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REVOLUCIONAR E ENSINAR
DESEJAMOS DIFUNDIR OS PRINCÍPIOS DA
LIBERDADE E RESPONSABILIDADE
INDIVIDUAL

SOBRE NOSSO
THINK TANK
NOSSA MISSÃO

Levar as ideias de Liberdade
para o mundo e colocá-las em
prática para chegar a uma
sociedade livre e justa.

SOBRE NOSSO
THINK TANK
NOSSO VALORES

o Respeito à Propriedade Privada
o Respeito à Liberdade de Expressão
o Sempre compartilhar nosso
conhecimento
o Agir de maneira Ética

SOBRE NOSSO
THINK TANK
HISTÓRIA

Estávamos cansados dos governantes
atrapalharem tudo e qualquer coisa que
gostaríamos de fazer. Burocracias
desnecessárias para abrir uma empresa,
leis sem noção, justificativas absurdas para
coisas banais. Por que é necessário
complicar tanto, controlar tanto a vida de
cada pessoa?
Ao fundar a Universidade Libertária, a ideia
foi questionar esses pontos e também abrir
os olhos de quem ainda não percebeu o
problema. Queremos liberdade, queremos
poder viver de modo pacífico, sem
atrapalhar e nem sermos atrapalhos.

PROBLEMAS NO
CAMINHO
Dificuldades encontradas
o
o
o
o

SOBRE NOSSO
THINK TANK
CONCLUSÃO

Após a decisão de fundar a Universidade
Libertária, fomos atrás do básico para o
desenvolvimento de Startups. Com isso
percebemos um dos problemas: burocracias
infinitas, empecilhos, todo o drama que o
empreendedor brasileiro sofre, visto que o
governo gera essas barreiras para ganhar
dinheiro às custas dos outros.
O outro problema era nosso público. Mesmo
entre os que se consideravam libertários, o
conhecimento sobre o assunto era muito fraco,
sem embasamento. Então surgiu a ideia de
ministrar cursos e oferecer materiais para dar
solidez aos libertários atuais e difundir a ideia
entre aqueles que ainda não conheciam.

O QUE DESEJAMOS
Queremos chegar em uma sociedade livre, em que:
o Os direitos de propriedade são respeitados

o Que seja mais justa, isto é, que todos realmente
sejam iguais perante a lei
o Cada um possa buscar o melhor para sua vida,
de forma pacífica
o Ninguém dependa e/ou seja oprimido por
políticos

NÓS TEMOS O QUE
ELES NÃO TEM
O ESTADO NÃO É
EFICIENTE

CONTEÚDO DE QUALIDADE
Centenas de artigos, vídeos, textos e até
mesmo cursos gratuitos. Tradução e criação de
livros, podcasts, central de notícias em tempo
real, apoio aos projetos libertários e muito
mais.

A POPULAÇÃO ESTÁ CONOSCO
A revolta está cada vez maior. A cada dia,
mais e mais pessoas estão abrindo os olhos
para o problema que o estado é. Nós levamos
essa informação para elas.

INOVAÇÃO E REVOLUÇÃO
Possuímos uma maneira diferente de ensinar.
Temos coragem em tomar iniciativas, o que
for preciso para criar uma sociedade livre.
Mostramos resultados reais e efetivos.

CRIAMOS UM SISTEMA DE
NOTÍCIAS EM TEMPO REAL

Todas as novidades
relevantes para a Liberdade
estão listadas nesta página

O ALVORECER DA LIBERDADE
PRIMEIRO LIVRO DA UNIVERSIDADE LIBERTÁRIA
Este é nosso primeiro livro publicado. Desenvolvido com
a ajuda de ardosos defensores da liberdade, está
disponível gratuitamente em formato PDF e ePub.
Queremos demonstrar à sociedade o que aprendemos
sobre a liberdade e queremos ser vistos como
referência do estudo da liberdade no Brasil e no mundo.

O livro foi feito com a intenção de ser uma porta de
entrada para o processo de compreensão do que é ser
livre e como alcançar a liberdade.

