleição para as 54 vagas disputadas, só 8 se
reelegeram.

O que realmente confere um sentido renovador ao Congresso que toma posse
hoje é a quantidade de parlamentares que ocuparão cargos eletivos pela
primeira vez, formados por centros de capacitação e movimentos sociais
tributários das manifestações de 2013. Na prática, escolas com partido. Ou
melhor, escolas pluripartidárias. Em São Paulo, a Rede de Ação Política pela
Sustentabilidade (Raps) formou 149 candidatos e elegeu 36 senadores,
deputados federais e estaduais de 25 partidos, conquistando 26,6 milhões de
votos. A RenovaBR capacitou 120 candidatos de 22 partidos e elegeu 16,
recebendo 4,5 milhões de votos. Movimentos políticos como Agora, Acredito,
Movimento Brasil Livre, Ocupa Política e Bancada Ativista também elegeram
deputados e senadores.

As novas organizações que estreiam no Congresso podem ser divididas em
três blocos. Os centros de capacitação como Raps, RenovaBR e o Centro de
Liderança Pública (CLP), fortes em São Paulo, promovem gestão de
lideranças. Os movimentos suprapartidários como Agora, Acredito,
Movimento Brasil Livre, Ocupa Política, Frente Favela Brasil, Livres e Brasil
21 buscam representatividade regional e nacional, sustentam agendas
políticas próprias e também lançam candidatos. Já os "think tanks" como
Transparência Partidária, Quero Prévias e Instituto Atuação miram questões
essenciais para a melhoria democrática.

No novo cenário político, nada impede a participação simultânea em várias
organizações, movimentos ou partidos. "O Acredito elegeu deputados que
fizeram curso na Raps, assim como lideranças do Agora passaram pelo
RenovaBR", afirma o cientista político Leandro Machado, coordenador do
Agora e conselheiro da Raps. Uma das novidades da eleição é o investimento
consistente em capacitação. "Nos últimos anos, a baixa qualidade da
representação mostrou que a política precisa de quadros."

Por Ricardo Arnt | Para o Valor, de São Paulo

O RenovaBR, instituição sem fins lucrativos
formada em 2017, capacitou 120 candidatos
de 22 partidos e elegeu 16, recebendo 4,5
milhões de votos
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Fundada em 2012, a Raps inaugurou a tendência apostando na formação de
lideranças em sustentabilidade. Em seis anos, estruturou uma rede nacional
de apoio e capacitou 750 líderes por meio de três programas principais:
Jovens Raps, para lideranças com menos de 30 anos; Líderes Raps, para afiar
políticos com mandato executivo ou legislativo; e Empreendedores Cívicos,
destinado a fortalecer lideranças sociais que não disputam eleições. Com a
experiência acumulada, a Raps evoluiu da ênfase em sustentabilidade para a
incorporação de pautas sociais, econômicas, políticas, de diversidade regional
e de gênero.

A instituição já abriu inscrições para a turma deste ano, de olho na eleição de
2020. O site da Raps recebe cerca de 1,4 mil inscrições por ano e seleciona
grupos de 50 a 100 lideranças para participar de cursos gratuitos, palestras e
seminários de até quatro dias de duração, em São Paulo. Gastos com
transporte e hospedagem não são cobertos. Os participantes estudam direito
constitucional, economia, organização de campanhas, empreendedorismo
político, normas do regimento do Congresso e ferramentas de captação de
recursos. A instituição não financia candidatos. Desde a reforma política de
2015, as empresas estão proibidas de patrocinar candidaturas.

"Não somos uma escola, somos um polo de difusão de inovação empenhado
em qualificar a política", diz a cientista política e diretora da Raps, Mônica
Sodré, para quem "há um movimento efervescente, em São Paulo, de
formação de novas lideranças e de conexão entre veteranos e estreantes". Um
sinal disso é que a Raps elegeu cinco vereadores da capital, em 2013, e 36
parlamentares, do Amazonas ao Rio Grande do Sul, em 2018. "Formamos
quadros para 25 partidos, do Novo ao PSol", diz Mônica.

