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“Não sou uma política de consensos, e sim de convicções”
Margaret Tatcher

Ex-Primeira-Ministra da Grã-Bretanha e Líder do Partido Conservador Inglês

Nós, os Republicanos, somos um movimento político conservador, fundamentado nos valores
cristãos, tendo a família como alicerce da sociedade, preservando a soberania nacional, a livre
iniciativa e a liberdade econômica, encorajando o progresso tecnológico como caminho inevitável
para o desenvolvimento humano.
Acreditamos que a ordem moral duradoura que perpassa os tempos e as gerações é elementar
para a sustentação da vida social. O que manteve o ser humano vivo diante das atrocidades e dos
desastres ao longo da história foi justamente a capacidade de harmonizar a relação entre as pessoas
e a transmissão das tradições e dos bons costumes.
Defendemos uma sociedade construída por um forte senso de certo e errado, por convicções
pessoais sobre justiça e honra, cujas convenções bem-sucedidas do passado nos permitiram chegar
ao presente, e garantirão, pela prudência, um futuro aos nossos filhos.
Acreditamos no domínio da propriedade privada como forma de estabilidade social, pelo
senso de responsabilidade, e incentivo ao crescimento produtivo. O cidadão deve ter assegurado o
direito ao acúmulo do que produziu com seu trabalho a fim de que se erga da condição opressiva da
pobreza para a segurança realizadora da continuidade.
Nós, os Republicanos, buscamos a manutenção da vida social balanceada, longe de extremos,
de modo a impedir o surgimento da anarquia e seu poder individualizado, e da tirania pelo poder
oligopolizado. Defendemos a família como a principal referência para a vida em sociedade, e ela deve
ser integralmente preservada.
Estamos certos de que o Brasil é um país extraordinário. O Criador nos ofereceu a oportunidade
de sermos uma das nações mais ricas da Terra, com plena liberdade e felicidade, e nós devemos
aproveitar tudo o que nos foi dado. Possuímos uma capacidade incrível de enfrentar desafios e
superar momentos de dificuldade, especialmente no campo econômico.
Não temos divisões nem disputas étnicas e falamos uma única língua. Não temos inimigos
estrangeiros - nem pretendemos ter. Temos água doce e salgada em abundância; temos terra boa e
variada; temos petróleo, minério e um clima generoso, com sol, chuva e vento. Permanecemos livres
de furacões, tsunamis e terremotos de grandes magnitudes, e nossa biodiversidade é riquíssima.
Acreditamos na Constituição como nosso documento fundamental, porém somos favoráveis
à sua revisão. Defendemos governos limitados, eleitos democraticamente, a separação clara de
poderes, o federalismo e o Estado de Direito.
No campo econômico, devemos resgatar e apoiar nossa indústria e sua competitividade,
ampliar o comércio interno e externo e aprimorar os serviços com foco no pragmatismo, na inovação
e no conhecimento. Defendemos a livre iniciativa e a autonomia econômica que apontem para o
empreendedorismo e novas formas de trabalho, fortalecidas a partir dos dons e talentos dos nossos
cidadãos.
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É nosso dever a resolução dos problemas internos com o rígido combate ao narcotráfico, ao
crime organizado e à violência. O cidadão deve ter o direito de se defender, de defender sua família
e seu patrimônio.
Queremos construir nosso Brasil para as futuras gerações, independentemente da classe
política do momento, do presidente da vez ou de qualquer outra força externa. Acreditamos na
construção política coletiva como ferramenta de combate ao personalismo e ao populismo.
O desejo de ser útil ao País deve brotar, crescer e florescer no seio familiar, dentro de cada
cidadão, especialmente nas nossas crianças, porque somente assim conduziremos nossa sociedade
da dependência à autoconfiança, firmados no alicerce moral cristão e em uma ordem econômica
fundamentada nas transformações tecnológicas.

