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RESUMO 

 

 

 

O presente trabalho almeja apresentar de forma introdutória a formação, os propósitos, a 

composição interna e os vínculos políticos e institucionais da RAPS e do RenovaBR, 

instituições brasileiras de formação de lideranças políticas. A metodologia utilizada foi a 

pesquisa bibliográfica e a Análise de Redes Sociais (ARS) por meio dos softwares Gephi, 

Iramuteq e Excel, além da pesquisa em sites jornalísticos. O trabalho teve como principal 

referência teórica as categorias formuladas por Antonio Gramsci, principalmente as de Estado 

Ampliado, aparelhos privados de hegemonia, sociedade civil e sociedade política. Concluiu-se 

que, após ter sido realizada análise de todos os materiais e dados, há a formação de um bloco 

político de matriz social-liberal, constituído por RAPS, RenovaBR, Politize!, Agora! e Livres, 

com conexões internacionais, que tende a continuar crescendo, pelo menos a curto prazo, 

principalmente dentro dos poderes legislativo e executivo. 

 

Palavras-chave: RAPS. RenovaBR. Aparelhos privados de hegemonia. Redes Sociais.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

 

ABSTRACT 

 

The present work aims to introduce introductory the formation, the purposes, the internal 

composition and the political and institutional ties of the RAPS and RenovaBR, Brazilian 

institutions of formation of political leaders. The methodology used was bibliographic research 

and Social Network Analysis (ARS) through Gephi, Iramuteq and Excel software, as well as 

research on journalistic websites. The work had as main theoretical reference the categories 

formulated by Antonio Gramsci, mainly those of Extended State, private apparatuses of 

hegemony, civil society and political society. It was concluded that, after analysis of all 

materials and data, there is the formation of a social liberalism political block consisting of 

RAPS, RenovaBR, Politize!, Agora! and Livres, with international connections, which tends to 

continue to grow, at least in the short term, especially within the legislative and executive 

powers. 

 

Keywords: RAPS. RenovaBR. Expanded state. Private apparatuses of hegemony. Social 

netwoks. 
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1 INTRODUÇÃO  

A partir das obras de Friederich Engels e Karl Marx, desenvolveu-se uma rica tradição 

teórico-metodológica conhecida como marxismo. Entre seus maiores expoentes, figura o 

cientista italiano Antonio Gramsci, que desenvolveu “de modo criador os aspectos 

propriamente políticos da teoria marxista” (COUTINHO, 1981, pp. 69-70). Seguindo essa 

perspectiva teórica, e a premissa de que o Brasil é um país capitalista, isto é, seu modo de 

produção dominante se “caracteriza pela extração de mais-valia para efeito de produção e 

reprodução do capital em escala sempre crescente” (MESZÁROS, 2009. p. 77), 

compreendemos o Estado brasileiro a partir da “teoria ampliada do Estado” (Estado Integral), 

onde  

podem-se fixar dois grandes “planos” superestruturais: o que pode ser 

chamado de “sociedade civil” (isto é, o conjunto de organismos designados 

vulgarmente como “privados”) e o da “sociedade política ou Estado”, planos que 

correspondem, respectivamente, à função de “hegemonia” que o grupo dominante 

exerce em toda a sociedade e àquela de “domínio direto” ou de comando, que se 

expressa no Estado e no governo “jurídico”. Essas funções são precisamente 

organizativas e conectivas. Os intelectuais são “prepostos” do grupo dominante para 

o exercício das funções subalternas da hegemonia social e do governo político [...] 

(Gramsci, 2000, v. 2, pp. 20-21) 

Desse modo, não enxergamos o Estado capitalista como uma cúpula externa à sociedade 

em seu conjunto, sem correspondência com os indivíduos e grupos sociais distintos, mas como 

uma totalidade orgânica em constante interação, uma unidade dialética que representa uma 

expressão universal de toda a sociedade (MENDONÇA 2014). Assim, apenas analiticamente 

fazemos a distinção entre sociedade civil e sociedade política. 

À luz da teoria gramsciana, compreendemos a sociedade civil como o conjunto de 

aparelhos privados através dos quais classes ou um bloco de frações de classe lutam pela 

hegemonia e pela direção político-moral (HOEVELER, 2015) da sociedade. Paralelamente, 

cada grupo social, nascendo no terreno originário de uma função essencial no mundo 

da produção econômica, cria para si, ao mesmo tempo, organicamente, uma ou mais 

camadas de intelectuais que lhe dão homogeneidade e consciência da própria função, 

não apenas no campo econômico, mas também no social e político” (Gramsci C 19xx) 

Nesse sentido, entendemos que a função dos intelectuais possui alta relevância na 

disputa de hegemonia, dado o seu caráter de liderança e direção. Desse modo, a classe 

dominante, visando a manutenção da sua posição de classe, deve se empenhar em formar seus 

próprios intelectuais, com vistas, em última instância, a garantir a reprodução das relações de 

produção existentes. E nisso reside um fator fundamental que será desenvolvido ao longo do 

trabalho: esses intelectuais se constituem enquanto intelectuais em um momento historicamente 
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determinado, ou seja, sua prática e seu discurso são condicionados pelo que podemos chamar 

de “grandes questões de seu tempo”. No período histórico analisado neste trabalho, podemos 

citar de antemão como grandes questões a descrença nos “políticos tradicionais” (ou “velha 

política) e a nas instituições públicas.  

Longe de qualquer determinismo econômico ou vulgarização teórica, o conjunto de 

dados empíricos aqui reunidos nos indicam que as organizações de formação de lideranças 

políticas que analisamos constituem-se enquanto aparelhos privados de hegemonia que buscam 

a construção de consenso das grandes massas, produzindo e disseminando determiandas formas 

de consciência (FONTES, 2018), e que objetivamente cumprem a função de reproduzir a ordem 

social vigente, isto é, de manter a propriedade privada dos meios fundamentais de produção, a 

economia de mercado, o trabalho assalariado, a democracia representativa, a forma jurídica 

dominante, em suma, o funcionamento de todas as instituições e relações de produção que 

constituem o Estado liberal.  

Dessa forma, as lideranças políticas vinculadas às organizações examinadas neste 

trabalho também podem ser vistas como intelectuais que respondem aos propósitos do seu 

aparelho privado de hegemonia, e que também  possuem a tarefa “de atingir a própria 

organização da sociedade em geral, o que configuraria, de modo efetivo, a plena hegemonia da 

fração de classe específica por eles representada” (MENDONÇA, 2014).  

Portanto, esta monografia tem como objeto as organizações de formação de lideranças 

políticas fundadas no Brasil entre 2012 e 2017, especialmente a RAPS e o RenovaBR. 

Objetivamos examinar neste trabalho seu processo de fundação, seus valores e propósitos, seus 

laços políticos e institucionais e sua composição interna. Para isso, utilizamos como fonte de 

pesquisa artigos jornalísticos online, as mídias sociais das organizações e dos seus líderes, a 

plataforma YouTube, além de softwares que nos apoiaram na análise dos dados obtidos. 

 

 

 

 

 

 



15 

 

2 GÊNESE 

“Os partidos não desenvolvem trabalho de 

formação de políticos, por isso temos espaço 

para crescer” 1 (Rodrigo Cobra) 

2.1 - RAPS e RenovaBR 

Fundadas na cidade de São Paulo em 2012 e 2017, respectivamente, RAPS e RenovaBR 

são instituições privadas que se dedicam à formação política e à difusão da doutrina liberal. 

Para tal, promovem cursos de formação de lideranças políticas e eventos destinados à discussão 

de temas relacionados aos campos político, econômico, social e ambiental. 

Ambas se definem como organizações civis, sem fins lucrativos, apartidárias, com 

pluralidade ideológica e mantidas exclusivamente por doações de pessoas físicas, empresas 

privadas (exclusivamente no caso da RAPS) ou instituições sem fins lucrativos. A estrutura da 

RAPS é formada por Assembleia Geral, Conselho Diretor, Diretoria Executiva, Conselho 

Consultivo, Conselho Fiscal e Conselho de Ética; a do RenovaBR é dividida em Diretoria-

Executiva, Formação, Comunicação, Financeiro, Mobilização, Diversidade, Gente e Gestão e 

Dados, além de um Conselho Consultivo e Colaboradores. 

 As duas organizações atuam a partir de um sistema fundamental: seleção-formação-

mobilização-acompanhamento. Na seleção, candidatos de todo o país passam por um processo 

seletivo com etapas que filtram aqueles que melhor se adequam aos valores e propósitos das 

organizações. A formação é composta por aulas, palestras, seminários e eventos em geral com 

temas comuns a ambas: papel do Estado, sistema de saúde, comunicação política, reforma 

política, estratégias de atuação em mídias sociais, oratória, direito eleitoral, funcionamento dos 

poderes executivo, legislativo e judiciário, sistema de educação, segurança pública, gestão 

fiscal responsável, crescimento inclusivo e sustentável e outros temas mais específicos que são 

apenas eventuais aprofundamentos desses mencionados. A mobilização consiste na 

organização de capacitações ou eventos cujo propósito é engajar outras pessoas a participar da 

RAPS ou do RenovaBR e contribuir para o desenvolvimento de uma cultura política 

participativa. Já o acompanhamento é o meio pelo qual as organizações buscam dar suporte à 

 
1Disponível em: https://www.em.com.br/app/noticia/politica/2019/09/01/interna_politica,1081598/movimentos-

de-renovacao-politica-se-preparam-para-as-eleicoes-municipa.shtml Acesso em: 28 dez. 2019 

https://www.em.com.br/app/noticia/politica/2019/09/01/interna_politica,1081598/movimentos-de-renovacao-politica-se-preparam-para-as-eleicoes-municipa.shtml
https://www.em.com.br/app/noticia/politica/2019/09/01/interna_politica,1081598/movimentos-de-renovacao-politica-se-preparam-para-as-eleicoes-municipa.shtml
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sua rede de líderes e monitorar eventuais comportamentos incompatíveis com seus princípios e 

valores. 

