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Ex-ministro do Meio Ambiente e Amazônia Legal, 
o Embaixador Rubens Ricupero faz uma análise 
do atual cenário mundial

Embaixador 
em prol da 
sustentabilidade

VIDI – O que está acontecendo 
com a República?

Rubens Ricupero – A Nova 
República inaugurada com o 
fim do regime militar em 1985 
e estruturada pela Constituição 
de 1988 completou 35 anos de 
duração com sinais de esgota-
mento tanto do sistema políti-
co quanto da economia. O fra-

Ambassador for sustainability
Former Minister of the 
Environment and Legal Amazon, 
Ambassador Rubens Ricupero 
analyses the current world scenario

VIDI – What is happening to the 
Republic?

Rubens Ricupero – The New 
Republic, inaugurated with the end 
of the military regime in 1985 and 
structured by the 1988 Constitution, 
completed 35 years of existence 
with signs of exhaustion in both the 
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political system and the economy. 
The Bolsonaro administration fail-
ure is just the latest episode of a 
crisis that has been unfolding un-
interruptedly since the collapse of 
the economy and Dilma Rousseff´s 
impeachment (2015/16), followed 
by a brief and troubled transition 
by Temer administration. The 2018 
elections worsened the situation 
with the victory of a presidential 
candidate who has no moral, po-
litical or intellectual qualities for the 
job, devoid of a party base; a popu-

list, a demagogue, an extremist with 
no democratic convictions, linked to 
extreme right-wing anti-science an-
ti-rational movements -  in the USA 
the term “lunatic fringe” defines his 
public opinion. As it was possible to 
foresee in the campaign, this admin-
istration proved to be unable to face 
and reverse the decline of the econ-
omy and deliberately accentuated 
the country’s polarization and politi-
cal radicalization. It has incalculably 
aggravated the tragic impact of the 
Covid-19 pandemic by dismissing a 

casso do governo Bolsonaro é 
apenas o mais recente episódio 
de uma crise que se vem desdo-
brando sem interrupção desde 
o colapso da economia e o im-
peachment de Dilma Rousseff 
(2015/16), seguidos pela bre-
ve e conturbada transição do 
governo Temer. As eleições de 
2018 agravaram a situação com 

a vitória de candidato presi-
dencial sem qualidades morais, 
políticas e intelectuais para o 
posto, desprovido de base par-
tidária, populista, demagogo, 
extremista sem convicções de-
mocráticas, ligado a movimen-
tos de extrema direita, anticien-
tíficos, antirracionais, o que nos 
EUA se denomina de “lunatic 
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A saída do impasse 
e da crise passa por 
reformas profundas 
na ordem política 
e econômica, 
cujas fórmulas, 
discutidas há 
anos, são bastante 
conhecidas, 
mas enfrentam 
a resistência 
de interesses 
estabelecidos
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fringe”, isto é, a franja lunática 
da opinião pública. Como era 
possível prever na campanha, 
esse governo se mostrou inca-
paz de enfrentar e reverter o 
declínio da economia e acen-
tuou deliberadamente a pola-
rização e radicalização políti-
ca do país. Agravou de modo 
incalculável o impacto trágico 
da pandemia do Covid-19, com 
a  demissão de um ministro da 
Saúde competente, arruinou 
o patrimônio de “soft power” 
acumulado em décadas  pela 
política externa, promoveu re-
trocessos lamentáveis na Ama-
zônia, no meio ambiente em 
geral, no tratamento dos povos 
indígenas, destroçou a ima-
gem do Brasil no exterior, afu-
gentou possíveis investidores. 
Quando chegar ao fim, deixará 
o país muito pior do que o re-

