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Prefácio 
por Sandra Rios 

É comum, em períodos de campanha 

eleitoral, que as atenções se voltem 

para os nomes que disputam os car

gos do Poder Executivo. O debate de 

ideias e políticas públicas é relegado 

a segundo plano. No Brasil, essa ten

dência tem sido exacerbada por uma convergência de fatores que in

cluem um sistema partidário frágil, submisso aos projetos e priorida

des pessoais de suas lideranças políticas, e a crescente polarização 

em que predomina o populismo nos dois lados do espectro político. 

Nesse contexto, é fundamental que os diferentes setores da sociedade 

civil se organizem para promover o debate de ideias, apresentar pro

postas de políticas públicas e trazer os principais atores para o debate 

que interessa: as políticas públicas que colocarão o Brasil no caminho 

do crescimento econômico sustentável e inclusivo e a sociedade bra

sileira no rumo da liberdade de escolhas com responsabilidade social. 

Ao apresentar à sociedade e aos candidatos a cargos eletivos seus 

Cadernos de Políticas Públicas - Nacional e Estados, o Livres dá uma 

importante contribuição para trazer conteúdo ao debate eleitoral, ofe

recendo um guia de políticas públicas para os ocupantes de cargos no 

Executivo e Legislativo nos próximos anos. 

Sustentadas nos pilares do "Liberalismo por Inteiro", as propostas 

apresentadas nestes Cadernos buscam combinar responsabilidade 

fiscal, liberdade econômica; sensibilidade social e liberdade nos costu

mes - valores defendidos pelo Livres. 
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Entenda os Selos de 
Políticas Públicas do Livres 

Propostas têm como consequência a 
atração de investimentos do setor privado 
nacional e/ou investimento estrangeiro; 

Propostas que transformam o paradigma 
atual, incorporando inovações tecnológicas 
ou lógicas do setor, tendo maior grau de 
dificuldade política. 

Propostas aumentam a eficiência no uso de 
recursos financeiros e humanos na esfera 
pública com maximização do retorno de 
investimentos em políticas já existentes. 

Propostas que ampliam a dignidade 
humana e aumentam a efetividade do 
respeito aos Direitos Humanos na ação 
do Estado e na Sociedade. 

Propostas que derrubam obstáculos 
diretos à liberdade individual, reduzindo 
o nível de intervenção do Estado sobre a 
vida das pessoas. 
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OLHAR PARA O FUTURO 

Em 2022, os representantes 

eleitos para o Legislativo e Exe

cutivo Federal e Estadual têm 

a missão de enfrentar uma das 

maiores crises sociais que já vi

vemos, resultante dos impactos 

da pandemia agravados pela 

ineficiência do Estado e um co

lapso de liderança. Diante de 

um quadro fiscal desafiador e 

uma demanda crescente dos 

cidadãos, não apenas por aces

so, mas também por qualidade 

nos serviços essenciais, o poder 

público precisa aprimorar seus 

instrumentos de gestão e acom

panhamento das reais necessi

dades da população. 

A realidade da maioria dos bra

sileiros nesse momento é de 

fome, desemprego ou baixa 

perspectiva de mobilidade so

cial. 11,9 milhões de pessoas 

estão desempregadas1. 74% 

das crianças2 de 2 a 9 anos 

atendidas nos serviços de 

Atenção Básica têm 

menos de 3 refeições por dia. A 

inflação acumulada no último 

ano é de 10,67%3 . 

Esse cenário não se apresenta 
de forma uniforme pelos esta

dos brasileiros. Cada ente da 

federação tem suas peculiarida

des e seus desafios próprios. 

Cientes dessa complexidade, dos 

nossos imensos desafios sociais 

e das conhecidas restrições or

çamentárias, o Livres reitera a 

importância de encarar os proble

mas crônicos do Brasil através 

de soluções liberais e moder

nas, com visão sustentá

vel, unindo sensibili

dade social e 

responsa

bilidade 
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fiscal. 

O Brasil 

do Século 

XXI deve ser aberto 

à criatividade da sua 

população, conectado 

às melhores inovações da 

ciência e tecnologia. Deve tam

bém se comprometer em avan

çar na agenda de preservação 

ambiental, tornando-se uma refe

rência no desenvolvimento sacio

econômico de forma sustentável. 

Deve deixar de criar obstáculos 

desnecessários à liberdade, supe

rando os entraves do passado bu

rocrático. Deve exercer um papel 

de liderança diante dos desafios 

do futuro, aproveitando 

a vantagem comparativa 

e o potencial da nossa 

biodiversidade socioam

biental. 

Para isso, precisamos 

aprender com os erros da 

nossa própria história, valorizar 

e desenvolver o potencial huma

no dos brasileiros, aprimorando 

a educação e a cultura, e usar as 

evidências disponíveis para cons

truir políticas públicas sustentá

veis que gerem oportunidades e 

prosperidade para todos, espe

cialmente para os que mais preci

sam de acesso a novas escolhas. 

Neste Caderno de Políticas 

Públicas 2022, sempre obser

vando as diferentes realidades 

locais, propomos diretrizes para 

auxiliar os legisladores e toma

dores de decisão a dar autono

mia e protagonismo aos brasi

leiros, confiando no potencial do 

nosso povo. 
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1. FORTALECIMENTO 
DA DEMOCRACIA E 
INSTITUIÇÕES 



Chile Colombia El Salvador Venezuela

Democracia falhaDemocracia falha

Democracia plenaDemocracia plena

Regime HíbridoRegime Híbrido

AutoritárioAutoritário

10
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Ampla Revisão Constitucional 
transformando em Lei Complementar todos os detalhamentos atu

almente presentes na Constituição, preservando na Carta apenas 

os seus princípios normativos fundamentais, como medida de 

facilitação da governabilidade, provendo maior eficiência ao an-

damento de reformas e mudanças legislativas; 

Constituições 
de países, 
comparadas 
por número 
de palavras. 
A Constituição 
brasileira é uma das 
maiores do mundo. 