 “Inspirado em uma organização argentina, a RAP (Rede de Ação Política), o projeto da 

RAPS começou a ser gestado logo após a eleição de 2010. A ideia era montar uma estrutura 

“transversal aos partidos para garimpar lideranças e formar quadros políticos”2. Nesse sentido, 

Guilherme Leal, bilionário brasileiro e aliado de chapa de Marina Silva em 2010, e outros 

correligionários perceberam entre os anos de 2010 e 2012 o início do que podemos chamar de 

crise da política tradicional, isto é, a profunda insatisfação popular com os representantes da 

“velha política”. Foi a partir deste diagnóstico que o “projeto RAPS” saiu do papel.  

A RAPS possui três projetos: Líderes RAPS, Jovens RAPS e Empreendedores Cívicos 

RAPS. O primeiro, que é o mais importante da organização, tem como finalidade qualificar os 

“saberes políticos” de líderes políticos em atividade, principalmente os que possuírem 

mandatos vigentes, e de pessoas interessadas em disputar eleições municipais, estaduais ou 

federais. O segundo busca “ampliar e potencializar a participação dos jovens nas experiências 

de práticas políticas e de exercício da cidadania, fomentando o surgimento de novos 

protagonistas na vida pública” 3. E o terceiro possui os mesmos objetivos do primeiro, a única 

diferença é que ele não visa a política institucional, e sim a política “cotidiana”, ou seja, 

capacitar pessoas que fomentem a cultura política (democracia participativa) na sociedade civil.  

Atualmente, ela possui 677 membros. Destes, 177 com mandatos vigentes (vereadores, 

deputados estaduais e federais, vice-prefeitos, prefeitos, governadores e senadores), de 29 

partidos diferentes, com presença nos 26 estados e no Distrito Federal. 

Fundado por Eduardo Mufarej, ex-presidente da Somos Educação4 e sócio da Tarpon 

Investimentos5, o RenovaBR, como o próprio nome deixa bem claro, tem por objetivo renovar 

a política brasileira. A instituição se autodefine como uma escola de formação que seleciona e 

qualifica pessoas para entrar na política, capacitando “pessoas comuns para serem políticos 

 
2Disponível em: https://politica.estadao.com.br/noticias/geral,esta-rede-saiu-do-papel,1502331 Acesso em: 28 

dez. 2019 

3Disponível em: https://www.raps.org.br/conheca-o-projeto-jovens-raps/ Acesso em: 28 dez. 2019 

4É o principal grupo de educação básica do Brasil. Em 2018, numa transação de 4,6 bilhões de reais, foi comprado 

pela Cogna Educação (anteriormente chamada Kroton Educacional), que é uma das maiores empresas de educação 

do mundo  
5 “Uma das maiores gestoras de recursos independente do Brasil, com mais de 16 anos de história, investindo, 

desde a sua fundação, de forma concentrada com visão independente e de longo prazo”, que possui “mais de R$ 

4,5 bilhões sob gestão” Disponível em: http://www.tarpongt.com.br/tarpon.htm Acesso em: 28 dez. 2019 

https://politica.estadao.com.br/noticias/geral,esta-rede-saiu-do-papel,1502331
https://www.raps.org.br/conheca-o-projeto-jovens-raps/
http://www.tarpongt.com.br/tarpon.htm
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foram do comum”. Assim como a RAPS, o RenovaBR se apresenta como uma iniciativa que 

busca formar lideranças para enfrentar as velhas práticas políticas sob os seguintes princípios: 

diálogo, honestidade, dedicação, respeito à democracia, ética, transparência, sustentabilidade e 

justiça social. 

O processo de gestação do RenovaBR começou em território estadunidense, como 

mostra a matéria6 do site Brazil Journal: 

A preocupação com a política não nasceu agora. Conselheiro do Centro de 

Liderança Pública (CLP), uma instituição sem fins lucrativos que treina prefeitos e 

outros políticos já eleitos, Mufarej diz que a necessidade de renovação dos quadros 

políticos lhe atormentava há anos. 

O Renova começou a ganhar corpo em abril, quando o tema praticamente 

dominou as discussões da Brazil Conference, que reuniu acadêmicos, empresários e 

lideranças políticas em Harvard. No mês seguinte, a eleição de Emannuel Macron na 

França e a ascenção de seu recém-criado partido En Marché no Congresso deram força 

à ideia. A partir de então, um grupo, inicialmente liderado por Mufarej e Humberto 

Laudares, professor do CLP, começou a se encontrar semanalmente para desenhar o 

projeto. 

 Ao todo reuniram 35 voluntários, num ecumenismo que abarca desde Colin 

Butterfield – ex-CEO da Radar e um dos fundadores do Vem pra Rua, que liderou as 

manifestações pelo impeachment de Dilma Rousseff – a Angela Cignachi, advogada 

especialista em direito eleitoral que assinou a defesa da então presidente quando o 

PSDB contestou seu mandato após a eleição de 2014. 

Anna Lívia Arida, advogada ativista pelos direitos humanos e filha de Persio 

Arida; Lucas de Aragão, da consultoria política Arko Advice; e Wolff Klabin, 

empreendedor social e sócio da Klabin, também estão no time que idealizou e coordena 

o projeto. 

Podemos afirmar que o RenovaBR é uma adequação às necessidades político-eleitorais 

brasileiras identificadas por Eduardo Mufarej e que possui como matriz a CLP – Liderança 

Pública, fundada em 2008, que é 

 
6Disponível em: https://braziljournal.com/com-bolsas-e-cursos-renovabr-quer-reciclar-o-congresso Acesso em: 

28 dez. 2019 

https://braziljournal.com/com-bolsas-e-cursos-renovabr-quer-reciclar-o-congresso
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uma organização sem fins lucrativos e suprapartidária que trabalha para tornar 

o Brasil um país mais democrático e que ofereça uma vida digna aos seus 

cidadãos. Desenvolvemos pessoas para que se tornem líderes públicos, e 

atuamos para mobilizar a sociedade e o poder público na defesa de causas que 

fortaleçam a democracia e melhorem o funcionamento do Estado brasileiro. 

Acreditamos que esses líderes públicos são grandes agentes de mudança. Por 

isso, os tiramos de suas zonas de conforto para que eles possam pensar e criar, 

com profundidade, ideias, planos e iniciativas para um Brasil mais justo para 

todos7 

No site dessa instituição há a seguinte publicação8: 

Figura 1 

 

O termo “incubadora” é bastante simbólico. A CLP – Liderança Pública, para além de 

seus propósitos, possui ligações consideráveis com o RenovaBR. Do seu conselho fazem parte 

Haakon Lorentzen (Lorinvest), Roberto Setúbal (Itaú Unibanco), Sergio Spinelli Silva Junior 

(Spinelli Advogados) e Diego Calegari Feldhaus. Os três primeiros aparecem no Relatório 

Anual 20189 do RenovaBR como doadores. Já o último, é fundador do Politize!, organização 

política cujo vínculo com o RenovaBR será melhor apresentado no decorrer do trabalho. 

Entre os apoiadores da CLP aparecem Teresa Bracher, esposa de Cândido Bracher, atual 

presidente do Itaú Unibanco e Armínio Fraga, economista e um dos grandes “garotos-

propaganda” do RenovaBR em sua fase inicial. Ambos constam como doadores do RenovaBR 

no relatório já mencionado. BTG Pactual, Instituto Arapyaú, Itaú Unibanco e Votorantim 

 
7Disponível em: https://www.clp.org.br/institucional/ Acesso em: 28 dez. 2019 
8Disponível em: https://www.clp.org.br/team/renovabr/ Acesso em: 28 dez. 2019 
9Disponível em: https://media.renovabr.org/uploads/2019/07/RELATO%CC%81RIO-ANUAL-2018.pdf Acesso 

em: 28 dez. 2019 

https://www.clp.org.br/institucional/
https://www.clp.org.br/team/renovabr/
https://media.renovabr.org/uploads/2019/07/RELATO%CC%81RIO-ANUAL-2018.pdf
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também aparecem no site da CLP como “organizações apoiadoras”. Fizemos questão de listá-

las porque o nome delas aparecerá novamente nesta pesquisa. 

 Diferente da Raps, que possui três projetos, o RenovaBR possui apenas um. Este 

consiste no seu curso de formação. Todos os aprovados no processo seletivo recebem bolsas de 

estudos10 que permitem aos candidatos se dedicar integralmente à formação. O curso possui 

dois módulos: 

 o ciclo básico, obrigatório, terá disciplinas como práticas anticorrupção, 

gestão pública transparente e sustentabilidade. No ciclo eletivo, o candidato poderá 

escolher matérias específicas de acordo com sua plataforma, como educação e 

saneamento, por exemplo, além de competências que podem lhe ajudar durante a 

campanha, como comunicação, liderança adaptativa e gestão de redes sociais.11 

Ao concluírem o curso, todos os alunos recebem um certificado digital que comprova a 

conclusão, além de conter o total de horas dedicadas e a composição do conteúdo das aulas. 

Para cada tema tratado na formação, o RenovaBR seleciona “especialistas em sua área, que 

atuem orientados com dados e evidências”. Nesse sentido, a instituição defende que sua 

formação é “instrumental, não ideológica”12.  

Nas eleições de 2018, o RenovaBR lançou 120 candidatos, destes, 16 foram eleitos. A 

soma de votos recebidos chegou a 4,5 milhões. Foram eleitos 1 senador, 9 deputados federais 

e 6 estaduais. Dos eleitos, 8 são filiados ao Novo, 3 são da Rede, 1 do PDT, 1 do PPS, 1 do 

PSL, 1 do PSB e 1 do DEM.   