cebeu. Por baixo dessa situação 
de curto prazo, continuam sem 
solução os problemas que tor-
nam o sistema político cada vez 
mais disfuncional: proliferação 
de partidos políticos, dificulda-
de de construir coalizões efica-
zes de governo sem o recurso à 
corrupção, regime eleitoral que 
torna as eleições dispendiosas e 
não estimula a renovação e o re-
juvenescimento das lideranças, 
regime presidencialista rígido 
em que o impeachment acaba 
sendo a única forma de se li-
vrar de governo fracassado. Ao 
mesmo tempo e em parte como 
consequência da má qualidade 
das instituições políticas, a eco-
nomia brasileira não se revelou 
capaz de recuperar o dinamis-
mo que perdeu na década de 
1980. Há 40 anos o país pratica-
mente não cresce ou só cresce 
por espasmos de curta duração 
seguidos de crises, o chamado 
“voo de galinha”. A saída do 
impasse e da crise passa por 
reformas profundas na ordem 
política e econômica, cujas 
fórmulas, discutidas há anos, 
são bastante conhecidas, mas 
enfrentam a resistência de inte-
resses estabelecidos. Enquanto 
as instituições públicas brasilei-
ras não se mostrarem capazes 
de auto reforma não haverá 
solução para a crise sistêmica 
da República no Brasil. As elei-
ções presidenciais em si mes-
mas não poderão solucionar o 
problema mais profundo, que 
é o das reformas estruturais do 
sistema político e econômico.

VIDI – A que se deve a mudança 
de percepção para pior em rela-
ção à preservação da Amazônia?

RR – Deve-se essencialmen-
te a uma ruptura radical pro-
movida pelo governo atual 
com as políticas ambientais 
que vinham sendo seguidas 
com maior ou menos êxito por 
todos os governos democráti-
cos desde 1985. Como lembrou 
no programa Painel da Globo 
News o antiministro do Meio 
Ambiente, Bolsonaro foi eleito 
com 100% de apoio de madei-
reiros, garimpeiros, minerado-
res, pecuaristas e outros seto-
res empenhados em atividades 
predatórias na Amazônia. An-
tes de tomar posse, declarou 
tencionar suprimir o Ministério 
do Meio Ambiente (MMA) ou 
transferir suas atribuições. Só 
não fez isso por oposição da 
própria ministra da Agricultura. 
Salvou-se assim de ter de en-
frentar, já no primeiro ano de 
mandato, sem contar com um 
ministério de meio ambiente, 
três graves crises ambientais – 
a do rompimento da barragem 
de Brumadinho, as queimadas 
na Amazônia, o derrame de pe-
tróleo no mar – das quais só a 
segunda teria alguma ligação 
indireta com a agricultura. Não 
suprimiu o MMA, mas nomeou 
para dirigi-lo pessoa incumbida 
de desmantelar todas as insti-
tuições e políticas que tinham 
sido consolidadas ao longo de 
décadas. O MMA sofreu cortes 
gigantescos de verbas, os es-
pecialistas treinados se viram 
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competent minister of health, has ru-
ined the “soft power” heritage accu-
mulated in decades of foreign policy, 
has promoted regrettable setbacks in 
the Amazon region, and in the envi-
ronment in general, and in the treat-
ment of indigenous peoples thus de-
stroying Brazil´s image and chasing 
away potential investors. 

When this administration ends, it 
will leave the country much worse 
than it was before taking office. As 
for the short-term situation, prob-
lems that make the political system 
increasingly dysfunctional remain 
unresolved: proliferation of politi-
cal parties, difficulties in building 
effective pro government coalition 
without resorting to corruption and 
an electoral regime that makes elec-
tions costly and inexpensive, which 
also discourages the renewal and re-
juvenation of leadership, ultimately 
fostering a rigid presidential regime 
in which impeachment ends up be-
ing the only way to get rid of failed 
administration. At the same time, 
and partly as a result of the poor 
quality of political institutions, Bra-
zilian economy has not been able 
to recover its dynamism lost in the 
1980s. For forty years the country has 
hardly grown, or only grew due to 
short spasms in a row of crisis - also 
known as “chicken flights”. The way 

out to such an impasse and crisis 
deeply undergoes political and eco-
nomic reforms, whose formulas have 
been discussed for years and are well 
known, but they face resistance from 
established interests. As long as Bra-
zilian public institutions are not ca-
pable of self-reform, there will be no 
solution to the Republican systemic 
crisis in Brazil. Presidential elections 
in themselves will not be able to 
solve deeper problems: political and 
economic system structural reforms.