DOWNLOAD DO LIVRO

Moradores constroem com
R$ 5.000 ponte orçada em
R$ 270 mil
Após esperar por literalmente duas décadas que a
Prefeitura de Barra Mansa (RJ) construísse uma
ponte ligando os bairros de Nova Esperança e São
Luiz. Os moradores perceberam que a prefeitura
não se importava com a situação deles, então se
mobilizaram e conseguiram resolver o problema
em um mês.
Este é um perfeito exemplo de que a população,
sem o estado, pode sim prosperar e fazer melhor.

FONTE

Brasil é onde se gasta mais tempo para
pagar impostos
Conforme levantamento feito pelo Banco Mundial,
uma companhia nacional gasta 1.958 horas ao ano
para quitar todas as suas obrigações tributárias. O
tempo é seis vezes maior que a média de 332 horas
registrada nos países da América Latina e Caribe,
por exemplo, de acordo com o último relatório Doing
Business 2018.

Os impostos podem corresponder a até
80% do preço de uma mercadoria
A gasolina, por exemplo, tem uma carga tributária
de 56,09% e a energia elétrica tem uma incidência
de 48,28%. A vodka possui 81,52% de impostos, um
tênis importado 58,59% e por aí vai.
As horas para pagar impostos NÃO estão
incluídas neste custo.
FONTE

A tributação sobre medicamentos
humanos no país é bem maior do que a
incidente sobre uso veterinário
“Nós temos aqui medicamentos de uso animal
com 13,11% de tributos no preço final (produtos
nacionais). É um absurdo dar prioridade para o
animal e deixar o ser humano com uma
tributação mais alta.”, ressaltou o presidente do
IBPT, João Eloi Olenike, enfatizando que o que
está “em jogo” é a saúde da população.
A tributação para medicamentos humanos varia
de 33% e 36% ou seja, um terço do valor do
produto. Comprovando assim, que o interesse é
puramente político e não segue uma lógica.

FONTE

PARA ONDE VAI?
O IBPT estima
que 41,37% de todo o
rendimento que os
brasileiros ganharem, em
média, será destinado para
pagar impostos.
Isso sem contar o custo
para calcular o imposto.

FONTE

No Brasil, trabalhamos 5 meses
somente para pagar impostos.
Cerca de 50% da arrecadação no Brasil é sobre o
que se compra, contra 25% da média mundial.
São mais de 90 tipos diferentes tributos em vigor
atualmente.

95% das empresas no Brasil pagam
mais impostos que devem.
Diante dessa situação, a saúde financeira da
empresa fica enfraquecida, impedindo-a de ser
competitiva diante do mercado onde está inserida.
Com isso, o tempo de vida útil do empreendimento
fica comprometido.

FONTE

Consequências dos fatos
apresentados
o Cria uma barreira de entrada para os pequenos
negócios, visto que não conseguem competir e
prosperar
o Incentivo muito grande a sonegação
o Impede os mais pobres de itens para suas
necessidades, visto que são obrigados a pagar
os impostos
o Impede os mais pobres de guardar dinheiro,
fazer uma poupança
o Tira a responsabilidade de cada um,
implantando a mentalidade de que “não preciso
me preocupar, se eu ficar desempregado é
obrigação do estado me sustentar”

Pavimentos projetados para durar cinco
anos, chegam a apresentar problemas
de desgaste em menos de sete meses.
Mantê-los em perfeito estado é uma garantia de
que os motoristas irão trafegar de forma segura,
econômica e confortável.

Nas rodovias, 52,4% apresentam algum
tipo de problema
Isso são 57.080 quilômetros avaliados (somente as
principais rodovias). Sendo 35,0% considerados
Regular; 13,7%, Ruim; e 3,7%, Péssimo.
Ao avaliar a superfície do pavimento, em 75% da
extensão, há sinais de desgaste, presença de trinca
em malha/remendos ou
afundamentos/ondulações/buracos.
FONTE

76,3% da extensão avaliada
apresenta algum tipo de problema
na Geometria da Via
São 83.031 quilômetros, sendo Regular 26,6%,
Ruim 20,7% e Péssimo 29,0%.

Há vários pontos sem acostamento, trechos com
curvas perigosas sem defensas e sem sinalização
de advertências além de trechos ondulados ou
montanhosos onde não foi identificada a presença
de faixa adicional para que os veículos lentos
trafeguem de forma segura.
CONSEQUÊNCIAS dos fatos apresentados:
O trânsito mata cerca de 40 mil pessoas por ano
no Brasil.

