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“A aposta que estamos fazendo  
vai muito além das eleições”
ELEIÇÕES Diretora da Fundación avina, Gláucia Barros conversa com Cidade 
Nova sobre a iniciativa que pretende mudar o tom das campanhas eleitorais

iscretamente, em meio à 
Copa do Mundo e sem que 
ninguém percebesse, come
çou oficialmente a campa

nha política para as eleições de ou
tubro no Brasil. Junto com ela, volta 
a sensação de que ouviremos mais 
do mesmo por três meses. Ataques 
pessoais e escândalos forçados no 
lugar de propostas concretas são a 
tônica há anos nas campanhas. Para 
tentar mudar o jogo, colocar eleitor 
e candidato diante de demandas 
concretas da sociedade e criar um 
mecanismo de controle e acompa
nhamento do cumprimento das 
promessas eleitorais, 25 organiza
ções da sociedade civil se juntaram 
em torno de uma agenda comum. A 
Agenda Brasil Sustentável, lançada 
nas últimas semanas, aponta sete 
eixos que poderiam nortear o deba
te programático antes das eleições: 
respeito aos limites do planeta; in
tegridade e transparência; reforma 
política e fortalecimento da demo
cracia; garantia de direitos com re
dução das desigualdades; economia 
para a sustentabilidade; valorização 
do trabalho; gestão pública. 

Em entrevista à Cidade Nova, 
Gláucia Barros, diretora da Funda
ción Avina e idealizadora da Agen
da, conta como nasceu a iniciativa 

e de que forma ela pode ser um ins
trumento favorável ao eleitor.

Cidade Nova – Com 25 organi-
zações ligadas à Agenda, como 
se chegou ao consenso sobre 
esses sete eixos?
Gláucia Barros – São 25 até 

o momento, mas nossa expecta
tiva é chegar a cem. Desde o final 
do ano passado eu fui observando, 
dentre os parceiros da Fundación 
Avina, que havia várias iniciativas 
pensadas para o diálogo no pro
cesso eleitoral. Ocorreume que 
talvez pudéssemos ter, indepen
dentemente de cada uma dessas 
iniciativas, uma agenda comum. 
Esse foi o tema da reunião de par
ceiros deste ano, que aconteceu 
no final de março. Estivemos com  
representantes de cem organizações 
da sociedade civil para analisar a 
conjuntura dessas eleições, identi
ficar oportunidades e desafios que 
esse processo apresentaria para as 
agendas que tanto a Avina quanto 
seus parceiros consideravam em seu 
portfólio. Do final de março até ju
nho demos continuidade a esse pro
cesso tentando agrupar esses pontos 
em grandes princípios que, em nos
sa opinião, deveriam liderar e orga
nizar o diálogo com os candidatos. 

Os sete eixos saem daí. Nenhuma 
organização sozinha tem experti
se nesses sete pontos. Trabalhamos 
com grupos de interesse para o de
senvolvimento desse arcabouço, 
dessa orientação dentro de cada um 
dos eixos.

A Agenda vai ser proposta aos 
candidatos? Eles irão assinar? 
Já fizemos um lançamento no 

dia 25 de junho mais direcionado 
aos meios de comunicação e orga
nizações da sociedade civil, porque 
temos interesse que mais entidades 
façam adesão. Isso de forma inde
pendente das propostas que cada 
um tenha. Não queremos competir 
nem substituir nenhum debate que 
seja de interesse da sociedade civil 
com os candidatos e partidos políti
cos. Vamos nos reunir com os coor
denadores de programa de campa
nha, apresentar a eles a Agenda e 
solicitar que levem de volta e traba
lhem sobre esse documento. Então, 
no dia 2 de setembro, nós espera
mos ter um novo diálogo em nível 
nacional com os candidatos à presi
dência da República para ouvir que 
metas eles teriam correspondentes 
àquilo que está na Agenda. 

Nós não queremos uma simples 
assinatura em um documento di
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zendo “estou de acordo”. Queremos 
trabalhar com eles com um pou
co mais de detalhe. O documento 
não traz esse tipo de informação. 
Não diz quanto pretendemos em 
termos de diversificação da matriz 
energética, que meta queremos em 
relação à erradicação do trabalho 
escravo, embora esse seja um tema 
meio óbvio. Nossa intenção é ouvir 
deles quais são as propostas, porque 
entendemos que não somos nós que 
temos que fazer um programa de 
governo, são os candidatos. 