VIDI – Why has the Amazon con-
servation perception changed for 
the worse?

RR – It is essentially due to a radi-
cal rupture promoted by the current 
administration in environmental 
policies that had been followed some-
what successfully by all previous dem-
ocratic governments since 1985. As 
the minister of the anti-Environment 
reminded in the Globo News Panel TV 
program, Bolsonaro was elected with 
100% support from loggers, prospec-
tors, miners, cattle breeders, ranchers 
and other sectors engaged in preda-
tory activities in the Amazon.  Before 
taking office, he stated that he in-
tended to either abolish the Ministry 
of the Environment (MMA) or transfer 
all its duties.  He has not done so only 
thanks to the Minister of Agriculture 

opposition. This saved him from hav-
ing to face, already in the first year of 
office (not counting the actual minis-
try of environment) three serious en-
vironmental crises: the Brumadinho 
dam rupture, the Amazon burning, 
the ocean oil spill - and only the sec-
ond crisis has any indirect link to ag-
riculture. He did not suppress MMA, 
but appointed a minister tasked 
with dismantling all the institutions 
and policies that had been consoli-
dated over decades.

MMA suffered huge cuts in fund-
ing, and trained specialists were 
turned away and replaced by offi-
cers from the Military or Forestry Po-
lice. IBAMA´s ICMBio dissolved into 
the Secretary for Climate Change 
and the Department for Combating 
Deforestation. The teams of rapid 
intervention against fires ceased to 
have support, inspectors were ac-
cused of working for “an industry 
of fines” and were prohibited from 
destroying equipment seized from 
illegal loggers and miners. 

The logical result of a policy that 
encourages destruction is that de-
forestation and fires have returned 
to growth rates unseen for over 
ten years. The destruction of the 
Amazon, which had fallen from 
more than 10,000 km² on average, 
and before 2008 to less than 4,000 
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afastados e substituídos por 
oficias da Polícia Militar ou Flo-
restal na direção do IBAMA, do 
ICMBio, dissolveu-se a Secretá-
ria de Mudança Climática  e o 
Departamento de Combate ao 
Desmatamento, as equipes de 
intervenção rápida contra quei-
madas deixaram de ter apoio, 
os fiscais foram acusados de 
praticar a “indústria de multas”, 
foram proibidos de destruir os 
equipamentos apreendidos de 
madeireiros e garimpeiros ile-
gais. O resultado lógico dessa 
política de estímulo à destrui-
ção é que o desmatamento e 
os incêndios voltaram a regis-
trar taxas de crescimento que 
não eram vistas há mais de dez 

anos. A destruição da Amazô-
nia, que havia caído de mais de 
10.000 km² em média, antes de 
2008 para menos de 4.000 km² 
em 2012, recrudesceu e conti-
nua a crescer sem controle. A 
consequência tem sido uma 
crescente reação de governos 
estrangeiros e da opinião pú-
blica mundial, que passaram a 
olhar para o governo Bolsonaro 
como o principal pária ambien-
tal e ameaça ao meio ambien-
te, já se começando a registrar 
casos concretos de boicote de 
comércio e investimento em re-
lação ao Brasil. Até agora, a rea-
ção do governo tem sido mais de 
relações públicas e propaganda, 
delegando o combate ao des-

matamento ao vice-presidente 
gen. Mourão e ao Conselho da 
Amazônia. Tem havido o recurso 
às Forças Armadas e a operações 
de emergência, caras e de pouca 
eficácia. Como observou a antiga 
diretora do IBAMA, os militares 
têm gasto em um mês mais do 
que o IBAMA dispendia em um 
ano, sem resultados nem de lon-
ge comparáveis. Fora isso, não 
houve nenhuma mudança na 
questão principal: as pessoas e 
políticas que o governo Bolsona-
ro nomeou e adotou nessa área. 
Sem  mudança efetiva nas ações, 
não haverá resultados.   

VIDI – Quem vai dominar o mun-
do: um país ou a tecnologia?