Fonte: Instituto lndigo 
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Voluntariedade do 
alistamento militar 

como medida de transformação cultural das Forças Armadas 
e sua relação com a sociedade civil. 

A profissionalização dos militares no regime democrático é incom
patível com a manutenção do alistamento militar obrigatório como 
ritual institucionalizado de desrespeito às liberdades e aos Direitos 

Humanos na porta de entrada para a carreira. 

O Livres já ajudou centenas de jovens a se livrarem do exército. 

Conheça o projeto em eusoulivres.org/alistamento 

1,5 milhão 
de jovens realizam o 
alfstamento militar 

+80 mil 
jovens são incorporados 

a cada ano 

3200a6400 
jovens são obrigados a servir 
contra sua vontade por ano. 

segunqo estimativa das Fc>'rças 
Armadas divulgada em f17. 
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Eleição Cidadã 
para retirar os partidos da zona de conforto dos 

recursos subsidiados do Fundo Eleitoral, redu

zindo drasticamente o financiamento estatal das 

eleições, ampliando o papel das doações individuais 

e transferindo o poder de destinação do Fundão5, 

atualmente concentrado nos dirigentes partidários, 

para empoderar o eleitor; 

Voto facultativo 
para respeitar a autonomia do cidadão e reafirmar a 

necessidade do convencimento voluntário do eleitor; 



14

Corte de Privilégios 
do setor público6 e da elite dos poderes, em especial 

das corporações do Judiciário, Ministério Público e Le

gislativo, distorções que minam a legitimidade do Esta-

do brasileiro diante da população; 

Reestruturação do 
Pacto Federativo 

com a descentralização de poderes acumulados 

no Governo Federal e a ampliação da autonomia 

de Estados e Municípios, de modo paralelo à união 

de municípios com menos de 5 mil habitantes7 

cuja arrecadação de impostos próprios seja res

ponsável por menos de 10% da receita total. 

Regulamentação 
doLobby 

para aumentar a transparência nas relações insti

tucionais entre governo, parlamentares, empresas 

e demais entidades de interesses concentrados, 

coibindo o corporativismo e o patrimonialismo. 
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Estabilização 
da Dívida Pública9 

para pôr fim ao longo ciclo vicioso de 

aumento de gastos públicos e impostos; 

Revisão de Subsídios10 

setoriais (regimes tributários especiais e mecanismos 

de financiamento público, dentre outros) que capturam 

parcelas do orçamento público e o transferem a setores 

econômicos específicos, muitas vezes pouco eficientes 

e competitivos, distorcendo o funcionamento dos mer-

cados e prejudicando a produtividade da economia; 

Reforma Tributária 

Ver também: 

CORTE DE PRIVILÉGIOS, p. 14 

RECOLOCAÇÃO PROFISSIONAL, p. 21 

com redução da complexidade e regressividade do sistema 

para combater os privilégios e injustiças distributivas que 

ampliam desigualdades e prejudicam a produtividade da 

economia 11 ; 



Ver também:
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3. EDUCAÇÃO, ARTES 
E CULTURA 
O desempenho dos estudantes brasileiros nos testes internacionais, 
como o PISA, sempre evidenciou uma preocupante estagnação da 
rede pública de educação. Com a pandemia, o sistema público mos
trou-se incapaz de reagir ao desafio e o panorama que já era ruim virou 
trágico. Segundo relatório da OCDE, o Brasil foi recordista mundial de 
tempo sem aulas presenciais 13, com escolas fechadas por mais que o 
dobro de dias em relação à média dos países. O impacto educacional 
é imenso. Só em 2020, calcula-se um prejuízo de 1 O pontos na escala 
SAEB, índice superior ao aprendizado esperado para os alunos em um 
ano. Caso o problema não seja enfrentado, há projeção de perda de 
renda dos alunos no patamar dos R$700 bilhões ao longo da vida. 
Mais do que um desastre financeiro, trata-se de um apagão de poten
cial humano. 

Diante do imenso desafio que se impõe para esta geração 
de estudantes, compreendendo que o desenvolvimento da 
individualidade inclui tanto a preparação para o mercado de 
trabalho como o potencial de expressão artística e o fazer 
cultural, o Livres propõe: 
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Programa Nacional de 
Recuperação da Educação 
com participação de entidades públicas, privadas e do terceiro se
tor, metas ousadas de desempenho, incentivo ao ensino em tempo 
integral e profissionalizante, com documentação e compartilha
mento de experiências entre gestores da educação, aliado à criação 
do Sistema Nacional de Educação, com normas para disciplinar a 
cooperação entre os entes da federação e as unidades de ensino, 

promovendo a replicação de experiências de sucesso; 

Marco Legal da 
Co-Responsabilidade 
Educacional 
para facilitar os investimentos feitos por entidades privadas em 

inovação e pesquisa dentro das universidades e demais unidades 

de cultura, arte e ensino, especialmente os institutos técnicos e 

profissionalizantes, gerando segurança jurídica para a ampliação 

de fontes alternativas de receita com a regulamentação de ins

trumentos como fundo patrimonial, naming rights e cobrança de 

mensalidades para alunos de alta renda na rede pública; 
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Programa de 
Recolocação 
Profissional 
através de treinamento e qualifi

cação para redirecionamento de 

carreiras com foco em desempre

gados, servidores do setor público 

afetados pela reforma adminis

trativa ou programa de desesta

tização e profissionais do setor 

privado afetados pelo impacto de 

reformas como abertura econô

mica e revisão de subsídios, ad

vindas especialmente de setores 

pouco competitivos ou muito de

pendentes de proteção. 