2.1 - O crescimento das organizações 

Tabela 1 – Evolução do número de membros em cada projeto RAPS

 
Fonte: Dados obtidos no site oficial da RAPS 

 
10Porém, nem todos os candidatos a utilizam, alguns a recusam por possuírem condições financeiras para se manter 
11Disponível em: https://braziljournal.com/com-bolsas-e-cursos-renovabr-quer-reciclar-o-congresso Acesso em: 

28 dez. 2019 
12Disponível em: https://renovabr.org/faq/ Acesso em 28 dez. 2019 
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Tabela 2 - Evolução do número de inscritos no processo seletivo RAPS 

 

Fonte: Dados obtidos no site oficial da RAPS 

Tabela 3 - Evolução do número de inscrições no processo seletivo RenovaBR 

 

Fonte: Página do Facebook do RenovaBR 

O crescimento do número de líderes em cada projeto da RAPS e de inscritos nos 

processos seletivos das duas organizações demonstra o sucesso que elas alcançaram nos últimos 

anos. Em apenas quatro anos, de 2013 a 2017, a RAPS atingiu a marca de 291 Líderes RAPS, 

o que significa quase trezentas pessoas engajadas e ativas difundindo a doutrina liberal, atraindo 

novos membros e gerando conteúdo nas redes sociais. Este fato é importante, pois uma pesquisa 

“realizada pela Câmara dos Deputados e pelo Senado mostrou o Whatsapp como principal fonte 

de informação dos entrevistados: 79% disseram receber notícias pela rede social”. Além disto, 

“depois do Whatsapp, outras fontes foram citadas, misturando redes sociais e veículos 

tradicionais [...] Apareceram canais de televisão (50%), a plataforma de vídeos Youtube (49%), 

o Facebook (44%) [...]”13. Nesse sentido, torna-se fundamental examinarmos o tamanho que 

Raps e RenovaBR alcançaram nas redes sociais. O faremos após o próximo item. 

 
13Disponível em: http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2019-12/whatsapp-e-principal-fonte-de-

informacao-do-brasileiro-diz-pesquisa Acesso em: 28 dez. 2019 
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2.3 Composição interna 

 Examinar a composição interna da RAPS e do RenovaBR, seus quadros de diretores, 

conselheiros e seu quadro burocrático em geral, destacando suas formações acadêmicas e 

ligações privadas14, significa sublinhar a constelação de interesses que configura e põe em 

movimento essas organizações políticas. Como pontuou Gramsci, viver significa tomar partido. 

Ao apontarmos as ligações privadas de seus membros, não pretendemos indicar de forma 

mecânica que RAPS e RenovaBR são aparelhos privados arquitetados com o único objetivo de 

defender os interesses econômicos dos seus membros, e sim que esse fator precisa ser levado 

em conta na análise, afinal, não é comum encontrar indivíduos que atuem politicamente de 

forma a prejudicar sua vida profissional.  

2.3.1 - Composição da Raps15 

O Conselho Diretor 

é integrado por cinco a 11 associados, não remunerados, eleitos pela Assembleia Geral 

para um mandato de dois anos, sendo permitida a reeleição. Compete ao Conselho 

Diretor analisar e aprovar o planejamento estratégico; eleger o Diretor Executivo, 

assim como os membros dos conselhos Consultivo e de Ética; regulamentar o 

funcionamento institucional da RAPS por meio de resoluções, regimentos, ordens 

normativas, diretrizes e recomendações; aprovar as modalidades, valores e 

periodicidade da contribuição associativa e deliberar sobre a estrutura administrativa 

da rede. 

                                      Ilustração 1 - Quadro do Conselho Diretor RAPS                  (continua) 

Nome Formação Profissão Função Ligação Privada 

Guilherme 

Leal 

Administração 

(USP) 
Empresário Presidente 

Natura&Co, The 

Body Shop, 

Aesop, Abrinq, 

Instituto Ethos, 

Instituto Akatu, 

WWF Brasil, 

Instituto Arapyaú 

Álvaro de 

Souza 

Economia e 

Administração 

(PUC-SP) 

Administrador 

de empresas 

Vice-

Presidente 

 

Banco Santander, 

Citigroup, WWF 

Brasil, AmBev 

S.A., Duratex, Gol 

Linhas Aéreas, 

 
14Por ligações privadas entendemos empresas as quais cada pessoa possui algum tipo de vínculo profissional 

recente 
15Todas as “definições” de cada conselho da RAPS aqui elencados estão disponíveis em: 

https://www.raps.org.br/equipe/ Acesso em: 28 dez. 2019 

https://www.raps.org.br/equipe/
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Banco Lazard 

Brasil, Celbrás, 

Ultraquímica, 

SPCI 

Computadores 

Branca 

Vianna 

 

Letras (PUC-Rio) 

Linguista e 

intérprete de 

conferências 

Membro 
Instituto 

Serrapilheira 

Carlos 

Melo 

 

Ciências Sociais 

(PUC-SP) 

 

Professor Membro Insper 

Fernando 

Rei 

 

Ciências Sociais e 

Jurídicas (USP) 

Advogado e 

Professor 
Membro 

Fundação 

Armando Alvares 

Penteado (FAAP) 

Gilberto 

Mifano 

 

Administração 

(FGV-SP) 

Administrador 

de empresas 
Membro 

Cielo, Natura 

Cosméticos, 

TOTVS, 

Pacaembu 

Construtora, 

BOVESPA 

José 

Eduardo 

Martins 

- Empresário Membro 

Banco ING, Banco 

Patrimônio, 

Santander, GPS-

Global Portfolio 

Strategists, Vitra 

Capital 

Leandro 

Machado 

 

Ciência 

Política (UnB) 
Empresário Membro 

CAUSE, 

TemMeuVoto.com 

Luciana 

Dallagnelo 

 

Psicologia 

(UFSC) 
- Membro 

Centro de 

Inovação para a 

Educação 

Brasileira (CIEB) 

Marcos 

Vinícius 

de 

Campos 

 

Administração 

(FGV-SP) e 

Direito (USP) 

Advogado e 

Professor 
Membro 

Escritório Campos 

& Antonioli 

Oded 

Grajew 

 

Engenharia 

Elétrica (USP) 
Empresário Membro 

Instituto Ethos, 

Fundação Abrinq, 

Todos Pela 

Educação 

     Fonte: Dados obtidos no site da RAPS e por pesquisa no Google 

A Diretoria Executiva é 

subordinada ao Conselho Diretor, coordena e é responsável por todas as atividades 

executivas e operacionais da RAPS. Cabe à Diretoria Executiva elaborar o 

planejamento estratégico; gerir os aspectos financeiros; submeter à aprovação do 

Conselho Diretor e à fiscalização do Conselho Fiscal o balanço contábil e as contas 
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da organização; arrecadar e contabilizar as contribuições dos associados e as doações; 

representar a RAPS em congressos, simpósios nacionais e internacionais e 

solicitações dos veículos de mídia, sempre de forma articulada com o presidente do 

Conselho Diretor, e coordenar o processo de aprovação e incorporação de parceiros e 

membros da rede. 

Ilustração 2 - Quadro da Diretoria Executiva RAPS 

Nome Formação Profissão Função Ligação Privada 

Monica Sodré 
Ciência Política 

(UFscar) 

Professora e 

Consultora 

Diretora 

Executiva 

Oficina 

Municipal, 

Fundação 

Konrad 

Adenauer 

Fonte: Dados obtidos no site da RAPS e por pesquisa no Google 

Conselho Consultivo é 

composto por, no mínimo, três e, no máximo, trinta membros não remunerados, para 

um mandato de dois anos, sendo permitida a reeleição. Subsidia o Conselho Diretor e 

a Diretoria Executiva com contribuições técnicas, conceituais e políticas, auxiliando 

no processo de avaliação dos programas e projetos em andamento. 

Ilustração 3 – Quadro do Conselho Consultivo RAPS 

Nome Formação Profissão Cargo 
Ligação 

Privada 

Carlos 

Eduardo 

Lessa 

Brandão 

Engenharia 

Civil (UFRJ) 

Conselheiro 

de 

empresas 

Membro 

Ethical, Insper, 

Instituto 

Brasileiro de 

Governança 

Corporativa 

(IBGC) 

Nelmara 

Arbex 
- 

Empresária 

e 

Professora 

Membro 

McKinsey, 

Instituto Ethos, 

GRI Global, 

Arbex 

Pedro 

Leitão 

Administração 

(FGV-RIO) 
- Membro 

Instituto 

Arapyaú 

Ricardo 

Young 

Administração 

(FGV-SP) 
Empresário Membro 

Instituto Ethos, 

Instituto 

Democracia e 

Sustentabilidade 

Tasso 

Azevedo 

Engenheiro 

Florestal 

(USP) 

Engenheiro 

Florestal e 

Consultor 

Membro MapBiomas 

                     Fonte: Dados obtidos no site da RAPS e por pesquisa no Google 

O Conselho Fiscal, 

eleito pela Assembleia Geral, é composto por três membros, não remunerados, para 

um mandato de dois anos, sendo permitida a reeleição. Tem como função fiscalizar e 
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emitir parecer sobre a exatidão das demonstrações financeiras e de auditoria externa 

independente. 

