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Brasil 200, pela independência ou
independência do país
Eduardo Knapp/Folhapress

O empresário Flávio Rocha, no jardim de sua casa, em São Paulo
30/01/2018 02h00
Muitos de vocês já devem saber que recentemente lançamos o "Brasil 200". Embora tenha,
com muito orgulho, erguido sua pedra fundamental em evento realizado em Nova York,
esse movimento não é meu ou das lideranças que o apoiam.
Trata-se de um movimento da sociedade civil, que quer um Brasil diferente do arremedo de
país em que foi transformado por sucessivos governos desastrosos.
"Brasil 200" é uma alusão aos 200 anos de Independência, assim batizado para que não
percamos de vista o objetivo fundamental do movimento. Os 200 anos serão
comemorados em 2022, quando termina o mandato do presidente eleito neste ano. 2022,
portanto, começa em 2018. Os 200 anos do Brasil independente começam aqui e agora.
O país encontra-se prostrado. Recentemente, o previsível rebaixamento da nota de crédito
pela Standard & Poor's foi um duro lembrete da situação em que estamos.
Apesar da incipiente recuperação econômica, ainda temos muito o que caminhar para
conseguir um crescimento sustentável que absorva os inacreditáveis 12 milhões de
desempregados.
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O fato é que o Brasil não tem um governo. O governo é que tem um país. E o usa
indevidamente, sem observar os princípios básicos de uma administração saudável e
republicana, em que o bem comum está acima de interesses individuais ou de grupos. O
resultado é a gastança, o desperdício, o endividamento, com prejuízo a todos, ou quase
todos, se é que me entendem.
Nosso esforço diário em gerar riqueza é drenado pelos ralos bilionários de corrupção e
clientelismo, é ameaçado por regulações insanas e intervencionismo retrógrado. Os
últimos anos, em que prevaleceu o paternalismo autoritário, foram marcados pela aversão
ao liberalismo e ao empreendedorismo. Se ameaça vidas —as vidas das famílias do
exército de desempregados—, a incompetência é criminosa.
É preciso dar um basta! Chegou a hora de uma nova independência. É preciso tirar o
Estado das costas da sociedade, do cidadão que não aguenta mais carregá-lo como um
fardo. Essa é a independência de que falo, a independência que remete à liberdade.
A jornada é longa e, quanto antes for iniciada, melhor. Em quatro anos não é possível fazer
tudo, claro, mas é possível fazer muito. Estamos conversando com cidadãos para chegar a
uma pauta comum a ser entregue aos candidatos ao Executivo e ao Legislativo que
tenham compromisso com a liberdade.
A elite empresarial brasileira, da qual faço parte, infelizmente não tem liderado o processo
de mudança para tornar o Brasil um país mais livre. Parte dela é até sócia do assalto ao
Estado com prejuízos incalculáveis para a população mais carente. Isso é absolutamente
inaceitável.
Como cidadão, eu me orgulho da operação Lava Jato. Mas me entristeço por ver
empresários envolvidos nos maiores escândalos de corrupção da nossa história. Sem uma
elite comprometida com o progresso e com o avanço institucional, não vamos a lugar
algum.
Está mais do que na hora de os empresários assumirem sua responsabilidade.
Empreendedores devem ser os guardiões mais intransigentes da competitividade e da
liberdade, pré-requisitos para a criação de riqueza, que move a economia e coloca a
sociedade no caminho da prosperidade e da justiça social.
Da justiça social verdadeira, acrescento, aquela que promove autonomia, dignidade e
oportunidade para todos. Não podemos mais ser parte do problema. Temos que honrar
nossa vocação e ser parte da solução.
Se saio da minha zona de conforto para tomar essa iniciativa é porque tenho fé no Brasil e
nos brasileiros. Urge devolver o Brasil ao seu verdadeiro dono, o povo brasileiro.
Tenho convicção de que está em nossas mãos refundar o Brasil em bases mais livres e
solidárias, mais modernas e prósperas para todos. Essa é a minha ideologia, esse é o meu
compromisso.
FLÁVIO ROCHA é presidente da Riachuelo e vice-presidente do IDV (Instituto para o
Desenvolvimento do Varejo)
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Para colaborar, basta enviar e-mail para debates@grupofolha.com.br
Os artigos publicados com assinatura não traduzem a opinião do jornal. Sua publicação
obedece ao propósito de estimular o debate dos problemas brasileiros e mundiais e de
refletir as diversas tendências do pensamento contemporâneo.
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