Mais de 20% dos integrantes da futura
bancada do Partido Socialista Brasileiro
(PSB) no Congresso passaram pela Raps,
que contribuiu para a eleição dos
governadores Eduardo Leite (PSDB-RS) e
Renato Casagrande (PSB-ES); dos
senadores Randolfe Rodrigues (Rede-AP)
e Mara Gabrilli (PSDB-SP); dos
deputados federais Marcelo Calero (PPS-
RJ), Tabata Amaral (PDT-SP) e Tiago
Mitraud (Novo-MG); e dos deputados
estaduais Allyson Bezerra (Solidariedade-
RN), Priscila Krause (DEM-PE), Duarte

Júnior (PCdoB-MA), Mônica da Bancada Ativista (PSol-SP) e Joana D'arc
Protetora dos Animais (PR-AM).

Em 2018 a operação da rede custou R$ 3 milhões. A instituição emprega 13
pessoas e mobiliza professores brasileiros e estrangeiros graças ao apoio de
324 doadores, pessoas físicas e instituições sem fins lucrativos. O empresário
Guilherme Leal, sócio da Natura, é presidente do conselho diretor que conta
com nomes como Álvaro de Souza, presidente do conselho do Banco
Santander; José Eduardo Martins, ex-diretor dos bancos ING, Patrimônio e
Santander; Marcos Vinícius de Campos, professor de economia e direito na
Faap; e Oded Grajew, presidente do conselho da Oxfam Brasil.

Quem faz parte do RenovaBR?Quem faz parte do RenovaBR?

“Nos últimos anos, a baixa qualidade da
representação mostrou que a política
precisa de quadros”, afirma Leandro
Machado, conselheiro da Raps e
coordenador do Agora
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"Estou contente, estamos mudando o Brasil", diz Guilherme Leal. "Em seis
anos, acumulamos um capital que será transformado em qualificação política
lá na frente. Nesse momento de tanta radicalização e de falta de diálogo,
estamos mandando uma turminha muito interessante para a política."

Se a Raps evita ser definida como escola, a RenovaBR se assume como tal.
Fundada em 2017, a instituição sem fins lucrativos formou 133 lideranças de
janeiro a junho de 2018. Cento e vinte se lançaram como candidatos às
eleições, concorrendo por 22 partidos. Entre os 16 que ajudou a eleger, de 7
partidos, figuram o senador Alessandro Vieira (Rede-SE); os deputados
federais Felipe Rigoni (PSB-ES), que perdeu a visão aos 15 anos; e a
advogada Joênia Wapichana (Rede-RR), a primeira mulher indígena eleita
para o Congresso.

Para selecionar uma nova geração de políticos, a instituição avaliou os
currículos de 4 mil pessoas submetidas a um processo de seleção que inclui
realização de testes, análise de perfil, checagem de antecedentes, entrevistas
on-line e avaliação final por banca de 30 especialistas. Diferentemente da
Raps, a RenovaBR oferece bolsas de R$ 5 mil a R$ 8 mil por mês para os
aprovados. A ajuda de custo permite abrir mão de empregos durante os
meses do curso, ministrado na sede no bairro Jardim Paulista, em São Paulo.
A turma que fará o curso de 2019 para disputar eleições para prefeito e
vereador em 2020 já tem 3 mil inscritos.

A RenovaBR não interfere nas pautas de seus líderes, mas exige quatro
compromissos: cumprimento do mandato, transparência, responsabilidade
com as contas públicas e empenho por uma reforma política que aproxime os
políticos da população. Os candidatos são acompanhados durante e depois da
formação, recebendo suporte e conexão com outras lideranças. A instituição
oferece aulas de teoria geral do Estado, direito constitucional, saúde pública,
temas brasileiros, gestão fiscal, ética e liderança, desenvolvimento social e
comunicação política. O currículo demanda 220 horas de formação
presencial, on-line e aulas ministradas por 49 professores renomados, alguns
pagos, outros não, como Ricardo Paes de Barros, Ana Carla Abrão, Marcos
Lisboa, Fabio Giambiagi, Eduardo Gianetti, Murillo de Aragão e Bernard
Appy.

No ano passado, o instituto custou R$ 15 milhões e empregou 14 pessoas. Os
recursos provêm de 17 parceiros institucionais e de 483 doares como o
apresentador Luciano Huck, o economista Arminio Fraga, os empresários
Abílio Diniz e Jorge Paulo Lemann e o publicitário Nizan Guanaes. "As
empresas apoiam o RenovaBR porque fazemos curadoria de lideranças",
afirma o empresário Eduardo Mufarej, fundador da RenovaBR, sócio da
Tarpon Investimentos e presidente do conselho da Somos Educação. "A
propensão dos paulistas à doação é maior do que em outros Estados, embora
seja duríssima no Brasil."