                                                     Ilustração 4 – Quadro do Conselho Fiscal RAPS                          

Nome Formação Profissão Cargo 
Ligação 

Privada 

José 

Roberto 

Manoel 

Ciências 

Contábeis 

(UFMG) 

- Membro 

PwC, Natura 

Cosméticos, 

GBT Latin 

American, 

MDias 

Banco,IBGC, 

Abrapp 

Lucilene 

Silva 

Prado 

Direito 

(Universidade 

de Ribeirão 

Preto) 

Advogada Membro 

Derraik e 

Menezes 

Advogado, 

Natura 

Cosméticos, 

Instituto 

Semeia 

Luis 

Carlos 

Passetti 

Ciências 

Contábeis 

(Facesp) 

Contador Membro 

Ernst & 

Young, 

Telemig 

Celular 

                        Fonte: Dados obtidos no site da RAPS e por pesquisa no Google 

O Conselho de Ética é 

composto de três a cinco membros, não remunerados, para um mandato de dois anos, 

sendo permitida a reeleição. Compete ao Conselho processar consultas, denúncias e 

emitir parecer com a indicação de violação ou não das normas do Código de Ética 

RAPS, assim como recomendar as penalidades previstas no Estatuto Social da 

organização. 

    Ilustração 5 – Quadro do Conselho de Ética RAPS           (continua) 

Nome Formação Profissão Cargo 
Ligação 

Privada 

Jorge 

Caldeira 

Ciências 

Sociais (USP) 

Jornalista, 

Escritor 
Membro 

Revista do 

Cebrap 

Maristela 

Basso 

Direito 

(Universidade 

do Vale do 

Rio dos 

Sinos) 

Professora, 

Advogada 
membro 

Nelson 

Willians & 

Advogados 

Associados 

Naila 

Nucci 
Direito (USP) Advogada Membro 

Marques, 

Nucci & 

Neves 

Amorim 

Advogados, 

FAAP 
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Ricardo 

Corazza 

Nury 

Direito 

(PUC-SP) 
Professor membro 

Escola 

Paulista de 

Direito 

                        Fonte: Dados obtidos no site da RAPS e por pesquisa no Google 

Tabela 3 - Localidade da universidade onde se formou (por Estado) 

 

Fonte: Dados obtidos no site da RAPS por pesquisa no Google 

 A partir dos dados obtidos, podemos verificar que 22 dos 24 membros dos Conselhos 

da RAPS se formaram em universidades localizadas na região centro-sul, predominantemente 

no estado de São Paulo. Além disso, a partir das ligações privadas, notamos que há dos mais 

diversos ramos profissionais representados: advocacia, bancos, cosméticos, fundos de 

investimento, institutos liberais, instituições privadas de ensino, construtora, entre outros.  

2.3.2 – Composição do RenovaBR 

                                                    Ilustração 6 - Quadro burocrático RenovaBR                 (continua)                   

Nome Formação Profissão Setor Ligação Privada 

Eduardo 

Mufarej 

Administração 

(PUC-SP) 
Empresário Fundador 

Tarpon 

Investimentos, 

Somos Educação, 

Banco HSBC, 

Citigroup, Banco 

CCF 

Erick 

Jacques 
- - Formação - 

Gabriel 

Azevedo 

Comunicação 

Social e 

Direito 

(Faculdades 

Milton 

Campos) 

Professor Formação - 

15

3 1 1 1 1

São Paulo Rio de

Janeiro

Minas

Gerais

Rio Grande

do Sul

Brasília Santa

Catarina

0

2

4

6

8

10

12

14

16
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Irana 

Bullara 

Administração 

(USP) 
- 

Diretora-

Executiva 

Sistema Anglo de 

Ensino 

Pedro 

Simões 
- - Comunicação 

Palavra 

Comunicação 

Rodrigo 

Cobra 

Administração 

pública 

(UFLA) 

- Mobilização 
Vetor Brasil, 

Elougroup 

William 

Mimassi 

Pedroso 

Direito (USP) - Financeiro 
Fosun, Somos 

Educação 

Danilo 

Lima 

Ciências 

Sociais 

(UFSCar) 

Sociólogo e 

Pesquisador 
Diversidade EDUCAFRO 

Darlan 

Dal-

Bianco 

Engenharia 

Química 

(UFV) 

Engenheiro 

Químico 
Dados APONTE Brasil 

Isabel 

Montoro 

Administração 

Pública 

(FGV-SP) 

Administradora 

Analista 

Gente e 

Gestão 
- 

         Fonte: Dados obtidos no site do RenovaBR e por pesquisa no Google 

Ilustração 7 – Quadro de Colaboradores RenovaBR 

Nome Formação Profissão 
Ligação 

Privada 

Sabrina 

Espírito 

Santo 

Psicologia 

(Faculdades 

Metropolitanas 

Unidas) 

Analista 
Somos 

Educação 

Camila 

Sousa 
- - - 

Gabriel 

Tacla 

Bachalerando 

em Direito 

(Universidade 

Presbiteriana 

Mackenzie) 

- - 

Naara 

Normande 
- - - 

Julia 

Castello 

Jornalismo 

(PUC-SP) 
- - 

Júlia Amed - - - 

Maíra 

Perazzo 

Psicologia 

(Unip) 
- 

Somos 

Educação, 

Tarpon 

Investimentos, 

Vision Brazil 

Investimentos 
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Ederson 

Corbari 
- 

Engenheiro 

de 

Software 

- 

Mário 

Castro 
- - - 

Éder Xavier - - - 

                              Fonte: Dados obtidos no site do RenovaBR e por pesquisa no Google 

                          Ilustração 8 – Quadro do Conselho Consultivo RenovaBR (continua) 

Nome Formação Profissão 
Ligação 

Privada 

Claudio 

Luiz 

Lottenberg 

Medicina 

(Unifesp) 

Médico e 

Empresário 

Hospital 

Israelita 

Albert-

Einstein, 

UnitedHealth 

Brasil, Lotten 

Eyes 

Claudio 

Szajman 
- - Grupo VR 

Cristina 

Helena 

Zingaretti 

Junqueira 

Engenharia de 

Produção 

(USP) 

Consultora 

Boston 

Medical 

Group 

Christiane 

Silva Pinto 

Jornalismo 

(USP) 
Jornalista 

Google, 

Revista 

Capricho, 

Daniel 

Krepel 

Goldberg 

Direito (USP) 
Advogado e 

Empresário 

Banco 

Morgan 

Stanley, 

Fundo FKG, 

Anima 

Educação 

José Carlos 

Reis de 

Magalhães 

Netto 

Administração 

(FGV-Rio) 
Empresário 

Somos 

Educação, 

Tarpon 

Investimentos, 

Omega 

Geração, 

Jean-Marc 

Robert 

Nogueira 

Baptista 

Etlin 

- Empresário Itaú 

Luciano 

Huck 
Direito (USP) 

Apresentador 

de TV 
- 
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Marina 

Medeiros 

Helou 

- 

(atualmente 

Deputada 

Estadual) 

- 

Paulo Cesar 

Hartung 

Gomes 

Economista 

(UFES) 
Economista - 

Wolff 

Klabin 
- - Klabin SA 

                              Fonte: Dados obtidos no site do RenovaBR e por pesquisa no Google 

 A dificuldade para conseguir mais informações sobre seus membros, indica uma 

característica presente no RenovaBR: a organização abre espaço para jovens recém-formados, 

funcionando como uma espécie “jovem aprendiz”, diferente da RAPS, que predominantemente 

possui em seus quadros profissionais com mais experiência e renome no mercado de trabalho. 

Assim como a RAPS, a maioria dos membros do RenovaBR é formada na região centro-sul, 

predominantemente no estado de São Paulo. Em relação às ligações privadas, percebe-se a 

presença de pessoas ligadas a famílias e empresas bilionárias, como é o caso de Wolff Klabin 

e Claudio Sjazman. Bancos, grupos de investimento e empresas de educação chamam atenção 

pela presença recorrente nas atividades profissionais dos seus associados.  

2.4 - Números das organizações nas redes sociais 

Na tabela 4 é apresentado o número de curtidas (Facebook), seguidores (Twitter e 

Instagram) e inscritos (YouTube) das páginas oficiais de cada organização. Por mais que os 

termos sejam diferentes para cada rede social, na prática eles possuem o mesmo significado, 

isto é, contabilizam o número de contas que “seguem” todo conteúdo publicado por aquele 

determinado perfil.  

Em relação ao número total de seguidores, o colocamos a título de comparação, pois 

uma mesma pessoa pode seguir as organizações nas suas diferentes redes sociais. Então, por 

exemplo, no caso da Raps, não significa necessariamente que 40.857 pessoas diferentes a 

seguem, o número pode ser ainda menor.  

Tabela 4 - Números das organizações nas redes sociais 

 RenovaBR RAPS 

Twitter 13.800 3.697 

Facebook 89.673 20.374 

Instagram 102.000 15.900 

YouTube 6.000 886 

Total 206.673 40.857 
      Fonte: Elaboração própria a partir de consulta feita no mês de dezembro de 2019 
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 Em um primeiro momento, quando comparamos os números de líderes já formados e 

de inscritos nos processos seletivos com os números das redes sociais de RAPS e RenovaBR, 

parece haver uma certa contradição: como essas organizações que cresceram tanto nos últimos 

anos possuem números tão inexpressivos nas suas redes sociais? E isso levando em conta a 

notória ascensão das redes sociais nos últimos anos como meio de propaganda político-

partidária e sua influência no processo eleitoral. 

 Os resultados obtidos na pesquisa indicam que RAPS e RenovaBR demonstram sucesso 

estratégico justamente quando as olhamos por dentro, pelo seu propósito: a formação de líderes. 

Apenas o deputado federal Luiz Flávio Gomes (PSB-SP), Líder RAPS, apresenta números 

superiores aos das duas organizações. Somente no Facebook ele possui 283.236 curtidas, 

aproximadamente 40.000 a mais do que o total de RAPS e RenovaBR juntas. A deputada 

federal Tábata Amaral (PDT-SP), Líder RAPS e RenovaBR, que ganhou bastante repercussão 

nas redes no início do ano ao travar um embate com o ex-ministro da Educação Vélez 

Rodríguez, totaliza mais de 1.000.000 de seguidores se somadas todas as suas redes sociais.  