E no âmbito dos estados?
Simultaneamente estamos esti

mulando que as organizações façam 
debates com os candidatos em nível 
local. Por exemplo, no Rio de Janei
ro a Casa Fluminense já programou 
um encontro com os candidatos ao 
governo para discutir os temas pro
postos. Em Belo Horizonte, o Movi
mento Nossa BH está articulando 
com outros movimentos e organiza
ções o mesmo tipo de encontro com 
os candidatos ao governo de Minas. 
Essa é uma plataforma colaborativa 
e queremos que seja assim desde a 
sua concepção, que foi lá em março, 
até o seu monitoramento. 

Qual a diferença da Agenda 
para outros processos que as 
organizações sociais desenvol-
veram nas eleições passadas?
Eu diria que a diferença é de 

acompanhar, monitorar o processo. 
Olhar para os mandatos e ver em que 
medida estão cumprindo aquilo que 
prometeram. E em que medida esse 
cumprimento dialoga com os prin
cípios que estamos esboçando nessa 
nossa Agenda. Estamos lançando um 
site, o www.deolhonaspromessas.org.
br, em que vamos computar promes
sas, metas, tudo o que estiver sendo 
apresentado no programa de cam
panha e vamos fazer esse monitora
mento por parte da sociedade civil.

A Agenda se destina somente 
aos candidatos ao Executivo ou 
os postulantes a cargos legislati-
vos estão inseridos no processo?
Estão inseridos. Muitos dos pon

tos ainda demandam ações legisla
tivas. Apesar de considerarmos que 
temos um bom marco regulatório 
na maioria dos temas, há ainda re
gulamentações importantes a serem 
feitas e há todo um eixo, que é o da 
reforma política, que requer espe
cialmente a ação do Legislativo . A 
aposta que fazemos vai muito além 
das eleições. Abrange uma melhor 
organização da sociedade civil para 
acompanhar a política pública. 

É preciso ter a compreensão dos 
tramites e das competências e, mui
tas vezes, quando se entra nos de
talhes esbarrase em processos que 
demandam muito mais uma ação 
legislativa que propriamente do 
Executivo. Claro que a maior parte 
da Agenda está realmente voltada 
aos candidatos de cargos executi
vos, mas há muita coisa proposta 
para o Congresso. Em minha opi
nião, o acompanhamento ao Par
lamento se faz até mais necessário, 
considerando hoje a deficiência da 
produção legislativa. 

Como a Agenda dialoga com a 
campanha dos candidatos pro-
priamente dita?
A Agenda pretende trazer para 

o processo eleitoral uma discussão 
programática. Cansamos de campa
nha de baixo nível. O que fazem é 
identificar pontos negativos até da 
vida pessoal do outro candidato e 
não conseguimos fazer uma discus
são programática, afirmativa. Além 
disso, também é um aprendizado 
das organizações da sociedade civil 
que, tanto quanto o governo, traba
lham muitas vezes sem conseguir 
se dar conta da íntegra do sistema 
e sem conseguir trabalhar esses te
mas de forma integrada. 

A própria administração pública 
sofre desse problema. Uma pasta, 
muitas vezes, concorre com a outra 
na definição de soluções para uma 
determinada situaçãoproblema na
quele âmbito de governo. A Agenda 
tem o cuidado de fazer com que os 
temas interajam entre si. Quando 
falamos de respeito aos limites do 
planeta, também estamos falando 
de desenvolvimento econômico das 
comunidades que convivem em de
terminados biomas, estamos falan
do de respeito aos direitos humanos 
dessa comunidade, além de um res
peito ao meio ambiente e à susten
tabilidade que vai além dessas elei
ções e dessa geração. 

Outra inovação é trazer como 
narrativa para um discurso mais 
público um novo conceito de de
senvolvimento sustentável que vai 
além do meio ambiente. No Brasil  
ainda fazemos essa confusão. Dis
cutese sustentabilidade como se 
estivesse falando exclusivamente 
de meio ambiente. E a Agenda Bra
sil Sustentável traz diversos temas 
que não são diretamente relacio
nados ao meio ambiente, mas são 
absolutamente necessários e prio
ritários se pretendemos ter um de
senvolvimento que prevê as gera 
ções futuras. 