Viva o Brasil!
Republicanos.
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PROGRAMA BRASIL 2022: PROCLAMAÇÃO DE UMA NOVA
INDEPENDÊNCIA
1 – ESTADO SOBERANO
Nós, os Republicanos, reafirmamos o compromisso com a independência política, a isonomia
e a harmonia nas relações entre os poderes e entes da federação, e o protagonismo do Brasil no
cenário internacional.
Defendemos:
• A liderança eleita democraticamente.
• O parlamento forte.
• O judiciário independente, porém responsável.
• O federalismo.
• O municipalismo.
• A defesa das fronteiras.
2 – GOVERNO DIGITAL
Nós, os Republicanos, acreditamos na tecnologia como ferramenta definitiva para a superação
de um aparato estatal inchado, analógico, anacrônico, ineficiente e dispendioso, promovendo
transparência, velocidade e capacidade de resposta às demandas da nova sociedade.
Defendemos:
• O uso de inteligência artificial nos processos decisórios críticos.
• O uso de Blockchain* em todas as áreas do governo.
• O uso de metodologias ágeis como forma de prototipação das novas políticas públicas.
• A criação de áreas de Sandbox* Regulatório em todos os estados da federação.
• A digitalização dos serviços públicos com a criação e disseminação de aplicativos.
• O incentivo ao desenvolvimento de cidades inteligentes.
3 – AMBIENTE DE NEGÓCIOS INOVADOR
Nós, os Republicanos, entendemos que a liberdade para empreender e a independência
econômica, aliadas ao progresso tecnológico, são os melhores caminhos para a prosperidade da nação.
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Defendemos:
• A livre iniciativa.
• A reforma fiscal e a redução de impostos.
• A simplificação tributária .
• A redução do déficit e o equilíbrio das contas.
• O corte de gastos públicos.
• A desburocratização sistemática.
• A meritocracia nas relações de trabalho.
• O fortalecimento do empreendedorismo de base tecnológica a partir dos ecossistemas de
startups* e scaleups*.
4 – INDÚSTRIA FORTE E COMPETITIVA
Nós, os Republicanos, trabalhamos para que as reformas estruturantes permitam a construção
de um setor produtivo nacional forte e inovador, com apoio a quem produz riqueza, aspirando a
ampliação da presença dos produtos nacionais no mundo.
Defendemos:
• O incentivo às novas tecnologias e à Indústria 4.0 na produção e integração de cadeias de
bens e serviços.
•

O fortalecimento e a digitalização da produção agrícola nacional, com aumento da
qualidade dos alimentos e agregação de valor ao produto.

• A revisão e modernização de marcos regulatórios anacrônicos contrários ao
desenvolvimento industrial, como as Normas Regulamentadoras.
• As micro e pequenas empresas, que representam a maior fatia do mercado empreendedor
e empregam a maior parte dos trabalhadores.
• O apoio ao desenvolvimento de plataformas de produtos e comércio eletrônico.
5 – DIPLOMACIA E COMÉRCIO INTERNACIONAL PRAGMÁTICO
Nós, os Republicanos, defendemos o fortalecimento da imagem e da posição internacional
do Brasil e o avanço nas negociações comerciais com outros países fundamentado no pragmatismo
– não em ideologia.
Defendemos:
• A participação efetiva e proativa do Brasil nos grandes eventos internacionais.
• O aumento da presença do País nas cadeias globais de valor.
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• A contribuição do País com protagonismo nas grandes questões da humanidade.
• A manutenção das relações diplomáticas com os países amigos.
• O apoio ao sistema bilateral e regional de comércio.
• O fortalecimento do comércio com nossos parceiros prioritários.
6 – FAMÍLIA E TRADIÇÃO
Nós, os Republicanos, acreditamos que a família é o alicerce da sociedade e a principal
instituição de preservação e continuidade das tradições que performam o conjunto de valores em
que acreditamos, tais como:
• O Estado de Direito.
• O apoio ao casamento tradicional.
• A defesa da vida desde sua concepção.
• O respeito às autoridades constituídas.
• A deferência às instituições religiosas.
• A promoção e a valorização da história nacional.
• O respeito à fé e às tradições na discussão das pautas.
7 – CIDADANIA E JUSTIÇA SOCIAL
Nós, os Republicanos, propomos que o Estado atue para promover justiça social, porém sem
substituir o mercado, o qual deve ser o principal garantidor e gerador de emprego e renda.
Defendemos:
• O Estado de bem-estar residual, ou seja, aquele em que o Estado assume a responsabilidade
pelo indivíduo por período limitado, para que ele seja preparado para retornar ao mercado.
• A intervenção do Estado na área social quando necessário, a fim de combater a miséria,
sem desestimular a iniciativa individual.
• Programas sociais focalizados e sujeitos a avaliações e monitoramentos permanentes a
fim de aumentar sua eficácia.
• A valorização do trabalho e do empreendedorismo como ferramentas de emancipação
econômica.
• A remuneração justa que reduza a dependência do trabalhador aos programas sociais.
• O incentivo à Previdência complementar.
• O apoio aos programas de primeiro emprego.
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8 – TECNOLOGIAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO
Nós, os Republicanos, entendemos como fundamental a adoção de novas tecnologias para
aprimorar a saúde e a educação dos brasileiros.
Defendemos:

Saúde
• O aprimoramento do Sistema Único de Saúde (SUS) com aplicação de tecnologias, inclusive
de transparência.
• O combate aos desvios de dinheiro público e ao desperdício de recursos por meio da
implementação de prontuários e receituários eletrônicos.
• O fortalecimento da saúde preventiva e familiar com foco no paciente, e não no sistema.
• A estabilização dos mercados de seguros de saúde com incentivo a opções inovadoras que
promovam uma cobertura mais objetiva, reduzindo custos.
• O incentivo à poupança individual para saúde.