FONTE

Por dia, 14 pessoas morrem por
falta de leitos em hospitais do RJ
Este dado é antes do Coronavírus. Agora a
situação é bem pior. O sistema de saúde sempre
esteve colapsado. Carência de vagas de UTI
sobrecarrega a rede básica.

400 leitos e 80 UTIS a menos que
o prometido
Unidade exclusiva para atender pacientes com a
Covid-19 teve abertura com apenas 20 leitos de UTI
e 80 de clínica médica.

FONTE

Superfaturamento de Respiradores
Investigadores acreditam que houve eventual
superfaturamento de R$550 milhões somente em SP.
Diversos estados foram relatados com
superfaturamento e fraude, além do pagamento
adiantado para empresas no mínimo estranhas. Então
a festa com dinheiro público é muito maior do que está
sendo divulgado.

Empresário cria respirador para
pacientes com Covid-19
Cada respirador custa R$1.000 e o empresário se
prontificou em doar alguns lotes. Ele diz que sua
intenção não é ganhar dinheiro e se preocupou em
fazer no padrão ANVISA para que o produto seja
liberado rapidamente e assim, salvando várias vidas.
Mas é claro, o governo prefere gastar milhões com
empresas fantasmas e deixar o povo morrer.
FONTE

PLANOS DE SAÚDE CAROS
ANS limitou reajuste de planos de saúde individuais e
familiares a 7,3%. Veja o motivo disso ser algo
negativo:
Se o custo dos serviços médicos devido a inflação
subir 20% por exemplo, a lei diz que a empresa
fornecedora do plano de saúde deve entrar em
prejuízo, pois não podem reajustar como deveriam.
Somente poderá reajustar o que a ANS permitir (e
sempre abaixo da inflação).
Qual é a reação óbvia? Não oferecer mais este serviço,
fechar a empresa, ou encarecer o plano familiar.
A empresa precisa oferecer mais serviços conforme a
idade da pessoa avança MAS não pode subir a
cobrança, e o aumento de preços é regulado pela ANS.
Receita para o sucesso, não?
FONTE

PLANOS DE SAÚDE CAROS
Há muitas regulações e controle de preços em cima dos
planos de saúde, ocasionando em atendimento ruim
e/ou preços altos pois as empresas só podem seguir o
“padrão” imposto, nada além disso.
Um exemplo é a proibição do aumento de cobrança do
plano de saúde para pessoas acima de 60 anos, mesmo
sendo evidente que após essa idade a tendência é elas
frequentarem mais o médico, em geral.
Consequência: Uma regulamentação em cima de outra
para “parcelar” o aumento ao longo de 5 anos, antes da
pessoa atingir os 59 anos e SOMENTE dentro da faixa
etária permitida pelo governo (pois não podem
aumentar a cobrança em qualquer idade também).

FONTE

LEI DE SERVIÇO MÍNIMO
Devemos concordar que para um jovem de 24 anos, a
necessidade de pagar um cardiologista ou urologista é
mínima, correto? Esse jovem deseja um plano de saúde
para emergências, ortopedia e nutricionista por
exemplo. Pois bem, a Lei de Serviço Mínimo não
permite. Você aceita o “pacote completo” ou nada. O que
faz com que preço suba e faz com que as pessoas
saiam do plano de saúde e vão para o SUS e piore a
situação tanto do SUS quanto das empresas privadas.
São leis acima de leis, regulamentações acima de
outras que matam todos os dias o sistema de plano de
saúde, pois não é operante em um livre mercado e está
fadado ao fracasso no sistema atual.

FONTE

QUAL É O PRIMEIRO PASSO?
Agorismo de Konkin III
o Fase 0: Sociedade Agorista de
Densidade Zero
Nesta fase ainda não existe nenhum agorista, apenas
alguns libertários e algumas pessoas praticando a
contra-economia.
O importante nesse cenário é divulgar a mensagem,
acordar os outros para a realidade e convencer mais
pessoas a se tornarem libertárias ou agoristas.
A Universidade Libertária fez e ainda faz este papel,
levando os ideais da liberdade adiante.