 Para ilustrar a dimensão que os líderes das duas organizações possuem nas redes sociais, 

montamos as seguintes tabelas: 

                               Tabela 5 - Números dos líderes RAPS nas redes sociais                      (continua) 

 
 

Cargo Partido Twitter Facebook Instagram YouTube 

Tábata 

Amaral 

Deputada 

Federal 
PDT-SP 262.000 412.098 568.000 10.200 

Luiz Flávio 

Gomes 

Deputado 

Federal 
PSB-SP 168.000 283.236 130.000 81.600 

Mara 

Grabrilli 
Senadora PSDB-SP 53.600 279.044 74.200 5.020 

Vinicius 

Poit 

Deputado 

Federal 
NOVO-SP 71.900 323.000 111.000 26.800 

José 

Reguffe 
Senador 

Podemos-

DF 
132.000 107.000 - 4.410 

Alessandro 

Molon 

Deputado 

Federal 
PSB-RJ 247.000 271.000 150.000 19.600 

Randolfe 

Rodrigues 
Senador Rede-AP 140.000 228.969 76.200 339 

Renato 

Casagrande 
Governador PSB-ES 53.800 154.258 56.600 146 

Priscila 

Krause 

Deputada 

Estadual 
DEM-PE 8.225 103.272 19.700 394 

Rodrigo 

Cunha 
Senador PSDB-AL 8.933 78.593 87.600 1.080 
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Kelps Lima 
Deputado 

Estadual 
SD-RN 48.100 69.516 26.500 2.780 

Fabio 

Ostermann 

Deputado 

Estadual 

NOVO-

RS 
42.600 60.368 16.400 16.300 

Duarte 

Júnior 

Deputado 

Estadual 

PCdoB-

MA 
12.600 55.469 92.900 7.420 

Paulinha 
Deputada 

Estadual 
PDT-SC 480 48.000 60.400 71 

Rodrigo 

Coelho 

Deputado 

Federal 
PSB-SC 6.822 41.817 - 76 

Tiago 

Mitraud 

Deputado 

Federal 

NOVO-

MG 
30.800 41.748 42.300 1.060 

Joana Darc 

Protetora 

dos 

Animais 

Deputada 

Estadual 
PR-AM - 36.846 34.700 319 

Goura 
Deputada 

Estadual 
PDT-PR 848 33.614 18.900 580 

Marcelo 

Calero 

Deputado 

Federal 

Cidadania-

RJ 
23.800 33.227 44.500 428 

Rodrigo 

Agostinho 

Deputado 

Federal 
PSB-SP 5.855 23.467 9.326 79 

   Fonte: Elaboração própria  

 

 

                                   Tabela 6 – Número dos líderes RenovaBR nas redes sociais                 (continua) 

 

Cargo Partido Twitter Facebook Instagram YouTube 

Tábata 

Amaral 

Deputada 

Federal 
PDT-SP 262.000 412.098 568.000 10.200 

Vinicius 

Poit 

Deputado 

Federal 
NOVO-SP 71.800 323.420 111.000 26.800 

Heni Ozi 

Cukier 

Deputado 

Estadual 
NOVO-SP 19.900 146.311 31.400 3.930 

Daniel José 
Deputado 

Estadual 
NOVO-SP 24.200 107.489 40.600 6.450 

Fábio 

Ostermann 

Deputado 

Estadual 

NOVO-

RS 
42.600 60.368 16.400 16.300 

Felipe 

Rigoni 

Deputado 

Federal 
PSB-ES 14.300 44.988 47.100 903 

Tiago 

Mitraud 

Deputado 

Federal 

NOVO-

MG 
30.800 41.747 42.300 1.060 

Marina 

Helou 

Deputada 

Estadual 
Rede-SP 482 37.191 15.200 202 

Paulo 

Ganime 

Deputado 

Federal 
NOVO-RJ 49.200 34.854 48.700 1.510 

Marcelo 

Calero 

Deputado 

Federal 

Cidadania-

RJ 
23.800 33.227 44.500 428 

Ricardo 

Mellão 

Deputado 

Estadual 
NOVO-SP 4.967 30.920 22.900 169 
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Alessandro 

Vieira 
Senador 

Cidadania-

SE 
46.200 30.217 70.100 2.350 

Luiz Lima 
Deputado 

Federal 
PSL-RJ 13.100 20.096 32.300 420 

Renan 

Ferreirinha 

Deputado 

Estadual 
PSB-RJ 1.978 18.226 15.200 155 

Joênia 

Wapichana 

Deputada 

Federal 
REDE-RR 6.077 17.550 27.400 - 

Fonte: Elaboração própria 

 

3 FORMAÇÃO DE REDES 

A YouTube Data Tools é uma compilação de ferramentas que coleta dados do YouTube 

e “permite aplicações de análise e estudos em basicamente três pilares de informações: vídeos, 

comentários e conexões”16. A partir de IDs (são os “códigos” que cada canal do YouTube 

possui) selecionadas, a ferramenta Channel Network consegue criar uma base de dados que 

expressa as ligações identificadas entre os canais que serviram de matéria prima e os canais que 

ela identificou conexões. Estas são baseadas nas propriedades dos vídeos dos canais 

selecionados e também nos próprios canais: título, descrição, categoria, data, comentários, 

curtidas e descurtidas. Depois, os dados extraídos pela ferramenta podem ser importados para 

o sofware Gephi, que os edita e cria um grafo, isto é, uma representação visual da rede formada. 

Para este trabalho selecionamos a ID do canal oficial da RAPS e a rodamos no YouTube 

Data Tools. Os dados gerados pela ferramenta foram abertos no editor de planilhadas Excel 

para melhor visualização e edição. A partir dele, foram feitas sucessivas limpezas (onde são 

excluídos da planilha os canais que possuem pouca ou nenhuma relação com a pesquisa) até 

chegarmos a um resultado satisfatório, isto é, a um grafo limpo, homogêneo. 

A Figura 1 mostra um dos grafos gerados no início do processo de limpeza. Ao ser 

contrastado com a Figura 2 (grafo final) e sua análise, esperamos que a compreensão sobre a 

difença entre um grafo pouco homogêneo (mais disperso) e um grafo homogêneo (mais denso) 

se torne mais clara. 

 

 
16Disponível em: https://www.ibpad.com.br/aula/youtube-data-tools-aplicacoes-5ed/ Acesso em: 29 dez. 2019 

https://www.ibpad.com.br/aula/youtube-data-tools-aplicacoes-5ed/
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Figura 2 – Grafo inicial 

 

Na Figura 3, vemos os nomes de diversos canais. Cada nó (vértice) representa17 um 

canal; cada linha (aresta) representa a conexão entre os nós (os canais). Percebe-se a formação 

de um grande cluster, isto é, um grupo de nós fortemente conectado, que compõe uma 

comunidade, uma rede. Dessa maneira, podemos concluir que quanto maior a proximidade 

entre os nomes dos canais, maior é o seu “parentesco” online, pois “essas redes conectam não 

apenas computadores, mas pessoas” (RECUERO, 2009). Quanto à importância da análise das 

redes sociais, para além da já mencionada no capítulo 2, é importante entendermos que 

as redes sociais são metáforas para o estudo dos agrupamentos sociais. Uma 

rede é, assim, uma forma de representar um grupo, onde os atores podem representar 

indivíduos e instituições e suas conexões as relações entre esses atores. Redes sociais 

são parte da sociabilidade humana e assim, seu estudo está focado nos modos sociais 

dos indivíduos e na estrutura da sociedade. (RECUERO, xxx) 

Figura 3 - Grafo final 

 

 
17Para melhor visualização, dar zoom na imagem 
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Além da Raps, temos no grafo o Livres, o Agora! e o Politize!, que são movimentos 

políticos liberais da mesma natureza. A simples aparição deles no grafo já nos indica a 

existência de vínculos entre eles. Ao examinarmos seus laços políticos, isso se tornará mais 

concreto. Vejamos melhor suas posições no grafo a partir das Figuras 3 e 4: 

Figura 4 – Posição do LIVRES e do Politize! no grafo final 

 

Figura 5 – Posição da RAPS e do Agora! no grafo final 

 

Fundado em 2016, o Agora! “é uma plataforma de lideranças enjagadas na discussão, 

formulação e implementação de políticas públicas no Brasil” 18. Entre seus apoiadores, estão 

Luciano Huck (RenovaBR), Eduardo Mufarej (RenovaBR) e Marcelo Calero (RenovaBR e 

RAPS).   

Também fundado em 2016, o Livres “tornou-se um movimento liberal suprapartidário 

empenhado em desenvolver novas lideranças, políticas públicas e projetos de impacto social 

com o objetivo de renovar a política e construir um Brasil mais livre [...]”19. Entre seus 

membros, como líderes ou professores, estão Marcelo Calero (RAPS, RenovaBR e Agora!), 

Fábio Ostermann (RenovaBR e RAPS) e Gabriel Azevedo (RenovaBR e RAPS). 

Fundado em 2014, o Politize! é “uma organização da sociedade civil sem fins lucrativos 

(ONG) com a missão de formar uma nova geração de cidadãos conscientes e comprometidos 

 
18 Disponível em:https://www.agoramovimento.com/# Acesso em 29 dez. 2019 
19 Disponível em: https://www.eusoulivres.org/sobre/ Acesso em: 29 dez. 2019 

https://www.agoramovimento.com/
https://www.eusoulivres.org/sobre/
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com a democracia. Atuamos por meio da educação política para qualquer pessoa [...]”20. Entre 

seus membros, como líderes ou professores, estão Gabriel Azevedo (RenovaBR, RAPS e 

Livres), Tiago Mitraud (RenovaBR e RAPS) e Eduardo Mufarej (RenovaBR, Agora!). Como 

instituições apoiadoras, aparecem a RAPS e a Todos Pela Educação (Eduardo Mufarej).  