Incentivo à 
formação 
continuada 
em gestão escolar para reitores 
e outros membros da adminis
tração de instituições de ensino 
superior públicas e demais uni
dades de ensino; 

Universidade 
Aberta 
através de programa de incentivo 
a projetos de extensão universi
tária voltados à capacitação de 
pessoas em condição de vulnera
bilidade social e minorias para a 
inserção no mercado de trabalho; 
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Concessões de parques, 
bibliotecas, museus 
e demais espaços e fundações culturais para Or
ganizações Sociais, valorizando as experiências 
formativas fora da sala de aula, com mecanismos 
ágeis de gestão, incentivo à autonomia financeira e 
instrumentos de transparência; 

Revitalização do patrimônio 
histórico e cultural com a simplificação da regulação 

relacionada à Economia Criativa. 

Democratização dos editais 
de concessão de financiamento público para a cultura 
com maior transparência nos processos para evitar 
privilégios a grupos específicos; 
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4. SAÚDE 
Em maio de 2021, 86% dos brasileiros disseram conhecer al

guém que morreu de Covid-19. Não à toa, pesquisa regular do 

DataSenado mostra que a preocupação dos brasileiros com a 

saúde sempre foi alta e cresceu ainda mais com a pandemia, tor

nando-se o tema mais preocupante para 45% da população. Se

gundo o IBPAD, 45% dos cidadãos avaliam os serviços de saúde 

como ruins ou péssimos, enquanto apenas 9% consideram bons14. 

Apesar de, em tese, o SUS ser um sistema universal de Saúde, mesmo 

antes da pandemia, as estimativas apontam que 51 mil brasileiros 
morrem por ano por falta de acesso a atendimento e outros 153 
mil por problema na qualidade do serviço15• 

Para lidar com esses desafios, tornados ainda mais complexos no 

contexto da pandemia, precisamos repensar o modelo de gestão do 

sistema de saúde, com foco nas pessoas, principalmente nos mais 

pobres, aperfeiçoando os mecanismos de parceria com a iniciativa 

privada e o terceiro setor. 

Para tanto, sugerimos: 

Organizações Sociais na Saúde 
modernizando a legislação para a contratualização da gestão privada de 

Unidades de Saúde, com indicadores de resultado de fato focalizados na 

qualidade do serviço oferecido, garantindo fiexibilidade na gestão de re

cursos e pessoal; 
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Futuro Saudável 
programa de promoção da integralidade da saúde dos brasi
leiros desde antes do nascimento até os 2 anos de idade, para 
garantir igualdade de oportunidades, englobando reestruturação 
do planejamento familiar; Atenção Integral ao Pré-Natal (com 
equipes do Programa Saúde da Família); Assistência Adequada 
ao Parto (Projeto Parto Adequado); Atenção ao Puerpério ( obste
tra e pediatra PSF); e Puericultura infantil (PSF); 

Focalização dos recursos 
na saúde básica e preventiva, utilizando mecanismos de pro
moção de vida saudável e com empenho pela universaliza
ção do acesso a saneamento básico, conforme os princípios 
do novo marco legal do setor; 
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Transformação 
Digital na Saúde76 

através do aprimoramento dos sis
temas de informação e qualificação 
da coleta e transmissão de dados 
nos sistemas existentes, com capa
citação dos agentes de saúde, cria
ção de prontuário mínimo único e fi
las inteligentes, com gestão e metas 
de redução do tempo de espera; 

Modernização de 
normas e regula
mentos técnicos 
vigentes no País: apesar de terem a 
função de garantir que os produtos 
atendam a padrões de segurança e 
proteção à saúde humana, animal e ve
getal, muitas vezes as normas brasilei
ras estão desenhadas de modo a dis
criminar contra produtos importados. 
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Aprender para não repetir: 
consolidação da experiência acumulada pelo Siste
ma Único de Saúde no enfrentamento da pandemia 
e intercâmbio internacional com outros sistemas de 
saúde para criação de protocolos de contingência em 
casos de novas epidemias ou pandemias; 

Plano Pós-Covid 
com documentação das sequelas do long-Covid17 

e estratégias compartilhadas entre os membros da 
federação com melhores práticas no tratamento da 
questão; 

Permitir o plantio e 
comercialização da 
Cannabis Medicinal 
Deve-se regulamentar o plantio da cannabis sativa e 
a comercialização de medicamentos que contenham 
extratos, substratos ou partes da planta. 
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5. MEIO AMBIENTE E 
SUSTENTABILIDADE 
A situação do desmatamento no Brasil é dramática. Apesar de termos 
uma legislação que em tese protege os recursos naturais, a falta de fis
calização compromete a agenda ambiental. Em 2027, a taxa de desma
tamento ilegal na região da Amazônia sofreu um aumento de 21,97% em 
relação ao ano anterior, conforme dados do PRODES18 Segundo o portal 
do INPE, foram 13.235 km2 de área desmatada de floresta amazônica no 
ano, maior valor desde 2007. Quanto ao número de focos de queimadas, 
o panorama fornecido pelo INPE é igualmente alarmante, especialmente 
no Pantanal, onde os valores de 207 9 (7 0.025) e 2020 (22.116) estão entre 
os maiores já registrados desde 1998, muito acima da média histórica 
(6.748). O Livres defende que o desenvolvimento econômico precisa ser 
aliado do bem-estar desta e das futuras gerações, por isso assumiu com
promissos de formular soluções de sustentabilidade nos campos institu
cional, fiscal e regulatório, nessa ordem. Acreditamos em mecanismos 
emergentes, de baixo para cimal 9, de forma descentralizada, atendendo 
a mecanismos atualizados de gestão. 