RR – O mundo vai ser domi-
nado pelo país que controlar as 
tecnologias de vanguarda: inte-
ligência artificial, robotização, 
internet das coisas, internet das 
nuvens, computação quântica, 
energias renováveis baseadas 
no hidrogênio, possivelmente 
na fusão atômica, biotecnolo-
gia. Atrás da competição cres-
cente entre Estados Unidos e 
China, a questão crucial não é 
o comércio, nem mesmo a eco-
nomia, é o controle da tecnolo-
gia. Quem dominar a maioria 
das tecnologias de ponta, cedo 
ou tarde estará destinado a 
dominar o campo estratégico-
-militar não só na tecnologia 
de armamentos, mas de comu-
nicações, guerra cibernética, 
armas espaciais. Em algumas 
das áreas, os EUA e os países 
ocidentais foram complacen-
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km² in 2012, has intensified and 
continues to grow unchecked. The 
consequence has been a growing 
reaction from foreign governments 
and world public opinion, who have 
come to look at the Bolsonaro ad-
ministration as the main environ-
mental outcast and threat to the 
environment. Consequently, we are 
now seeing concrete cases of trade 
and investment boycotts against 
Brazil. So far, the government’s re-
action has been more public rela-
tions and propaganda, delegating 
the fight against deforestation to 
the Vice President General Mourao 
and the Amazon Council. There 
have been recourses poured into 
the Armed Forces and emergency 
operations, which are expensive and 
ineffective. As the former director 
of IBAMA observed, the military has 
spent more in a month than IBAMA 
in a year, and its results are in the 
least comparable. Other than that, 
there was no main issue change: the 
people and policies that the Bolso-
naro office appointed and adopted 
in this area. With no effective change 
in actions, there will be no results.

VIDI – Who will dominate the 
world: a country or technology?

RR – The world will be domi-
nated by the country that controls 
cutting-edge technologies: artificial 
intelligence, robotization, internet 
of things, cloud internet, quantum 
computing, hydrogen-based renew-
able energies, possibly atomic fu-
sion and biotechnology. Behind the 
growing competition between the 
United States and China, the cru-
cial issue is not trade, not even the 
economy, it is technology control. 
Whoever masters most of the cut-
ting edge technologies, sooner or 
later will be destined to dominate 
the strategic-military field not only 
in the technology of armaments, 
but in communications, cyber war 
and space weapons. In some areas, 
the US and Western countries have 
been complacent, leaving room for 
China to move forward perceptively. 
This is the case, for example, with 5G 
speed, in which Huawei clearly easily 
beats its two rivals, Nokia and Erics-
son, both in price and quality. Some-
what late, the US government has 
been pressuring other countries not 

to adopt Huawei’s 5G technology, 
claiming that the company would 
have ties to the Chinese regime and 
pose a security risk. The problem is 
that the USA are currently unable 
to offer an alternative due to their 
lagging behind. In Brazil´s case, the 
pressure from the US ambassador is 
public and repeatedly expressed in 
the press. The 5G auction has already 
been postponed several times and it 
is said that it will not be held this year.

VIDI – Means of payment other 
than the dollar.

RR – There are two aspects to this 
issue: whether if in the foreseeable 
future some other currency will ap-
pear as an alternative to the dollar or if 
digital means of payment will eventu-
ally replace both the dollar and other 
conventional currencies. Regarding 
the first question, it is likely, in the case 
of a worsening US-China relationship, 
that Beijing will seek, with the possi-
ble support of Russia and some other 
countries subject to American sanc-
tions (Iran, for example), to organize 
an international-dollar-free system 
of transfers and payments linked to 