Parece-nos bastante significativa o trânsito existente entre os membros dessas 

organizações, sobretudo no caso do recém-eleito vereador Gabriel Azevedo que é vinculado a 

pelo menos quatro das cinco organizações: RenovaBR (como professor e diretor de formação), 

RAPS (como líder), Livres (como associado) e Politize! (como professor). Isso indica a 

convergência de valores e princípios que há entre elas. Além do mais, Gabriel Azevedo faz 

parte do aparelho de Estado, é um agente político. Se ele sob a condição parlamentar aparece 

vinculado simultaneamente às quatro organizações, isso nos indica que essas organizações em 

sua essência possuem as mesmas estratégias políticas, apenas atuam sob nuances distintas, com 

táticas e interesses particulares à sua composição interna.   

3.2 – Conexões internacionais 

 Outro fato que nos chamou atenção foi a aparição dos canais de diversas universidades 

estadunidenses e inglesas como Harvard (com onze canais diferentes), Stanford, Berkeley, 

Yale, London School of Economics e Oxford. Vejamos melhor a partir da seguinte figura: 

Figura 6 – Posição das universidades estadunidenses e americanas no grafo final 

 

Como mencionado na matéria citada no capítulo 2, o RenovaBR começou a tomar forma 

a partir de discussões feitas no evento Brazil Conference21, em 2017. Nele, também 

 
20 Disponível em: https://www.politize.com.br/quem-somos/ Acesso em: 29 dez. 2019 
21 Evento promovido por alunos da universidade de Harvard e do MIT (Massachusets Institute of Technology), 

em Cambridge, nos Estados Unidos 

https://www.politize.com.br/quem-somos/
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participaram enquanto conferencistas22: Guilherme Leal, Jorge Paulo Lemann, Dilma Rousseff, 

Warren Buffett, Armínio Fraga, Marina Silva, Sérgio Moro, Deltan Dellagnol, Olavo de 

Carvalho, Luis Roberto Barroso, Luciano Huck, João Amoedo e Tábata Amaral, além 

representantes das universidades que aparecerem na Figura 5 e de instituições como Banco 

Mundial, BTG Pactual, Boticário, BNDES, Magazine Luiza, Vem Pra Rua, Movimento 

Acredito, JBS, Bradesco, Itaú e Amazon.  

No site do evento, consta na aba “Mission”: “In the aftermath of a historical political 

divide in Brazil, comes a question of interest to all na-tions: what is needed to bridge these 

differences and reset socio-economical development?”23. Nesse sentido, o evento se organizou 

sob a premissa de que havia uma pujante crise política24 no Brasil, portanto, tinha por objetivo 

  discuss central problems and work on a sustainable agenda to address these 

and other challenging issues. While centered on tolerance, openness, and 

impartiality, we aim to create a welcoming, free space where people with different 

backgrounds and opinions can exchange ideas and, most importantly, resonate their 

thoughts25 

Aproximadamente dois anos após a Brazil Conference, Eduardo Mufarej, idealizador e 

fundador do RenovaBR, voltou aos Estados Unidos, na Universidade de Stanford, para o evento 

Brazil at Silicon Valley, que tinha por objetivo ser 

mais do que uma conferência, a ideia é criar um ecossistema que reduza as distâncias 

entre o Brasil e o Vale do Silício, trazendo temas, discussões e conexões que se 

apliquem à vida prática do País – evitando a armadilha de se encarar a tecnologia 

como um fim em si mesma26 

Esse evento tinha como conselheiros: Carlos Brito (CEO AB InBev), Hugo Barra (vice-

presidente de realidade virtual do Facebook), Jorge Paulo Lemann (3G) e Luciano Huck. Como 

 
22 Disponível em: http://2017.brazilconference.org/en/speakers/ Acesso em: 29 dez. 2019 
23 Após uma divisão política histórica no Brasil, surge uma questão de interesse para todas as nações: o que é 

necessário para superar essas diferenças e redefinir o desenvolvimento socioeconômico? Disponível em: 

http://2017.brazilconference.org/en/mission/ Acesso em: 29 dez. 2019 
24 Cabe citar que o evento ocorreu aproximadamente um ano e meio depois do processo de impeachment da 

presidenta Dilma Rousseff. 

25 Discutir com maturidade os problemas centrais e trabalhar em uma agenda sustentável para abordar essas e 

outras questões desafiadoras. Embora centrado na tolerância, abertura e imparcialidade, nosso objetivo é criar um 

espaço livre e acolhedor, onde pessoas com diferentes experiências e opiniões possam trocar ideias e, o mais 

importante, ressonar seus pensamentos. 
26 Disponível em: https://braziljournal.com/em-stanford-uma-ponte-do-brasil-com-seu-futuro-sempre-adiado 

Acesso em 29 dez. 2019 

http://2017.brazilconference.org/en/speakers/
http://2017.brazilconference.org/en/mission/
https://braziljournal.com/em-stanford-uma-ponte-do-brasil-com-seu-futuro-sempre-adiado%20Acesso%20em%2029
https://braziljournal.com/em-stanford-uma-ponte-do-brasil-com-seu-futuro-sempre-adiado%20Acesso%20em%2029
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empresas patrocinadoras: Anima Educação, BTG Pactual, Bank of America, Fundação 

Lemann, Votorantim, Valor Capital Group, Instituto D’or, entre outras.  

O conjunto de patrocinadores e palestrantes desses dois eventos onde Eduardo Mufarej 

e Guilherme Leal participaram ativamente indica os interesses empresariais que circundam 

RAPS e RenovaBR desde a sua fundação. Além disso, também indica a existência de uma rede 

internacional, especificamente estadunidense, de difusão da doutrina liberal, com vinculação 

orgânica às universidades já mencionadas, especialmente Harvard. 

Sobre Harvard, também nos parece significativa a figura de Steve Jarding. Desde 2004, 

ele é professor da Harvard Kennedy School, onde lecionada aulas de comunicação política e 

gestão de campanhas políticas. Além disso, em universidades da Espanha (Universidade de 

Navarra) e do Quênia (Strathmore University Bussiness School) e em instituições de formação 

de lideranças como a ASPIRE Academy da Romênia (fundada em 2004) e a Asia Leadership 

dos Estados Unidos (fundada em 2013).   

Com base em uma publicação no twitter do já mencionado vereador Gabriel Azevedo, 

percebemos a importância do professor na formação dos líderes RAPS: “Meu destaque é a aula 

do Professor Steve Jarding, da Harvard Kennedy School, que nos visita todo ano e treina 

políticos do mundo inteiro para falar em público, para debater ideias e para lidar com a 

câmera. Ajuda bem!” 27. Em uma das aulas que ministrou no módulo de formação da RAPS, 

em 2017, 

o professor de Harvard debateu acerca da escrita e fala de discursos apresentando um 

guia de 10 itens para obter um bom desempenho ao falar com os eleitores, como 

buscar um tema central, focar em histórias que possam ilustrar a fala e, ao 

final,  provocar emoção e entusiasmo nos ouvintes.28 

 

O software IRAMUTEQ (Interface de R pour les Analyses Multidimensionnelles de 

Textes et de Questionnaires) possibilita diversos tipos de análises textuais: estatísticas textuais, 

pesquisa de especificidades de grupos, classificação hierárquica descendente, análise de 

palavras de similitude e nuvem de palavras (CAMARGO e JUSTO, 2013). Para este trabalho 

foram extraídas as legendas de X vídeos selecionados a partir dos canais oficiais da RAPS e do 

RenovaBR na plataforma YouTube. O corpus textual, isto é, o conjunto de textos selecionados 

 
27 Disponível em: https://twitter.com/gabrielazevedo/status/1065723223508164608 Acesso em: 29 dez. 2019 
28 Disponível em: https://www.raps.org.br/liderancas-receberam-orientacoes-sobre-mensagem-postura-e-

discurso-de-campanha/ Acesso em 2019 dez. 2019 

https://twitter.com/gabrielazevedo/status/1065723223508164608
https://www.raps.org.br/liderancas-receberam-orientacoes-sobre-mensagem-postura-e-discurso-de-campanha/
https://www.raps.org.br/liderancas-receberam-orientacoes-sobre-mensagem-postura-e-discurso-de-campanha/
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foi analisado a partir da classificação hierárquica descendente, que permite identificar 

indicações de vínculos entre as palavras.  

 

Figura 7 – Diagrama dos eixos fatoriais

 
Fonte: Dados produzidor pelo IRAMUTEQ com base nas legendas extraídas pelo autor 

 Quanto mais centralizada uma palavra estiver no plano fatorial, maior é o grau de sua 

aparição no corpus textual selecionado, ou seja, nas falas dos vídeos de RAPS e RenovaBR 

selecionados. No centro do plano fatorial aparece a palavra “querer”, isto indica uma espécie 

de acento na iniciativa individual, com forte apelo motivacional. Como apontamos no capítulo 

anterior, RAPS e RenovaBR possuem estreitos laços ideológicos com outras instituições do 

mesmo gênero, como Politize! e Agora!, cujos nomes (os dois com exclamação e o primeiro 

também no modo imperativo) expressam muito bem esse apelo.  

 No centro do plano aparecem bem próximas as seguintes palavras: “empresa”, 

“próprio”, “capacidade” e “disciplina”. Relacionando-as especialmente com a RAPS, que 

possui um projeto chamado Empreendedores Cívicos, parece-nos bastante sugestivo o 

argumento de Laval e Dardot (20xx) sobre o advento da racionalidade neoliberal, que atua como 

“um sistema normativo que ampliou sua influência ao mundo inteiro, estendendo a lógica do 
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capital a todas as relações sociais e a todas as esferas da vida” (LAVAL; DARDOT, xxx). Dessa 

forma, os autores defendem que o neoliberalismo é uma racionalidade que constitui e ordena a 

subjetividade humana sob um modelo empresarial de conduta (DARDOT. LAVAL, 2016, 

P.17), criando, assim, o “Homem Empresarial”.  