Nesse sentido, propomos as seguintes linhas norteadoras: 
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Regulamentação do 
mercado de carbono2º 
no Brasil com integração ao mercado internacional, promovendo a con
tenção de danos ambientais com competitividade entre negócios, sem as 
amarras do código tributário, articulado a um plano de metas para redução 
do desmatamento e fortalecimento dos órgãos de fiscalização; 

Programa Amazônia do Futuro 
com plano de transição para pôr fim à Zona Franca de Manaus21, direcio
nando recursos para investimentos em projetos de pesquisa com a biodiver
sidade amazônica e demais iniciativas economicamente sustentáveis que 
utilizem a vocação ambiental da região de forma eficiente; 

US$72 bilhões por ano 
é o potencial de receitas líquidas 

através de venda de créditos 
de carbono. 
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Expansão das ESG22, 

certificações e rastreamento através do fortalecimento de me
canismos institucionais que permitem a adoção voluntária de 
soluções ambientalmente corretas por investidores, produtores 
e consumidores; 

lndusão de extemalidades ambientais 
para contratações e precificação da geração de energia elétrica (na Lei 
14.120/2021 ), como na geração distribuída para viabilizar a expansão 

dinâmica do sistema com projetos de fontes renováveis; 

Regularização Fundiária 
com formalização dos títulos de propriedades rurais às famílias 
situadas em áreas de domínio da União ou Incra, por meio da 
alienação e da concessão de direito real de uso de imóveis a par
tir da constituição de 1988; 
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Implementação do Código Florestal23 

com a homologação em sua totalidade do Cadastro Ambiental Rural (CAR) e 
realização do Programa de Regularização Ambiental (PRA); 

Incentivo às Reservas Particulares 
do Patrimônio Natural 

(RPPNs), com crédito focalizado por tipo de propriedade (pro
dutiva e não-produtiva) para preservação e reflorestamento em 

áreas de reservas, existentes ou futuras; 

Concessão de Parques Nacionais, 
acelerando programas de PPPs em andamento para incrementar 

instrumentos de proteção ambiental, aproximar o público geral dos 
serviços ambientais promovidos pelos parques nacionais, gerando 
emprego e renda e viabilizando formas de custeio à manutenção das 
unidades de conservação. 
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ÂRIO B · 
ÍLIA SALARIAL 
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Organização das filas 
de acesso a serviços públicos, inclusive educação 
básica e saúde, priorizando os mais vulneráveis, a 
partir da utilização de informações coordenadas de 
maneira mtegrada à estrutura dos CRAS; 

Beneficio focalizado 
para os extremamente pobres, com o objetivo 

de zerar a pobreza extrema imediatamente; 

Poupança Seguro Familia 
para os trabalhadores de baixa renda, incluindo os informais, 
protegendo as famílias vulneráveis da volatilidade de rendimen
tos, construindo um ambiente de segurança para que não re
tomem à pobreza e busquem sua autonomia produtiva; 
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Bolsa Mais Educação 
para os jovens durante o tempo que cursarem o Ensino 
Médio, criando, assim, incentivos para que terminem os 
estudos e possam ascender socialmente ao integrar no 
mercado de trabalho; 

Agentes de 
Desenvolvimento Social 

que serão responsáveis pela identificação do impedimento 
de geração de renda autônoma das famílias. Assim, o agente 
poderá encaminhar os beneficiários aos programas e serviços 
sociais que irão sanar essas necessidades para que a família 

consiga efetivamente sair da pobreza no futuro. 
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Democratização do 
mercado de trabalho 

com o fim do monopólio dos conselhos profissionais, redução de barreiras 
de entrada ao primeiro emprego e eliminação das reservas de mercado atra

vés da revisão das regulações profissionais excludentes; 

Fortalecimento dos direitos de 
propriedade para povos indígenas28 

com revisão da legislação, tendo como premissa o respeito às especificida
des culturais, viabilizando inclusão econômica e o protagonismo indígena; 

Respeito à Diversidade LGBTQIA+ 
com desburocratização do processo de adoção de nome social e garantia 
da isonomia nos direitos previdenciários para casais homoafetivos, vedada 

qualquer tipo de discriminação legal; 

Criação de uma Academia Nacional 
para a padronização da formação das lideranças policiais e para o 

compartilhamento de boas práticas; 
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Fim da política de 
guerra às drogas29, 

com adoção de abordagem de saúde pública e redução de danos para a 
dependência química no âmbito do SUS e mediante parcerias com entidades 
privadas e filantrópicas; revogação das previsões criminais para o porte de 
drogas para consumo próprio, com clareza na regulação da quantidade; 
regulação equilibrada da cadeia produtiva vinculada ao uso adulto e medicinal 

da cannabis30; 

Prisão após julgamento 
em segunda instância, 

com alteração constitucional para aumentar a celeridade da justiça e a 
eficiência na execução das penas; 

Otimização das 
audiências de custódia, 

diminuindo a demora na manutenção, sob custódia do Estado, do preso em 
flagrante delito, e reforço das medidas cautelares não privativas de liberdade, a 
serem aplicadas sempre em crimes sem violência ou grave ameaça à pessoa. 