Um tanto 
tardiamente, o 
governo norte-
americano vem 
pressionando 
outros países a 
não adotarem a 
tecnologia 5G da 
Huawei, alegando 
que a empresa 
teria vínculos com 
o regime chinês e 
constituiria um 
risco de segurança
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tes, deixando espaço para que 
a China se adiantasse de modo 
sensível. É o caso, por exem-
plo, da velocidade 5G, na qual 
a Huawei distancia claramen-
te suas duas rivais, a Nokia e a 
Ericsson em preço e qualidade. 
Um tanto tardiamente, o go-
verno norte-americano vem 
pressionando outros países a 
não adotarem a tecnologia 5G 
da Huawei, alegando que a 
empresa teria vínculos com o 
regime chinês e constituiria um 
risco de segurança. O proble-
ma é que os norte-americanos 
não possuem no momento 
condições para oferecer uma 

alternativa devido ao atraso em 
que se encontram na área. No 
caso do Brasil, as pressões do 
embaixador dos EUA são públi-
cas, manifestadas repetidamen-
te na imprensa. O leilão para o 
5G já foi adiado várias vezes e 
comenta-se que não será reali-
zado neste ano.  

VIDI – Meios de pagamentos 
diferentes do dólar.

RR – Há dois aspectos nesta 
questão: saber se, em futuro 
previsível, aparecerá outra mo-
eda como alternativa ao dólar 
ou se meios de pagamento di-
gitais acabarão por substituir 
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tanto o dólar como as outras 
moedas convencionais. No 
que tange à primeira questão, 
é provável, no caso de agrava-
mento da relação EUA-China, 
que Pequim busque, com o 
eventual apoio da Rússia e de 
alguns outros países vítimas 
de sanções americanas (Irã, 
por exemplo), organizar um 
sistema internacional de trans-
ferências e pagamentos inde-
pendente do dólar e vincula-
do à moeda chinesa. Não será 
tarefa fácil e isso só sucederá 
provavelmente como medida 
extrema, uma vez que o co-
mercio chinês depende hoje 
estreitamente do atual sistema 
de pagamentos. 

Por outro lado, havia casos 
concretos, já antes da pandemia, 
de surgimento de moedas virtu-

ais, o que poderá ganhar impulso 
em razão da aceleração da digi-
talização das economias. O mais 
plausível é que a tendência se 
manifeste de maneira gradual e 
progressiva, devendo haver lon-
go período de transição no qual 
coexistam tanto a moeda virtual 
quanto a moeda convencional.

VIDI – O Brasil deve emitir moe-
da ou utilizar as reservas para fi-
nanciar gastos com a pandemia?

RR – Nem uma coisa nem ou-
tra. Emissões ou uso de reser-
vas constituem saídas aparen-
temente mais fáceis, mas que 
acabam agravando problemas 
crônicos. Em vez de continuar a 
empurrar com a barriga as refor-
mas indispensáveis, o que as ins-
tituições devem fazer é enfren-
tar o desafio uma vez por todas, 

dentre elas a prioritária reforma 
do regime tributário, corrigindo 
suas distorções. Já amadureceu 
no Brasil o debate sobre o caó-
tico sistema de impostos, já se 
dispõem de excelentes propos-
tas como a elaborada pelo gru-
po coordenador por Bernardo 
Appy. Com a reforma adequada, 
o país criaria condições para re-
cuperar o dinamismo do cres-
cimento econômico e passaria 
a ter condições de financiar de 
modo sustentável a indispen-
sável redistribuição social da 
renda. Que, aliás, passa pela re-
forma do sistema tributário alta-
mente regressivo e injusto para 
os que menos ganham. 

VIDI – Avaliação da situação 
econômica do Brasil e do mun-
do pós-pandemia.  

RR – Ainda não dispomos 
de elementos sólidos para po-
der afirmar com razoável se-
gurança se a recuperação das 
economias se fará em V, com 

Com a reforma 
adequada, o país 
criaria condições para 
recuperar o dinamismo 
do crescimento 
econômico e passaria 
a ter condições 
de financiar de 
modo sustentável 
a indispensável 
redistribuição 
social da renda
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the Chinese currency. It will not be an 
easy task and this will probably only 
happen as an extreme measure since 
Chinese trade today depends closely 
on current payment systems.

On the other hand, there have 
been concrete cases, even before 
the pandemic, where virtual cur-
rencies emerged, and that could 
gain momentum due to the digiti-
zation of economies acceleration. 
The most plausible thing is that the 
trend manifests itself gradually and 
progressively, and there must be a 
long transition period in which both 
virtual currencies and conventional 
currencies coexist.