Nesse sentido, a validade teórica dessa formulação, enquanto tendência de 

comportamento, sustenta-se no fato de que no período de formação do RenovaBR há aulas 

ministradas pela Sociedade Brasileira de Coaching, que é  

uma das maiores empresas de coaching do mundo, é líder e referência nacional e 

internacional em treinamentos e soluções de alta performance. Firmemente 

comprometida em promover a evolução e a maximização do potencial humano, a 

SBCOACHING contribui para produzir mudanças positivas e sustentáveis e para 

aumentar as conquistas de indivíduos, times e organizações.29 

 Outro arranjo de palavras que merece ser sublinhado é o seguinte: “centro”, 

“candidatura”, “fragmentação”, “cenário” e “mudar”, presentes no cluster verde. Elas 

expressam com clareza o desejo que RAPS e RenovaBR possuem de se apresentar como 

alternativas de centro à “velha política”, como organizações que a partir do diálogo30 entre 

“diferentes” espectros ideológicos fogem de qualquer extremismo político. A partir do próximo 

capítulo esperamos que isso fique mais claro. 

  

4 – Análise de vídeos31  

Neste capítulo serão analisados os conteúdos de sete vídeos também selecionados nos 

canais oficiais do RenovaBR e da RAPS na plataforma YouTube. Tomando como princípio a 

indicação de Marx e Engels segundo a qual “a linguagem é consciência real, prática” (MARX; 

ENGELS, 2002)32, o nosso objetivo consiste em entender a lógica dessas organizações por meio 

do discurso dos seus idealizadores: Eduardo Mufarej (RenovaBR) e Guilherme Leal (RAPS). 

No caso do RenovaBR, também selecionamos um vídeo sem a participação de Mufarej, mas 

que diz respeito ao mesmo tema.  

Vídeo 1 - Título: RAPS| Guilherme Leal e Marcos Vinícius de Campos| Seminário de 

Apresentação e Integração RAPS 2013 (postado em 15.04.2013) 

 
29 Disponível em: https://www.sbcoaching.com.br/quem-somos Acesso em: 29 dez. 2019 
30 “Não vamos encontrar soluções para nossos problemas se insistirmos em divisão e intolerância. Avançar é 

construir junto”. Disponível em: https://renovabr.org/quem-somos/ Acesso em: 29 dez. 2019 
31 Todos os trechos entre aspas são as falas literais dos vídeos mencionados 

 

https://www.sbcoaching.com.br/quem-somos
https://renovabr.org/quem-somos/
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Logo no início, Guilherme Leal cita uma entrevista do teólogo e professor universitário 

Leonardo Boff ao programa Roda Viva, onde este identifica a existência de uma crise de falta 

de lideranças inspiradoras no mundo. A partir disto, o presidente da Raps diz que existe 

descrença nas igrejas, nos partidos políticos, no sindicato e que “a maioria das instituições do 

século XX estão desacreditadas”. Nesse sentido, Leal fala “da utopia da formação de líderes” 

que começa a se realizar com o surgimento da Raps.  

Dessa maneira, a Raps é descrita como uma organização que pode “dar a conformação 

de rede” a pessoas com um objetivo comum, “falando a mesma língua”. Também diz que é 

preciso “ocupar todos os espaços de poder, de governança” para “promover a mudança da 

sociedade”, tendo como objetivo um país mais próspero, justo, sustentável e inclusivo.  

Depois da fala do presidente, foi a vez de Marcos Vinícius, Diretor Executivo da Raps, 

falar. Ele começa apresentando um slide com manchetes sobre corrupção nas capas das revistas 

Época, Veja e Carta Capital para ilustrar seu argumento de que no Brasil há uma visão negativa 

da política. Assim, o diretor diz que os criadores da Raps, olhando para essa situação, 

identificaram suas causas e construíram todo o “projeto Raps” em cima de uma metodologia, 

de uma “hipótese de trabalho”. Em seguida, Marcos Vinícius pontua a “questão central” dessa 

hipótese: 

a) Reconhecimento da falta de lideranças políticas, com mandatos, comprometidas 

com os valores e princípios da sustentabilidade (de ética e de transparência) 

O diretor prossegue sua fala e afirma que o resultado de políticos sem essa “agenda 

sustentável” é o “alto índice de desigualdade socioeconômica, o crescimento sem 

sustentabilidade, a rejeição da política pela população e uma crise crescente na democracia 

representativa”. Em seguida, ele diz que as causas principais desses problemas são três: 

1) Deficiência no processo de seleção dos candidatos (vereadores, deputados, prefeitos 

etc.) 

2) Pouca clareza em relação ao objeto da agenda política deles 

3) Escassa participação da população na vida política do país 

Especificamente sofre o terceiro ponto, Marcos Vinícius explica que suas causas são o 

descrédito crescente dos políticos e dos partidos, a falta de fomento à cultura política e a baixa 

politização da população. Para reverter este quadro, o diretor defende o aperfeiçoamento de 

processos de seleção de lideranças. Nesse sentido, o processo de formação da Raps foi 
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elaborado com o objetivo de superar esses problemas. Nele estão presentes as seguintes 

demandas apresentadas por Marcos: 

1) Aumentar o conhecimento sobre o sistema político 

2) Aumentar o estímulo ao envolvimento de novas lideranças na política 

3) Reduzir os custos das campanhas, diminuindo a influência do marketing no 

processo eleitoral, e começar as campanhas com três, quatro anos de antecedência 

4) Criar técnicas de mobilização 

Vídeo 2 – Título: Guilherme Leal fala sobre a RAPS no Curso Candidatos pela 

Sustentabilidade 2012 (postado em 21.03.2013) 

Guilherme Leal começa sua fala parabenizando todos as pessoas presentes no evento 

dizendo que a presença delas naquele espaço já possui um significado em si, que é a existência 

de pessoas comprometidas “com uma nova forma de servir, de fazer política, acreditar que é 

possível”. Em seguida, ele afirma que isso é apenas o ponto inicial de um processo de longo 

prazo, que só pode se realizar “pela base, é a sociedade que vai se articular, com uma política 

institucional tendo que mudar, sim”.  

O presidente da Raps afirma que o Brasil possui uma “enormidade de potencialidades” 

como: 

1) A maior biodiversidade do planeta, um “patrimônio natural fantástico” 

2) Diversidade social e cultural fantásticas 

3) Avanços institucionais na democracia conquistados após 1988 por um “processo de 

democratização” 

A “política institucional” também é mencionada por Leal como “fundamental para 

promover as mudanças que queremos, não se pode abrir mão dela”, e que “a democracia 

representativa é indispensável”. A “sociedade civil organizada” e as empresas são outros atores 

que o presidente da Raps faz questão de mencionar para falar do processo de “construção de 

uma sociedade mais próspera”. Nesse sentido, a Raps, como uma instituição que acolhe essas 

perspectivas de transformação, também é um espaço onde as “pessoas sentem que não estão 

sozinhas, que fazem parte de algo maior, juntas num propósito de transformação, que é possível 

fazer”.  
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Vídeo 3 – Título:  Guilherme Leal - Módulo I Curso de Formação e Capacitação de 

Líderes - RAPS 2013 (postado em 12.06.2013) 

Gravado durante um dos módulos de formação da Raps, esse vídeo é um pequeno trecho 

cujo tema é a forma “como construir e desenvolver novas lideranças políticas, como, juntos, 

criar uma nova política para esse nosso país”.  

Guilherme Leal fala sobre a sua trajetória individual, dizendo que entrou na política ao 

perceber que “sem esse envolvimento a gente não consegue mudar, sem os empreendedores no 

setor privado, sem empreendedores na sociedade a gente não consegue mudar, mas nós 

precisamos de empreendedores na política”. Ou seja, sem uma “conjugação de esforços 

dificilmente nós conseguiremos mudar”. Pouco depois, Leal cita manchetes de jornal que havia 

mostrado, referindo-se à corrupção, reforçando que este problema presente na política brasileira 

“reforça o nosso desejo de estar construindo um trabalho coletivo”. 

Refletir sobre o que significa “esse quadro institucional e político que nós vivemos, as 

suas principais carências” e resgatar o interesse na política também foram os objetivos daquela 

apresentação e de outros módulos do processo de formação. 

5.2 – RenovaBR  

Vídeo 4 – Título: Eduardo Mufarej, Co-Fundador do RenovaBR, em entrevista à Rede 

TV (postado em 09.01.2018) 

Ao ser perguntado como foi gestado o RenovaBR, Eduardo Mufarej, idealizador e co-

fundador da instituição, diz que partiu do diagnóstico de que “a população brasileira tem 

clamado por um desejo de renovação”. Além disso, ele pontua que há uma crise de 

representação, uma insatisfação geral da população em relação à classe política brasileira. Nesse 

sentido, o RenovaBR surge para viabilizar o acesso de pessoas sem os vícios da “política 

tradicional” que estejam dispostas a entrar na política, possibilitando a elas estabelecer uma 

nova forma de se relacionar com a sociedade e, assim, modificar o quadro de crise de 

representatividade. Mufarej diz que o RenovaBR é um projeto de viabilização de acesso à 

política, é uma rede de sustentação e apoio a todos que anseiam um novo fazer político. 

Desejo de renovação e falência política são pontos mencionados mais de uma vez. A 

partir deles que toda a estrutura do RenovaBR foi pensada, desde o nome até as matérias do 

curso de formação. Este foi pensado de forma “completa e flexível”, suas matérias obrigatórias 

estão ancoradas em três temas:  
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1) Propósito, autoconhecimento e liderança 

2) “Desafios do Brasil” (questão fiscal, previdência social, segurança pública, 

educação etc.) 