Diminuição da reincidência de criminosos 
através da ampliação das oportunidades de trabalho e estudo em 
penitenciárias, promovendo a ressocialização e evitando o recrutamento por 

organizações criminosas37 ; 
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8. INSERÇÃO 
INTERNACIONAL 
Não há caso de país que tenha se desenvolvido mantendo-se como 
uma economia fechada. Por outro lado, há farta evidência dos benefí
cios gerados pela abertura ao comércio internacional para a redução 
da pobreza. Seu principal efeito é a redução dos preços da economia, 
com ganhos de eficiência e, portanto, produtividade. 

Desigualdade de oportunidades, pobreza elevada e estagnação eco
nômica são péssimos indicadores do Brasil na comparação a países 
com perfil semelhante. Muitos fatores explicam esse cenário. Entre 
eles, a escolha de manter o país como umas das economias mais 
fechadas do mundo, seja pelo critério de relação entre comércio e 
PIB, seja pelos níveis de proteção contra importações em políticas 
comerciais e industriais. 

Somado a essa situação estrutural, os retrocessos nas áreas de meio 
ambiente, direitos humanos, cultura, educação e relações exteriores 
levaram a uma grave deterioração da imagem brasileira no plano in
ternacional. 

Diante desse desafio, é preciso construir uma nova política externa vi
sando a nossa plena inserção na economia global, por meio da aber
tura econômica e aprofundamento da integração regional, com base 
nos seguintes objetivos básicos: 



40

Abertura comercial ampla32 

com revisão da estrutura da tarifa de importação do Brasil, a fim de levá-la a 
níveis compatíveis com os países de renda média, orientada pelos princípios da 
transparência, previsibilidade, simplificação e redução da proteção transversal 
a todos os setores da economia. Revisão da tributação sobre importações de 
serviços, cuja incidência atual chega a níveis proibitivos (tributação superior a 
40%). A adesão ao lnformation Technology Agreement da OMC, que prevê a 
eliminação de tarifas para produtos de tecnologia da informação, levando à 
consequente redução de custos para automação e modernização do processo 
produtivo; 

Ver também: 

REFORMA TRIBUTÁRIA, p.17 

RECOLOCAÇÃO PROFISSIONAL, p.21 

Desburocratização 
do comércio exterior 
através da redução da lista de produtos sujeitos ao licenciamento não 
automático, eliminação de entulho burocrático e facilitação de processos com 
a integral implementação do Portal Único de Comércio Exterior e do Novo 
Processo de Importação, garantindo substancial redução nos tempos e custos 
das operações. 
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Revisão das Parcerias 
Estratégicas do Brasil, 
com vistas a definir as linhas gerais de atuação do Brasil no 
contexto internacional, de forma compatível com os objetivos 
nacionais de desenvolvimento e de inserção global. Atuação 
em foros seletivos, como a defesa dos direitos humanos e da 
preservação ambiental, em cooperação com outros países ou 
grupos de países; 

~ Revisão do modelo de 
integração do Mercosul 

para tomá-lo uma área de livre-comércio profunda e moderna, 
mas sem as amarras de uma união aduaneira que obriga os 
países membros a adotarem pollticas comerciais conjuntas em 
relação ao resto do mundo. O atual modelo do bloco precisa ser 
renegociado, eliminando compromissos com a união aduaneira 
e aprofundando a livre circulação de bens, serviços e pessoas. 
Nesse oenário, cabe realizar um exame profundo das opções 

estratégicas em matéria de polltica comercial; 
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ESTADOS PRECISAM 
ENFRENTAR DRAMA 
SOCIAL 
28 milhões de pessoas vivem 
abaixo da linha da pobreza 
hoje no BrasiP6 . Uma população 

equivalente à Venezuela espalhada 

em nossos estados, constituindo 

um verdadeiro drama social. 

Programas focalizados de trans

ferência de renda são importan

tes, mas insuficientes para rom

per o ciclo da pobreza e promover 

autonomia para os brasileiros. A 

inclusão produtiva através do tra-

balho, liberando o potencial criati

vo e a cooperação do nosso povo, 

é o único caminho para a cons

trução de uma sociedade livre e 

próspera. 

Apesar das grandes diversida

des que marcam o nosso país, 

os estados brasileiros mantêm 

alguns desafios em comum. 

Para o presente, o maior deles 

é recuperar a confiança para 

atração de investimentos, com 
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segurança jurídica e simplifica

ção regulatória, melhorando o 
ambiente de negócios para a ge

ração de empregos. 

Para o futuro, nada se iguala 

à urgência de recuperação do 
prejuízo educacional que atra

vessa a Geração Covid, evitando 
condenar as nossas crianças à 
perda de produtividade na vida 
adulta e um agravamento da 
desigualdade de oportunidades 

que abala o desenvolvimento 
dos estudantes do nosso siste
ma público. 

Nesse sentido, a atuação dos 

estados deve estar focalizada 
onde é estritamente necessária: 
na garantia dos direitos indivi

duais, na promoção da justiça e 
segurança pública, na criação de 
oportunidades para a emancipa

ção das camadas mais vulnerá

veis da população. 
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Imposto Sem Surpresas38 

o governo estadual deve empreender um esforço consistente de 

simplificação, uniformização e redução da carga tributária, sempre 

observada a responsabilidade fiscal, evitando peso desproporcional 

sobre os mais pobres. Dar previsibilidade às mudanças normativas 

infralegais do sistema tributário é fundamental para melhorar o 

ambiente de negócios. 