QUAL É O PRIMEIRO PASSO?
Agorismo de Konkin III
o Fase 1: Sociedade Agorista de Baixa
Densidade
Nesta fase surgem os primeiros libertários e agoristas.
Aqui começam as primeiras Alianças de Novos
Libertários (ANL), organizações com o objetivo de
praticar a contra-economia e espalhar mais ainda o
libertarianismo.
A Universidade Libertária é um exemplo de uma ANL,
somos pioneiros na fase 1, incentivando outros a vir
conosco nesse jornada.

QUAL É O PRIMEIRO PASSO?
Agorismo de Konkin III
o Fase 2: Sociedade Agorista de Média
Densidade e Pouca Consistência
É nesta fase que os libertários começam a ser
notados, acontecendo os primeiros ataques.
A partir deste momento as ANLs já são
economicamente viáveis, podendo se estabelecer para
crescer de forma sustentável, inclusive servindo de
exemplo para o resto da sociedade.
É aqui que queremos estar no curto/médio prazo.
Diversos empreendedores já estão nos ajudando a
alcançar esse objetivo.

QUAL É O PRIMEIRO PASSO?
Agorismo de Konkin III
o Fase 3: Sociedade Agorista de Grande
Consistência e Alta Densidade
A partir da fase 3 o estado começa a colapsar. Os
recursos estatais começam a ficar escassos e sua
relevância na vida das pessoas cai drasticamente.
A situação se aproxima de um cenário sem volta para o
estado, mas a reversão ainda é possível.
Se os agoristas obtiverem sucesso na resistência, o
campo estará aberto para a transição até a última fase.

QUAL É O PRIMEIRO PASSO?
Agorismo de Konkin III
o Fase 4: Sociedade Agorista com Impurezas
Estatais
O estado caiu e as empresas privadas, competitivas,
assumiram suas funções.
Alguns resquícios de atividade estatal se mantêm, mas
aos poucos vão sendo eliminados. É onde estaremos
nos próximos 10 a 20 anos.
Este é um resumo da visão agorista para a transição
ao anarcocapitalismo. Uma transição gradual, mas não
gradualista.

JÁ ESTAMOS CAMINHANDO
Veja nossos resultados

Acessos ao site
85.960

Artigos publicados
171

Visualizações no
Youtube
38.429

Seguidores nas
redes sociais
10.819

Voluntários
130

Vídeos feitos
102

NPS dos Cursos
53

Total de Cursos
12

PROJETOS E
INVESTIMENTOS
o
o
o
o
o
o

Traduzir livros e artigos
Escrever livros e artigos
Gravar vídeos e podcasts
Criar novos Cursos
Criar materiais para os Cursos
Começar uma cidade privada

PROJETOS E
INVESTIMENTOS
o R$ 2.000 por mês, conseguimos entregar +1 tradução por semana.
o R$3.000 por mês, conseguimos publicar um artigo adicional por semana.
o R$5.000 por mês, conseguimos deixar os vídeos e podcasts com qualidade profissional e
aumentar a frequência para 2 por semana.
o R$10.000 ou mais por mês, conseguimos fazer um curso mensal extra com qualidade
profissional
o R$30.000 por mês, iniciamos o projeto de uma cidade privada a ser entregue em 2 anos.

NOSSO CONTATO
Vamos conversar!

EMAIL
contato@universidadelibertaria.com

SITE
http://universidadelibertaria.com.br/

TELEFONE
(11) 98535-0502
(41) 99999999

Fontes dos dados apresentados
Slide 11: https://bit.ly/2zBaO3w
Slide 12: https://bit.ly/2TMCxoR
Slide 13.1: https://bit.ly/2YBgip6
Slide 13.2: https://bit.ly/2YB1Ayj
Slide 14: https://bit.ly/2LR3Ud7
Slide 15: https://bit.ly/2YB1Ayj
Slide 16.1: https://bit.ly/3cvyFQm
Slide 16.2: https://bit.ly/3flC46b
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Slide 19: https://bit.ly/2xCBy2H
https://bit.ly/3cLfQJ1
Slide 20.1: https://glo.bo/2yuwcXB
Slide 20.2: https://glo.bo/3c7Fc3p

Slide 21.1: https://glo.bo/3baH6Pn
Slide 21.2: https://bit.ly/3c9gaRx
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