
ESTEREÓTIPO Brasília é uma das maiores realizações que a cul-
tura brasileira sonhou e construiu. Um belo “cisne” que, infeliz-
mente, tem sido olhado como o patinho feio da nação. Equivoca-
damente, personagens da nossa mídia insistem em confundir a 
“Capital da Esperança” com os desacertos dos políticos nacionais. 
Hebe Camargo, Adriane Galisteu, Gabeira, entre muitas estrelas 
verde-amarelas, associam Brasília a idéias de corrupção, negocia-
tas e escândalos, como se a cidade tivesse culpa dos representan-
tes que os brasileiros enviam para cá. Assim, o que nasceu como 
um grito de liberdade política e estética, reconhecida como Patri-
mônio Cultural da Humanidade, e hoje a oitava economia do país, 
parece amaldiçoada por um estereótipo que confunde a cidade 
modernista com os desatinos do governo e dos políticos.

BELEZA ROUBADA O fato é que os erros cometidos pelos re-
presentantes dos Três Poderes, que são enviados para cá, con-
taminam a cidade e maculam a sua imagem. Autoridades que 
deveriam ser exemplos nacionais, ao contrário, transferem para 
Brasília seus maus passos, roubando da cidade sua face huma-
na, democrática, moderna e civilizada. Como uma mãe gene-
rosa, Brasília recebe os brasileiros de todos os rincões do país; 
acolhe-os, acomoda-os, mas, nem sempre, tem como paga, a 
gratidão. Resta a pergunta: o que você, cidadão brasileiro, pode 
fazer para revelar a bela face da sua capital?

NÚMEROS RESPEITÁVEIS Argumentos não faltam. Com apenas 47 
anos, Brasília é uma cidade com números respeitáveis. Recente atuali-
zação do censo estima a população do Distrito Federal em 2.051.146, 
com 1.686.447 de alfabetizados. Segundo a revista Exame, o potencial 
de consumo do brasiliense é da ordem de R$ 6.615,00 por habitante, 
35% acima da média das 220 cidades pesquisadas pela Simonsen As-
sociados. Não é por acaso que a jovem capital tem freqüentado a lista 
das 10 melhores cidades brasileiras para se fazer negócios.

NOVO MERCADO Essa força econômica de Brasília nos remete 
aos anos 50, período da campanha presidencial de Juscelino Ku-
bitschek. Um político que compreendeu os avanços da economia 
mundial, que explodia em tecnologia e produtividade, em busca 
de novos mercados. Um estadista que entendeu as expectativas 
da sua sociedade e do seu tempo, e passou a limpo o Brasil, abrin-
do novas perspectivas para a nação. 

TERRITÓRIO LEGÍTIMO O acaso levou JK a achar, nas letras da 
Constituição, os argumentos para seu projeto de mudança. Brasí-
lia, a nova capital idealizada desde o século XIX, era o território 
legítimo para a implantação do novo Brasil. Era o projeto certo, 
na hora certa para mudar o rumo do país. Um rumo que estava 
expresso no desejo de transformações que os brasileiros sonha-
vam. O sonho de ter oportunidades além das oferecidas pelas eli-
tes da época enraizadas em seu status quo.

OPORTUNIDADES Não bastava a JK querer mudanças. Ele sa-
bia que essas transformações eram latentes na sociedade e soube 
escutar, soube entender, soube planejar e corresponder às expec-
tativas do mercado e da sociedade. E Brasília encarnou, com pre-
cisão, a busca de oportunidades do povo brasileiro. Um povo tão 
ávido por transformações que construiu, em mil dias, não apenas 
a sede da nova capital, mas que continuou trabalhando para con-
solidar a cidade que é hoje a oitava economia nacional. 

VISÃO Com Brasília nasceu uma geração de comerciantes e peque-
nos empreendedores nas áreas da construção civil e do transporte que 
marcaram a história da cidade. Homens simples, vindos de todos os 
recantos do país, que aceitaram o desafio de iniciar um novo tempo 
para a sociedade e a economia nacional. São lições de visão empresa-
rial iniciadas no final dos anos 50 por caminhoneiros, pedreiros, bis-
cateiros e ambulantes. Verdadeiras aulas de administração e gestão de 
negócios capazes de orgulhar doutores da Harvard Business School.

VERDADEIRO DESTINO Em seus 47 anos, Brasília prepara-se 
para comemorar seu cinqüentenário que será em 2010. Cinqüen-
ta anos que merecem o maior presente que a cidade poderia rece-
ber; o reconhecimento de tudo o que ela representa em termos de 
desenvolvimento, democracia, estética e cidadania. O cisne final-
mente poderá mostrar sua plumagem, sua elegância e seu brilho. 
Um novo governo acaba de instalar-se na capital. A primeira ge-
ração de Brasília chegou ao poder. José Roberto Arruda e Paulo 
Octávio foram eleitos para reconduzir Brasília ao seu verdadeiro 
destino de cidade moderna, ousada e humana. Brasília agora vai 
reencontrar sua história e mostrar aos brasileiros a capacidade 
realizadora dos seus pais, avós e tios que acreditaram num sonho 
e ergueram as mãos para construir a capital de um Brasil mais 
livre, democrático e de orgulho para todos nós.
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