Regularização Fundiária 
com formalização dos títulos de propriedades de famílias situadas 

em áreas de domínio do governo estadual, por meio da alienação e da 

concessão de direito real de uso de imóveis a partir da Constituição 

de 7 988. Reconhecer formalmente a propriedade privada das famílias 

aumenta a capitalização, melhora a segurança jurídica e libera 

potencial empreendedor das pessoas. 

Comissões de Revogaço 
para analisar normas estaduais, em nível Executivo e Legislativo, a fim de 

revogar os regramentos que perderam sentido na realidade de cada estado 

e simplificar regulações, pondo fim à duplicidade de normas através da 

consolidação de legislações temáticas que ampliem a transparência e 

facilitem o acesso compreensível do cidadão à legislação vigente. 
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Bancos de Testes Regulatórios39 

(Regulatory Sandbox) para viabilizar um ambiente experimental para 

os agentes de mercado testarem inovações, sem necessariamente 

serem submetidos aos ritos regulatórios tradicionais. 

Selo Fácil 
através da modernização da regulamentação de produtos artesanais, 

permitindo que o Estado faça convênios de inspeção com municípios 

a fim de facilitar o acesso dos produtores ao Selo Arte, facilitando a 

comercialização para todo o país. 

Revisão das Políticas 
de Microcrédito 
para aperfeiçoar as medidas de apoio à ação empreendedora entre os 

grupos mais afetados no período da pandemia e por crises econômicas. 

Deve-se também verificar se as políticas já existentes estão alcançando os 

grupos de fato prioritários e, sempre que possível, simplificar o processo 

de adesão ao programa. 
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2. EDUCAÇÃO E 
CULTURA 
O apagão educacional da pandemia é o maior desafio 

desta geração. Apesar de nenhuma região do país ter 

passado incólume ao problema, há grande disparidade 

no que se refere ao tamanho do prejuízo. De acordo 

com o IBGE, em dois anos de pandemia, a proporção de 

crianças de 6 e 7 anos que não sabe ler nem escrever 

cresceu 60%: saindo de 25, 1 % em 2019 para 40,8% 

das crianças nessa faixa etária em 2021. De uma 

situação já ruim na educação brasileira, a pandemia 

aprofundou as deficiências e as desigualdades desse 

sistema. Compreendendo que o desenvolvimento da 

individualidade inclui o potencial de expressão artística e 

o fazer cultural, o Livres propõe os seguintes referenciais 

para as gestões educacionais dos estados brasileiros: 
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ICMS Educacional 
utilizando parte da distribuição do ICMS 
estadual aos municípios de acordo com 
a observação das metas de desenvol
vimento do IDEB, como mecanismo de 
incentivo à boa gestão educacional. 

Ensino Conectado 
fortalecendo as avaliações de aprendiza
gem em seu aspecto formativo por meio 
de sua utilização como instrumento para 
orientar a promoção da melhoria contínua 
dos currículos e práticas pedagógicas a 
partir do compartilhamento sistemático 
das experiências de sucesso e boas práti
cas entre gestores de unidades de ensino 
e as secretarias municipais, incluindo a 
formação continuada do magistério. 

Atenção especial 
ao Ensino Médio40 

com acompanhamento da implementação 
do novo currículo e o enfrentamento dos 
graves desafios em relação a acesso, redu
ção da evasão escolar e aprendizagem de 
estudantes. 
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Ampliação da oferta 
de Ensino lntegral41 

política com resultados positivos sustentados por 

evidências. Os estados de Pernambuco, Paraíba, São 

Paulo e Espírito Santo têm liderado os esforços na 

expansão do ensino integral, mas ainda há muito a ser 

feito tanto nesses estados como nas demais unidades 

federativas. 

Vale-Educação 
de forma complementar a rede pública de ensino, 

para o financiamento público do acesso de crianças e 

adolescentes carentes a escolas privadas. 

Revitalização do 
patrimônio histórico 
e cultural 
com a simplificação da regulação 

relacionada à Economia Criativa. 
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Concessões de parques, 
bibliotecas, museus e 
demais espaços 
e fundações culturais para Organizações Sociais, 

valorizando as experiências formativas fora da 

sala de aula, com mecanismos ágeis de gestão, 

incentivo à autonomia financeira e instrumentos 

de transparência. 1>-1,vo • .., 
"-.ç. )',j> 

Democratização 
dos editais 
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de concessão de financiamento público para a 

cultura, diminuindo a burocracia, ampliando a 

focalização do público beneficiário com critério 

econômico e eliminando normas que privilegiam 

setores específicos. 
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3. SAÚDE 
A crise da pandemia da Covid-19 evidenciou a importância do papel 

dos estados na coordenação das medidas de saúde e vacinação. 