Educação
•

A educação básica não-ideológica e mais pragmática.

• O fortalecimento do ensino técnico e profissionalizante.
• A inclusão das disciplinas de empreendedorismo, tecnologia de informação e finanças no
ensino básico.
• A utilização de novas tecnologias no processo pedagógico.
• A meritocracia como valor para professores e alunos.
• A cobrança de mensalidade a alunos de alta renda nas universidades públicas.
9 – DEFESA NACIONAL E SEGURANÇA PÚBLICA
Nós, os Republicanos, acreditamos que o Brasil deve ser capaz de proteger seus cidadãos
de forma plena, sem concessões a grupos criminosos ou inimigos externos, com o fortalecimento
permanente de todo seu sistema e aparatos de repressão.
Defendemos:
• A revisão do Código Penal e o endurecimento das punições contra crimes hediondos.
• O fortalecimento das polícias e a destinação de mais recursos para aquisição de novas
tecnologias no combate e na prevenção de crimes.
• O apoio à estratégia nacional de segurança cibernética.
• A luta ostensiva contra o feminicídio.
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• O combate ao tráfico de armas e drogas ilícitas e ao crime organizado.
• O controle das fronteiras e a modernização da política imigratória.
• O direito à defesa da família e do patrimônio.
• A reformulação e privatização do sistema prisional brasileiro.
• A revisão da execução penal no Brasil.
• A ressignificação da Defesa e o renascimento do orgulho nacional.
10 – LIBERDADE DE EXPRESSÃO
Nós, os Republicanos, acreditamos que “a imprensa é a vista da Nação”, como disse Rui
Barbosa, e que a democracia exige liberdade de expressão plena e responsável.
Defendemos:
• A imprensa livre e responsável.
• A presunção de inocência no trato da informação investigativa – antes do devido processo
legal.
• O direito à retratação plena no caso de difamação comprovadamente falsa.
• O direito ao esquecimento.
• O sigilo da fonte de informação.
• A livre manifestação do pensamento individual e coletivo, respeitando os limites do bom
senso e do Direito.
• A liberdade de crença e de manifestação de fé religiosa.
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GLOSSÁRIO
Blockchain: também conhecido como “o protocolo da confiança”, é uma tecnologia de
registro distribuído que visa a descentralização como medida de segurança. São bases de registros
e dados distribuídos e compartilhados que têm a função de criar um índice global para todas as
transações que ocorrem em um determinado mercado. Funciona como um livro-razão, só que de
forma pública, compartilhada e universal, que cria consenso e confiança na comunicação direta
entre duas partes, ou seja, sem o intermédio de terceiros. Está constantemente crescendo à medida
que novos blocos completos são adicionados a ela por um novo conjunto de registros. Os blocos
são adicionados à blockchain de modo linear e cronológico. Cada nó - qualquer computador que
conectado a essa rede tem a tarefa de validar e repassar transações - obtém uma cópia da blockchain
após o ingresso na rede.
Sandbox: é uma licença temporária utilizada para tecnologias inovadoras para que a empresa
possa testar sua solução no mercado até ver a viabilidade de uma licença definitiva. Do ponto de
vista teórico, o Sandbox nada mais é do que uma adaptação do conceito do MVP (Minimum Viable
Product) para o ambiente legal regulatório. Do ponto de vista normativo, permite que o regulador
possa “experimentar” a melhor forma de regular determinado tema.
Startups: são empresas emergentes que têm como objetivo desenvolver ou aprimorar um
modelo de negócio, preferencialmente escalável e repetível. Uma startup é uma empresa recémcriada ainda em fase de desenvolvimento que é normalmente de base tecnológica. No entanto,
qualquer empresa que nasce em qualquer segmento, seja tradicional ou inovador, é uma startup (uma
empresa que nasce).
Scaleups: são aquelas empresas que crescem com base em um modelo de negócio escalável.
Isso significa que elas conseguem aumentar sua produtividade e melhorar seus resultados financeiros
sem que seus custos cresçam no mesmo ritmo. Elas estão dentro do grupo de empresas de alto
crescimento, ou seja, que crescem 20% ao ano, por três anos consecutivos (seja o crescimento de
receita ou número de funcionários).
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