A RenovaBR aproxima os candidatos aos doadores, mas não interfere no
entendimento entre eles. Também mantém programas de "outplacement"
para encaminhar não eleitos a cargos no segundo e terceiro escalões do
governo. "Formamos quadros de primeira linha. Não queremos que eles
desistam do serviço público", diz Mufarej.

RAPS | O que nos uneRAPS | O que nos une

AAA Excepcional BBB Acima da média
CCC Baixa qualidadeAA+ Alta Qualidade
BB+ Moderado C Alto Risco

Legenda
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O instituto considera superado o desafio
de convencer o público de que não
promove agendas políticas específicas.
"Existimos para ajudar gente boa a entrar
na política, com foco em estreantes de
qualquer partido", afirma. Para o
educador há três requisitos para se
vencer na política: sonho, talento e
capital. "O que conta realmente é um
bom histórico de vida, com realizações
bem contadas e uma organização de
campanha benfeita, porque a eleição é
um rolo compressor."

Movimento, não escola

Com menos esforço estruturado em capacitação, os movimentos
suprapartidários também têm motivos para celebrar as eleições. "Entendo a
profissionalização da política, mas não basta ficar no computador. Tem que
engajar e ir para a rua trabalhar com a comunidade, mobilizar de baixo para
cima", diz o engenheiro Samuel Emílio Melo, de 22 anos, do Acredito.

Fundado em 2017, o movimento também se empenhou na eleição do senador
Alessandro Vieira e dos deputados federais Tabata Amaral e Felipe Rigoni. O
Acredito tem 4 mil voluntários, núcleos em 14 Estados e trabalha para
enraizar-se nacionalmente. Em 2020, pretende lançar candidatos a vereador
e prefeito em todos os Estados pregando igualdade de oportunidades,
representatividade democrática, sustentabilidade, liberdade e
competitividade. Em São Paulo, o movimento funciona no "coworking" Civi-
Co, em Pinheiros, compartilhado por empreendedores e organizações sociais.

Os liberais do Movimento Brasil Livre também têm sucessos a comemorar.
Além de seis vereadores eleitos em 2016, em São Paulo, Porto Alegre,
Salvador, Maringá e Sapiranga, o movimento ajudou a eleger, em 2018, os
senadores Marcos Rogério (DEM-RO) e Eduardo Girão (PROS-CE), os
deputados federais Kim Kataguiri (DEM-SP), Zé Mário (DEM-GO), Jerônimo
Gorgen (PP-RS), Sóstenes Cavalcante (DEM-RJ) e Paulo Eduardo Martins
(PSC-PR), além do deputado estadual Arthur do Val (DEM-SP).

O Agora está presente no Congresso. Fundado em 2016, o movimento que se
define como "independente, sem vinculação partidária e dedicado a renovar a
política a partir do engajamento dos cidadãos comuns" estruturou núcleos
em 17 Estados e lançou 18 candidatos na eleição. Ajudou a eleger três: o
deputado distrital Leandro Grass (Rede-DF) e os federais Marcelo Calero e
Joênia Wapichana.

O Ocupa Política também vai investir nas eleições de 2020. Movimento
"suprapartidário de ocupação de cargos legislativos", originário dos coletivos
Muitas (MG), Bancada Ativista (SP), Chama (RJ) e Agora É Com a Gente
(PE), a organização lançou 70 candidaturas em 2018. Elegeu três: a deputada
federal Sâmia Bonfim (PSol-SP) e as deputadas estaduais Marina Helou
(Rede-SP) e Mônica da Bancada Ativista (PSol-SP).

Já para os "think tanks" engajados na política, o resultado eleitoral não muda
o perfil de atuação. A Transparência Partidária vai intensificar a campanha
para a Justiça Eleitoral fiscalizar detalhadamente o financiamento público
dos partidos políticos. Já o movimento Quero Prévias pretende ampliar
esforços para criar uma frente de centro-esquerda capaz de defender as
instituições democráticas de retrocessos e ampliar o debate para as eleições
de 2020. "Não somos outsiders que querem virar 'insiders'. Não queremos
criar lideranças, queremos discutir política", diz a advogada Bianca Tavolari,
pesquisadora do Cebrap e militante da organização.

Fundado em 2017, o movimento Acredito,
que tem 4 mil voluntários, se empenhou na
eleição de nomes como a deputada federal
Tabata Amaral (PDT-SP)
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