VIDI – Should Brazil issue curren-
cy or use its reserves to finance 
the pandemic spending?

RR – Neither this nor that. Emis-
sions or use of reserves are appar-
ently easier ways out, but they end 
up aggravating chronic problems. 
Instead of continuing to beat about 
the bush with the reforms, what in-
stitutions must do is face the chal-
lenge once and for all, among them 
the priority tax regime reform and 

correcting its distortions. The debate 
on the chaotic tax system has already 
matured in Brazil, and excellent pro-
posals are already available, such as 
the one prepared by the coordina-
tion group by Bernardo Appy. With 
a proper reform, the country would 
create conditions to recover its dy-
namism of economic growth and 
would be able to finance in a sus-
tainable way the indispensable so-
cial redistribution of income. Which, 
incidentally, underlies the reform of 
the highly regressive and unfair tax 
system for those who earn less.

VIDI – Assessment of the econom-
ic situation in Brazil and in the 
post-pandemic world.

RR – We do not yet have solid ele-
ments to be able to state with rea-
sonable certainty whether the re-
covery of economies will take place 
in V, as in high velocity growth, or in 
U, with a longer low growth phase, 
or other letters of the alphabet, as, 
in the most disastrous case, in L, that 
is, prolonged recession, or even de-
pression. Much will depend on the 
success of one or more vaccines, the 

availability of a minimum number 
of doses to immunize a large part 
of the population and the immunity 
duration. In addition, another com-
plicating factor is that the pandemic 
is at different stages of intensity and 
severity depending on the country. 
In other words, there is no synchro-
ny between countries as to when 
their economies are most severely af-
fected. This is what is being seen not 
only between nations, but even in the 
case of Brazil and the USA, in the dif-
ferences between the various states 
of the federation. For all these reasons, 
we are unlikely to have an instant, but 
rather a gradual, global economic 
recovery. A good indicator will be to 
monitor what is beginning to happen 
with Asian economies, the first hit and 
also the first to come out of the most 
acute phase of the disease.

In Brazil´s case, I fear that the situ-
ation will be more difficult, partly 
because, as we know today, even be-
fore the beginning of the pandemic, 
the Brazilian economy was already 
practically in recession. If we add to 
this the disastrous behavior of the 
federal government in relation to 

crescimento veloz, em U, com 
fase mais longa de baixo cres-
cimento, ou outras letras do 
alfabeto, como, no caso mais 
desastroso, em L, quer dizer, 
prolongada recessão, até de-
pressão. Muito vai depender do 
êxito de uma ou várias vacinas, 
da disponibilidade de número 
mínimo de doses para imunizar 
grande parte da população e 
da duração da imunidade. Além 
disso, outro complicador é que 
a pandemia se encontra em 
diferentes estágios de intensi-
dade e gravidade dependendo 
dos países. Em outras palavras, 
não existe sincronia entre os pa-

íses em relação ao momento em 
que suas economias são afeta-
das de forma mais grave. É o que 
se está vendo não só entre na-
ções, mas até no caso do Brasil 
e dos EUA, nas diferenças entre 
os vários estados da federação. 
Por todas essas razões, prova-
velmente não teremos uma re-
cuperação econômica mundial 
instantânea, mas sim gradual. 
Um bom indicador será acom-
panhar o que está começando 
a acontecer com as economias 
asiáticas, as primeiras atingidas 
e também as primeiras a sair da 
fase mais aguda da doença.

No caso do Brasil, receio que 

a situação seja mais difícil, em 
parte porque, como sabemos 
hoje, antes mesmo do início da 
pandemia, a economia brasilei-
ra já estava praticamente em 
recessão.  Se somarmos a isso 
o desastrado comportamento 
do governo federal em relação 
ao Covid-19, a persistência de 
aumento de casos e mortes em 
muitas regiões, além da incer-
teza e insegurança política, as 
perspectivas não parecem ani-
madoras. 

VIDI – País que mais acertou, 
em especial na pandemia.