O que é possível fazer nos pró-
ximos quatro anos? O que po-
demos esperar que melhore 
nesses sete temas?
Essa é a pergunta que faremos 

aos candidatos. Claramente é res
ponsabilidade da sociedade civil 
desenhar propostas e acompanhar 
mandatos em uma visão de lon
go prazo. Não dá mais para discu
tirmos projeto de país para quatro 
anos. Isso nunca foi a ideia, mas 
certamente a nossa cultura política 
é marcada por isso. Vemos descon
tinuidade de processos que às vezes 
estão indo muito bem. Queremos 



“ ”

9 Cidade Nova • Agosto 2014 • nº 8

ver como os partidos políticos, que 
também são organizações da socie
dade civil, se organizam para, em 
um período mais curto, de apenas 
quatro anos, identificar essa con
tribuição para um projeto de lon
go prazo. Muitos gestores públicos 
já fazem isso. Temos várias cidades 
e até estados com projetos de mais 
longo prazo, elaborados no âmbito 
de um determinado governo e que 
preveem metas mais longas. Isso 
justifica mais uma vez a participa
ção da sociedade civil e a corres
ponsabilidade por acompanhar e 
colaborar nesses projetos.

Com a Agenda as organizações 
não correm o risco de fazer o pa-
pel de inocentes úteis nas mãos 
de políticos interesseiros?
Fizemos essa discussão. Acredi

tamos que isso seja possível. Inclu
sive durante o processo de elabora
ção decidimos que a Agenda não 
deve ser vista como uma orientação 
ao voto. As páginas na internet es
tão disponíveis para as pessoas en
trarem, comentarem e criticarem. 
Certamente vai haver comentários 
e críticas que vão a favor de uma de
terminada proposta e contra aquela 
mesma proposta. E é isso que que
remos promover: um debate demo
crático em cima de propostas. 

Outra decisão que tomamos é 
de que candidato não faz adesão à 
Agenda. Ele é um interlocutor privi
legiado. Nunca vai ser um signatário 

como as organizações da socieda
de civil que estão ali. Isso para que 
possamos nos blindar a esse risco 
que você menciona e que é real. 
Além disso, os enunciados ainda são 
amplos, porque fizemos a opção de 
não entrar em propostas de metas. 
Fomos questionados por isso pelo 
Greenpea ce, por exemplo. Eles nos 
disseram que a Agenda está ampla 
demais, então qualquer coisa que o 
candidato apresentar pode ser iden
tificada como uma correspondência 
a essa Agenda. Mas a nossa intenção 
é colocar à disposição do eleitorado 
essas propostas para que ele dialo

gue com ela e apresente a sua visão. 
É uma plataforma para incentivar o 
debate e não uma orientação ao voto. 

A Agenda exige uma série de 
coisas, como universalização 
da banda larga. Vocês acredi-
tam que é responsabilidade 
do Estado prover todas essas 
demandas?
A Agenda não é direcionada 

exclusivamente para os mandatá
rios elegíveis neste momento, mas 
é assumida em corresponsabili
dade, tanto que há empresas co
nosco. O Instituto Ethos é um dos 
coordenadores dessa campanha e 
acreditamos que as metas que eles 
vão apresentar conterão alusões a 
essas parcerias publicoprivadas. 
Obviamente em novos patamares, 
em uma perspectiva de integrida

de e transparência – diferente do 
que vem sendo feito até hoje – para 
assegurar uma ação colaborativa 
em prol do interesse público. Essa 
é a visão de Estado que trazemos. 
Acreditamos que o Estado deve co
ordenar, mas não necessariamente 
executar tudo, nem é desejável que 
seja assim.

Muitos candidatos são finan-
ciados por empresas que estão 
investindo em troca de contra-
tos futuros e outros benefícios. 
A sra. acredita que o lobby des-
sas empresas pode dificultar a 
implementação da Agenda?
Temos hoje boa parte do em

presariado bastante convencida de 
vários desses pontos da nossa pro
posta. Seja porque suas matrizes, 
no caso de multinacionais, já iden
tificaram nos respectivos países a 
necessidade disso, seja porque têm 
realmente uma visão mais progres
sista de negócio, entendem que a 
sustentabilidade do negócio não 
pode prescindir de um bom desen
volvimento social e da proteção ao 
meio ambiente. 

A Avina dialoga muito com o 
mundo empresarial. Essas empresas  
se reúnem em torno do [Instituto] 
Ethos e o financiamento de campa
nha é uma questão para esse cole
tivo também. No eixo de reforma 
política estamos mencionando cla
ramente a questão dos custos de 
campanha. No projeto de iniciativa 
popular do projeto de reforma do 
sistema político há a defesa do fi
nanciamento público de campanha, 
do fim do financiamento privado 
por empresas. Admitimos o finan
ciamento de pessoas físicas até um 
determinado limite de contribuição 
para a campanha política, não mais 
de empresas. Há uma convergência 
de propostas, de ações que vão nes
sa direção de aproximar o recurso 
público dos processos eleitorais.

A Agenda não é uma orientação ao voto,  
mas uma plataforma para incentivar  
o debate democrático em cima de propostas