As diferenças regionais referentes a recursos e acesso a serviços 

de saúde apenas ressaltam a necessidade dos estados melhorarem 

sua coordenação com os municípios para a criação de normas 

para avaliação e correção ágil das ações de saúde. Especialmente 

no caso dos municípios menores e com poucos recursos, estes 

formam consórcios de saúde (CIS) que são induzidos pelos governos 

estaduais, e eventualmente até financiados pelos estados. Estima-se 

que existam cerca de 143 consorcias de s aúde (CIS) que englobam 

1383 municípios. Nesse cenário, o Livres propõe medidas para 

a saúde a partir dos seguintes eixos: 

Organizações 
Sociais na Saúde 
modernizando a legislação para a 

contratualização da gestão privada 

nos Hospitais e unidades estaduais 

de saúde, com indicadores de 

resultado de fato focalizados na 

qualidade do serviço oferecido, 

garantindo flexibilidade na gestão 

de recursos e pessoal; 

Coordenação 
intermunicipal e 
suporte para as CISs 
para a alocação inteligente de 

leitos hospitalares, insumos e 

atendimentos de especialidades; 
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Transformação 
Digital na Saúde 
através da qualificação da 

coleta e transmissão de dados 

nos sistemas existentes, com 

capacitação dos agentes de 

saúde e implementação de 

prontuário mínimo único e filas 

inteligentes, geridas por meio 

de sistema de gestão à vista de 

leitos integrado ao Sistema de 

Informação Hospitalar, conforme 

desenvolvido pela Secretaria de 

Saúde do Rio de Janeiro; 

SUS Consulta 
programa de convênio com 

médicos e profissionais de saúde 

autônomos para o fornecimento 

público de consultas com 

especialistas e tratamento 

secundário de saúde; 

Hackathons pela 
Vida 
com convocação pelo 

engajamento da sociedade na 

construção ativa de soluções para 

o sistema de saúde, viabilizando a 

verificação pública dos gargalos 

na gestão dos hospitais estaduais 

e demais unidades de saúde; 

Privatização das 
companhias de 
saneamento42 

com focalização dos recursos 

na saúde básica e preventiva e 

empenho pela universalização 

do acesso a saneamento básico, 

conforme os princípios do novo 

marco legal do setor; 
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4. MEIO AMBIENTE E 
SUSTENTABILIDADE 
Para além das deficiências do governo federal, muitos estados também 

não têm cumprido seu papel na implementação e fiscalização da 

agenda ambiental adotada pelo Brasil perante o resto do mundo. Assim, 

os governos estaduais devem ser capazes de adaptar a legislação 

federal de meio ambiente para suas realidades locais e também 

executar a fiscalização quanto ao cumprimento das metas através 

dos órgãos competentes. O Livres defende que o desenvolvimento 

econômico precisa ser aliado do bem estar desta e das futuras 

gerações, por isso assumiu compromissos de formular soluções de 

sustentabilidade nos campos institucional, fiscal e regulatório, nessa 

ordem. Acreditamos em mecanismos que venham de baixo para cima, 

de forma descentralizada, atendendo aos meios contemporâneos de 

gestão, com preferência para soluções de mercado. 

Sendo assim, o Livres recomenda: 
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ICMS Verde43 

estabelecendo a destinação de 3% do repasse 

estadual do ICMS aos municípios de acordo 

com a observação de metas de sustentabilidade, 

como a gestão de áreas de proteção ambiental, 

cumprimento do plano de saneamento básico, 

implantação de programa de coleta seletiva e 

adequação do manejo de resíduos sólidos. 

Selo de proteção animal 
para reconhecimento de ONGS e demais iniciativas 

que atuem na proteção dos animais tanto nas 

questões de educação ambiental quanto na ação 

em campos; 

Redução das emissões de 
Gases de Efeito Estufa 
seguindo metas, planejamento e implementação 

conforme as diretrizes da Legislação Federal. 
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Usos múltiplos da água, 
com reestruturação da governança e planejamento do uso 

dos recursos hídricos para fins energéticos a fim de garantir 

níveis seguros dos reservatórios considerando suas múltiplas 

funções, respeitando também demandas socioambientais,44 

bem como contribuindo para a qualidade de vida urbana 

associada a corpos d'água nas cidades. 

Lei dos Negócios de Impacto 
Socio-Ambiental 
para promover a articulação de orgaos e entidades da 

Administração Pública Estadual, dos setores públicos e 

privados em favor de um ambiente favorável e simplificado 

ao desenvolvimento de investimentos e negócios de 

impacto socioambiental, levando em conta os Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável da ONU; 
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5. INFRAESTRUTURA 
E INTEGRAÇÃO 
O Brasil é um país de dimensões 
continentais, realidade que 

representa desafios no âmbito 
da infraestrutura, logística 
e integração regional. Os 

investimentos públicos no 
setor, atualizados pelo I PCA, 

apresentam tendência de queda 
desde 2012. De acordo com 
levantamento da CNI, o montante 

para 2022 é o menor da série 
iniciada em 2001, inferior ao de 

2019 em RS 113,4 milhões. 

Na prática, seja no âmbito 
de transportes, energia ou 

conexão à internet de banda 
larga, uma infraestrutura de 

qualidade é fundamental 
para o desenvolvimento 
socioeconômico, pois gera um 

melhor ambiente de negócios 
para a atração de investimentos, 

favorecendo a competitividade 
das empresas e a geração 

de emprego e renda. Assim, 
devido a incapacidade estatal 

de responder à altura as 
demandas urgentes da nossa 
infraestrutura, resta ao poder 

público trabalhar pela segurança 
jurídica e estabilidade regulatória 

como condições para atração de 
investimentos privados através 

de concessões à iniciativa privada 
para a construção e operação dos 
serviços. 