RR – De maneira geral, os paí-
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Covid-19, the persistent increase in 
cases and deaths in many regions, in 
addition to political uncertainty and 
insecurity, I´d say the prospects do 
not look encouraging.

VIDI – A country that got it right, 
especially in the pandemic.

RR – In general, the countries 
that performed best in the pan-
demic were those in East Asia, with a 
focus on Taiwan (the vice president 
is an epidemiologist), Singapore, 
South Korea and Japan. All of them 
learned from previous epidemics 
experiences: SARS (2003) and MERS 
(2015). They acted quickly, applying 
tests massively, isolating the infect-
ed. Their mortality rates were much 
lower than in Western countries and 

they managed to go back to regular 
activities earlier. 

That is the result of highly disci-
plined cultures from a social point of 
view, accustomed to wearing masks, 
avoiding handshakes, always obe-
dient to the teachings of science. 
China’s performance was mixed, 
as it took a long time to recognize 
the seriousness of the problem and 
it tried to suppress early informa-
tion. We still don’t know if we can 
trust Chinese figures. Europeans in 
general were slow at first, but they 
quickly responded effectively, ap-
plying strict confinements and man-
aging to stop the disease. The worst 
examples have been and are those 
of two populist governments hos-
tile to science and reason: Trump’s 

USA and Bolsonaro’s Brazil, the latter 
certainly the worst case - no other 
country in the world, as far as I know, 
has changed three times Minister of 
Health during the pandemic.

VIDI – Does the world come out 
worse or better from an economic 
and social point of view?

RR – Undoubtedly worse. Just 
think of the more than 500,000 
deaths so far, which would not 
have existed without the virus, in 
addition to the huge losses in pro-
duction, employment, income, and 
poverty regression. The most im-
portant thing is whether countries 
will be able to learn from the pan-
demic. The post-pandemic world 
agenda is expected to change 

ses que tiveram melhor desem-
penho na pandemia foram os 
do Leste da Ásia, com destaque 
para Taiwan (o vice-presidente 
é epidemiologista), Singapura, 
Coreia do Sul, Japão. Todos eles 
aprenderam com a experiência 
das epidemias anteriores da 
SARS (2003) e da MERS (2015). 
Agiram com rapidez, aplicando 
testes maciçamente, isolando 
os infectados. Suas taxas de 
mortalidade foram muito infe-
riores às dos países ocidentais e 
conseguiram sair mais cedo da 
paralisação de atividades. É o 
resultado de culturas altamen-
te disciplinadas do ponto de 
vista social, acostumadas a usar 
máscaras, a evitar os cumpri-
mentos com as mãos, sempre 
obedientes aos ensinamentos 
da ciência. O desempenho da 
China foi misto, pois demorou 
a reconhecer a gravidade do 
problema e tentou suprimir in-

formações no início. Até agora 
não sabemos se podemos con-
fiar nos números chineses. Os 
europeus em geral foram lentos 
no começo, mas logo reagiram 
com eficácia, aplicando confina-
mentos estritos e conseguindo 
deter a doença. Os exemplos 
piores foram e estão sendo os 
de dois governos populistas 
e hostis à ciência  e à razão: os 
EUA de Trump e o Brasil de Bol-
sonaro, este último o caso segu-
ramente pior - nenhum outro 
país do mundo, ao que eu saiba, 
mudou três vezes de ministro 
da Saúde durante a pandemia.  

VIDI – O mundo sai pior ou me-
lhor do ponto de vista econô-
mico e social?

RR – Não há dúvida que o 
mundo sai pior. Basta pensar 
nas mais de 500.000 mortes até 
agora, que não teriam existido 
sem o vírus, além das gigan-