3) Conhecimento legislativo 

Todas elas são oferecidas por um quadro de especialistas (também referidos como 

“mentores”). Além dessas obrigatórias, há as matérias optativas, que são escolhidas de acordo 

com a preferência de cada aluno, e a de gestão de campanha. Cada aluno aprovado no processo 

seletivo dispõe de uma bolsa, que varia entre cinco mil e doze mil reais. As aulas são presenciais 

e à distância. 

Sobre simpatias partidárias, Mufarej diz que admira o NOVO e a Rede, pois eles 

“viabilizam o acesso do cidadão comum à política”. Em relação à definição ideológica, ele 

responde que é um liberal progressista, assemelhando-se ao presidente francês Emmanuel 

Macron. Ainda sobre posicionamento político, o idealizador do RenovaBR sublinha que há um 

vácuo entre Jair Bolsonaro e Lula, representantes da direita e da esquerda, e que espera o 

surgimento de uma liderança de “centro”. 

Com relação ao “perfil” do RenovaBR, Mufarej frisa os seguintes pontos: 

1) Respeito à democracia como um todo 

2) Reconhecimento de que o Estado deve servir ao cidadão e não à “máquina” 

3) Viabilizar a igualdade de oportunidades através de educação básica, saúde e 

segurança de qualidades 

4) Gestão responsável dos recursos naturais 

5) Respeito às liberdades individuais 

6) Gestão fiscalmente responsável  

O RenovaBR é definido como um “movimento de gente genuinamente interessada em 

viabilizar o acesso à política por parte de pessoas que estão dispostas”, ele visa o “acesso do 

cidadão comum à política” e “joga o jogo de acordo com as regras que estão colocadas”.  

Vídeo 5 – Título: Entrevista de Eduardo Mufarej no programa "Brasil Que Dá Certo" 

(postado em 15.02.2018) 

Nesta entrevista, Mufarej reforça a existência de uma crise entre representantes e 

representados. Ele segue um discurso crítico à política tradicional, que se encontra “bloqueada” 

aos cidadãos comuns.  O empresário diz que 2018 pode ser uma inflexão, pois a sociedade 
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participa mais das discussões políticas, está mais atenta e quer “ser um ator no processo de 

construção do futuro”.  

A partir da fala de Mufarej, é possível entender a gênese do RenovaBR da seguinte 

forma: 

Ilustração 9 – Diagrama sobre a gênese do RenovaBR 

  

Portanto, o RenovaBR surge para “capacitar uma nova geração de políticos” que tenham 

“um bom exercício de mandatos”. 

Vídeo 6 – Título: Maria Lydia entrevista Eduardo Mufarej, co-fundador do movimento 

RenovaBR, sobre as eleições (postado em 05.02.2018) 

Novamente, em relação à criação do RenovaBR, é sublinhada a crise de representação 

política, onde as pessoas sentem-se desconectadas da política institucional. Dessa forma, o 

RenovaBR surge para “viabilizar a formação de novas lideranças políticas”. Mufarej pontua os 

quatro “pilares” da orientação do RenovaBR: 

1) Autoconhecimento e liderança 

2) Nivelamento sobre os desafios do Brasil, “construindo consenso” 

3) Base de escolhas optativas específicas (no processo de formação), promovendo uma 

capacitação profunda 

4) Conhecimento sobre o “jogo político” 

RenovaBR

Amparar as pessoas para que 
elas possam "perseguir esse 

processo político"

Identificação de 
pessoas se 

mobilizando para 
participar do 

processo político

Reconhecimento do 
anseio da sociedade em 

votar em novo 
representantes, em 

"enxergar novas caras"
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Outro ponto mencionado na entrevista foi sobre o cumprimento de mandatos. Segundo 

Mufarej, há um sério problema no Brasil em relação a políticos que se elegem e, passados dois 

anos, largam seus cargos para tentarem outro de maior relevo. Por exemplo, um vereador que 

já se elege com a pretensão de largar seu mandato para logo em seguida tentar o cargo de 

deputado estadual ou federal. Portanto, cumprir os quatro anos de mandato é uma 

responsabilidade essencial que os políticos, especialmente os ligados ao RenovaBR, precisam 

estabelecer, além de transparência completa nas suas votações e estruturação apropriada da 

verba de gabinete, de acordo com Mufarej. 

Vídeo 7 – Título: O que os brasileiros esperam da política? (postado em 27.02.2018) 

A partir de uma pesquisa encomendada ao Instituto Locomotiva e à Ideia Big Data33 no 

final de 2017, o RenovaBR organizou uma palestra para apresentar os resultados obtidos nela 

e sua relação com as finalidades da organização. Apresentada por Renato Meirelles, presidente 

do Instituto Locomotiva, a apresentação intitulada “A política pela lógica da demanda” buscou 

“entender a política pela ótica dos brasileiros, identificando demandas e aspirações para as 

eleições de 2018 e a aderência a propostas do RenovaBR”.  

Foram entrevistados online 1.500 brasileiros com 18 anos ou mais. O primeiro resultado 

da pesquisa que foi mencionado diz respeito ao “abismo entre representantes e representados”. 

Segundo o apresentador, 95% da população brasileira não se sente representada pelos políticos 

atuais (a pesquisa foi realizada entre 24 e 28 de janeiro de 2018) e 78% não reelegeria alguém. 

Falta de transparência, de preparo e de compromisso foram características elencadas para 

explicar a falta de representatividade. Nesse sentido, foi identificada uma demanda da sociedade 

para novas alternativas políticas, em reação à “política tradicional”, que age “para se manter no 

poder”. Portanto, o propósito do RenovaBR passa a ser criar essas alternativas, formando líderes 

políticos capacitados para um bom exercício da função legislativa ou executiva. 

 

 

 

 

 
33 Empresas que têm por objetivo ajudar seus “clientes a solucionar problemas, tomar decisões estratégicas e se 

comunicar com os seus públicos de interesse de forma mais assertiva e segura”. Disponível em: 

https://ideiabigdata.com/quemsomos-2-2/ Acesso em: 29 dez. 2019 

https://ideiabigdata.com/quemsomos-2-2/
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5  CONCLUSÃO 

 Embora este trabalho tenha sido desenvolvido de forma introdutória, procuramos 

examinar com robustez o processo de surgimento, no Brasil, de organizações de formação de 

lideranças políticas, particularmente a RAPS e o RenovaBR, utilizando os recursos 

metodológicos que julgamos pertinentes. Dessa forma, nossa pesquisa insere-se em uma 

preocupação maior de compreender o enorme crescimento de entidades associativas 

empresariais (FONTES, XXX) no Brasil e no mundo.  

  Começamos examinando as propostas e os valores que estão na base de ambas as 

organizações. Tanto a RAPS como o RenovaBR têm o objetivo de se constituir como uma 

alternativa de centro contrária a qualquer extremismo, seja de direita, seja de esquerda, que 

fomenta a cultura cívica com o intuito de desenvolver uma democracia participativa na 

sociedade brasileira. Elas se opõem à “política tradicional” e apresentam-se como portadoras 

de um novo ethos político cujos princípios inegociáveis são a ética, o diálogo, a transparência, 

a honestidade e a dedicação. Dessa maneira, lutam pelo aperfeiçoamento da democracia liberal 

por meio da capacitação (formação), conexão e apoio de lideranças políticas comprometidas 

com os princípios da sustentabilidade.  

 A partir dos dados reunidos e analisados neste trabalho, parece-nos possível indicar que 

RAPS, RenovaBR, Livres, Politize! e Agora! formaram um bloco político de matriz social-

liberal que, ao menos em um curto espaço de tempo, tende a continuar se ampliando na 

sociedade civil e na sociedade política, ou seja, por todo tecido social, principalmente sob 

mandatos políticos de vereadores, deputados estaduais e federais, prefeitos, governadores e 

senadores, com o intuito fundamental de produzir políticas públicas que atendam aos interesses 

condensados nessas organizações. 

 Outro fato que nos parece bastante significativo é a articulação entre universidades 

americanas, sobretudo Harvard, com “famosos”, membros do poder judiciário e empresários 

brasileiros. Eventos como palestras, seminários e fóruns de discussão são organizados 

anualmente com apoio e financiamento de empresas bilionárias. Neles são discutidos temas 

centrais da economia brasileira, ciência e tecnologia, papel do Estado, entre outros de igual 

relevância. Nesse sentido, é possível afirmar que há uma rede internacional de think thanks 

liberais e instituições de formação de lideranças que constantemente se reúnem para 

compartilhar entre si suas experiências, além do último “know-how” eleitoral, isto é, um 

atualizado conjunto de conhecimentos práticos sobre estratégias de campanha, utilização de 
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mídias sociais, linguagem política e tudo mais que possuir relação com essa temática, sempre 

tendo em vista a maximização e o aperfeiçoamento de suas técnicas. 

Portanto, RAPS e RenovaBR são aparelhos privados de hegemonia que objetivamente 

cumprem a função de reproduzir as relações capitalistas no Brasil. Sua íntima vinculação, 

fartamente documentada neste trabalho, com frações da burguesia brasileira dos mais diversos 

setores da economia demonstram a validade deste argumento. Um exemplo bem concreto disto 

é a íntima conexão existente entre RAPS, RenovaBR, Todos pela Educação, Fundação Roberto 

Marinho, Itaú Unibanco, Natura, MRV, Gol e Fundação Lemann. A formação de líderes 

(intelectuais), em última instância, atende aos interesses das classes dominantes brasileiras, que 

defendem a manutenção das políticas neoliberais no Brasil, a disseminação da ideologia do 

empreendedorismo, em suma, a expansão das relações capitalistas por todos os âmbitos da vida 

social. 
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