Nesse cenário, a fim de promover 

maior dinamismo econômico e 
integração regional, o esforço de 
investimento direto do estado 

no setor deve ser exceção, 
acontecendo exclusivamente em 
casos de áreas de difícil acesso 

sem viabilidade econômica 
mesmo após desenho regulatório. 
Para iniciar a resolução dos 
gargalos infraestruturais, o 
Livres propõe: 
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Abertura do 
mercado de 
transportes, 
eliminando a exigência de 

finalidade específica para a 

contratação de frete eventual 

de passageiros. A medida vai 

permitir aos consumidores a 

ampliação do direito de escolha, 

com a opção por viagens fretadas 

apenas para o trecho de ida, sem 

a necessidade artificial de usar o 

mesmo serviço na volta, dando 

fim ao chamado "circuito fechado" 

e ampliando a competição; 

Implantar o 
projeto Rotas 
Rurais 
fundamentado no mapeamento 

das estradas rurais e na elaboração 

do CEP Rural, utilizando parcerias 

com a iniciativa privada, como o 

serviço do Google Maps; 

Concessão 
de rodovias, 
ferrovias e hidrovias à iniciativa 

privada, com metas claras de 

expansão da rede, incentivo 

à integração intermodal e 

observância das condições de 

sustentabilidade ambiental; 

Concessão 
de portos e 
aeroportos 
à iniciativa privada através da 

criação de um Programa de 

Parcerias de Investimentos (PPI) a 

nível estadual em observância com 

as boas práticas internacionais; 
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6. SEGURANÇA 
PÚBLICA 
O cenário da segurança pública 

no Brasil é dramático. Em 2019, 

14 cidades brasileiras estavam 

entre as mais violentas do 

mundo. A segurança pública 

vem se tornando uma das 

principais questões do debate 

político nos últimos anos. 

Em 2016, por exemplo, 
ocorreram 61 mil homicídios 
e o custo da violência no 
Brasil foi estimado em R$ 373 
bilhões45, aproximadamente 
6%do PIB. 

Durante a pandemia, a situação 

não melhorou. Após dois anos 
de queda nas estatísticas, o país 

voltou a registrar aumento de 

homicídios em 2020, segundo o 

1 5° anuário do Fórum Brasileiro 

de Segurança Pública. Além 

disso, houve sensível aumento 

da Letalidade Policial, isto é, 

nas mortes provocadas por 

agentes de segurança. Também 

houve registro de aumento no 

número daqueles agentes que 

foram mortos de forma violenta 

- dentro ou fora do horário de 

serviço. 

Esse cenário de violência não 

só causa perdas em vidas 

humanas e financeiras, mas 

também restringe a liberdade 

das pessoas de se locomover 

e de realizar seu potencial 

humano. 

Por isso, o Livres 
recomenda: 
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Adoção de 
câmeras46 

embutidas nas viaturas policiais 
e nos uniformes das Polícias 
Militares, em todo o país, aos 
moldes do programa adotado no 
Estado de São Paulo. 

Distribuição 
estratégica do 
efetivo policial47 

para focar em áreas com maiores 
taxas de homicídios e outros 
crimes violentos. 

Proteção social 
da mulher 

através da qualificação de 
delegados, polícia feminina e 
programas de combate ao assédio, 

dentro e fora da corporação. 

Integração de 
bancos de dados 
e informações capazes de auxiliar 
as autoridades no combate ao 

crime nas zonas rurais. 

Criação de um Grupo de 
Inteligência com a Polícia Civil 
para combater roubo de equipamentos e insumos. Articular ações 
com lei de licenciamento de máquinas aprovado recentemente pelo 
governo Federal. 
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Boletim de 
~ 

Ocorrência Unico, 
com aumento da integração entre as corporações e 
maior investimento em inteligência policial para que as 
informações da denúncia passe para a investigação e siga 

até o momento de instauração do inquérito. 

Treinamento 
continuado para polícia48 

através da adoção de procedimentos operacionais 

padrão e treinamento continuado com 

acompanhamento e supervisão dos superiores e 

da corregedoria sobre as ações policiais. 
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Programa de metas com a 
corresponsabilidade dos 

Municípios, 
para que a gestão dos recursos das polícias e da 

inteligência é coordenada entre os entes federativos. 

Articulação dos Mecanismos 
de Controle Externo 

para a redução da violência e da corrupção de policiais 
através dos órgãos do Ministério Público e do Exército 
que já existem, mas ainda não cumprem esse papel. 



67



68



69

Articulação dos Mecanismos 
de Controle Externo 

Os estados devem se adequar à LRF49 e adotar metodologia única para 

a definição de gastos com pessoal; 

Modernização de Carreiras 
muitas carreiras dos estados estão defasadas tanto pela atividade 

exercida quanto pela necessidade de se implementar um governo mais 

digital e transparente. 

Transparência pra valer 
Modernização de portais de transparência dos órgãos estaduais de acordo 

com Guia de Planejamento de Dados Abertos Governamentais da ONU; 

Janela de Serviços 
para garantir ao cidadão acesso aos serviços do governo estadual 

em um só lugar, privilegiando a digitalização de processos com 

automatização, desburocratização e aceleração de procedimentos; 
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Privatização de 
empresas estaduais 

para melhorar a prestação do serviço público à população, diminuir o 
uso político do aparelho estatal e permitir o aumento do foco gerencial 

sobre a eficiência dos serviços essenciais; 

Compliance para empresas 
prestadoras de serviço ao Estado 

visando aumentar a integridade dos contratos, diminuindo a corrupção 
e maximizando a eficiência do gasto público. 

Implementação da RedeGov.Br5° 
para digitalização dos serviços públicos estaduais de modo integrado ao 
processo nacional, facilitando o acesso dos cidadãos aos entes públicos. 

Processos de Avaliação de Políticas Públicas 
para direcionar recursos para boas iniciativas, realizar ajustes de desenho 
e descontinuar aquelas políticas que falham em atender seus objetivos. 
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