tescas perdas de produção, 
emprego, renda, retrocesso em 
pobreza. O mais importante 
é saber se os países terão ca-
pacidade de aprender com a 
pandemia. A agenda mundial 
pós-pandemia deverá mudar 
radicalmente, da mesma forma 
que a agenda dos anos 1930, 
dominada pela Grande Depres-
são, mudou depois da Segunda 
Guerra Mundial. Quando termi-
nou o conflito, a nova agenda 
passou a ser caracterizada por 
três grandes prioridades: 1ª) a 
reconstrução da infraestrutura 
de transportes e produção des-
truídas; 2ª) a criação do Estado 
de Bem Estar Social para corrigir 
as desigualdades e combater a 
pobreza; 3ª) o estabelecimen-
to de instituições – as Nações 
Unidas, o Mercado Comum 
Europeu – a fim de evitar a re-
petição de guerras mundiais. 
Desta vez, haverá cenário pa-
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radically, just as the agenda of the 
1930s, dominated by the Great 
Depression, changed after the Sec-
ond World War. When the conflict 
ended, the new agenda started to 
be characterized by three major 
priorities: 1st) the reconstruction 
of the destroyed transport and pro-
duction infrastructure; 2nd) the cre-
ation of the Social Welfare State to 
correct inequalities and fight pov-
erty; 3rd) the establishment of in-
stitutions - the United Nations, the 
European Common Market - in or-
der to avoid the repetition of world 
wars. This time, there will be a simi-
lar scenario. We will probably have 
an agenda with three priorities: 1) 
the resumption of economic activ-
ity, this time without the need to re-

build, but seeking to lead the econo-
my to a new organization, with a low 
carbon economy and with green 
production means; 2nd) a vigorous 
action against the worsening of in-
equalities, through income transfer 
programs like those adopted during 
the pandemic; 3rd) the creation of a 
global system to prevent the recur-
rence of other pandemics in the fu-
ture, reforming and expanding the 
mandate and resources of the World 
Health Organization (WHO).

VIDI – Populism.
RR – I have the impression 

or the hope that we have already 
passed the peak of populism. Its 
heyday probably occurred with the 
election of Trump and Brexit a few 

years ago, followed by the rise of 
populist movements in the politi-
cal life of Italy, France and Germany. 
Populists have largely failed to tack-
le the pandemic, as they are move-
ments hostile to science and knowl-
edge. The most blatant examples 
are, as I said above, those of Trump’s 
USA and Bolsonaro’s Brazil, but there 
is no shortage of others.

European governments have gen-
erally emerged strengthened from 
crisis and no European country has 
seen populism advance so far be-
cause of the pandemic. From what is 
seen in Europe’s ambitious recovery 
program, it appears that the govern-
ments of the European continent will 
not create opportunities for the re-
turn of populist demagogy.

recido. Teremos provavelmente 
agenda com três  prioridades: 
1ª) a retomada da atividade 
econômica, desta vez sem ne-
cessidade de reconstruir, mas 
buscando conduzir a economia 
a uma organização nova, de 
economia de baixo carbono, de 
produção verde; 2ª) uma ação 
enérgica contra o agravamento 
das desigualdades, mediante 
programas de transferência de 
renda como os adotados du-
rante a pandemia; 3ª) a criação 
de um sistema global para evi-
tar a repetição de outras pan-
demias no futuro, reformando 
e ampliando o mandato e os 
recursos da Organização Mun-
dial de Saúde (OMS).

VIDI – Populismo.
RR – Tenho a impressão ou a 

esperança de que já ultrapas-
samos o pico do populismo. 
Seu apogeu ocorreu provavel-

mente com a eleição de Trump 
e o Brexit, alguns anos atrás, 
seguidos pela ascensão de mo-
vimentos populistas na vida 
política da Itália, França, Alema-
nha. Os populistas fracassaram 
rotundamente em enfrentar 
a pandemia, pois constituem 
movimentos hostis à ciência 
e ao conhecimento. Os exem-
plos mais flagrantes são, como 
se disse acima, os dos EUA de 
Trump e o Brasil de Bolsona-
ro, mas não faltam outros. Os 
governos europeus saíram em 
geral fortalecidos da crise e em 
nenhum país europeu se assis-
tiu até agora a um avanço do 
populismo por causa da pan-
demia. Pelo que se está vendo 
do ambicioso programa de re-
cuperação da Europa, aparen-
temente os governos do con-
tinente europeu não criarão 
oportunidades para o retorno 
da demagogia populista.
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