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(Câmara Brasileira do Livro, sp, Brasil)

Amoêdo, João
Sem atalho : Uma jornada até a política e minhas ideias para o 

Brasil / João Amoêdo. — 1a ed. — São Paulo : Portfolio-Penguin, 2021.

isbn 978-85-8285-146-3

1. Amoêdo, João Dionisio Filgueira Barreto, 1962- 2. Brasil – 
Políticos – Autobiografia 3. Partido Novo 4. Política – Brasil – História 
i. Título.

21-74004 cdd-320.0981
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Este livro é uma homenagem à memória de meu pai,  

que sempre foi um exemplo para mim com suas  

atitudes e sua simplicidade ao longo da vida.
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9

1.
Quando a maior frustração  

é não tentar

Uma missão e algumas lições

“nunca vi um candidato à presidência preparando, ele 
mesmo, sua apresentação.” O comentário veio de um homem 
sentado na poltrona atrás da minha no avião. Eu estava mon-
tando os slides que acompanhariam minha apresentação na 
próxima parada. “Lá no Partido Novo é assim, fazemos tudo”, 
respondi. Emendamos uma conversa, e ele me contou que era 
dono de uma fábrica de cimento. Estávamos a poucos meses das 
eleições presidenciais no Brasil de 2018, nas quais eu concorre-
ria a um mandato político pela primeira vez.

“Eu gosto de você, mas vou votar no Bolsonaro. Porque a 
gente precisa tirar o pt”, foi a fala do empresário. Esse tipo de 
comentário estava se tornando frequente com a aproximação do 
pleito, e, naquele momento, virei para ele e perguntei:

— Você disse que tem uma fábrica de cimento?
— Isso.
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— Se você se afastasse da empresa por seis meses, deixaria 
o Bolsonaro cuidando dela em seu lugar?

Ele foi rápido e enfático na resposta:
— Não, imagina. De jeito nenhum.
— E vai deixar o Brasil? — questionei.
Como resposta, obtive apenas o silêncio.
Aquela conversa acabou ali. Mas outras similares continua-

ram acontecendo até 7 de outubro, dia do primeiro turno das 
eleições. A incoerência do raciocínio não me surpreendeu. No 
Brasil, boa parte da elite empresarial, apesar de pensar no longo 
prazo quando se trata de tomar decisões em relação ao seu ne-
gócio, não tem a mesma postura em relação ao País. Prevalecem 
os resultados imediatos, os interesses próprios e os atalhos. Isso 
explica muito das deficiências que temos como nação.

Certa vez, minha filha Mariana estava distribuindo santi-
nhos no Leblon durante minha campanha em 2018 e ouviu o 
seguinte de um homem: “Sei que você está fazendo isso para 
ganhar seu dinheirinho. Vou pegar um para ajudar, mas não se 
envolve com política, não”.

Eu tinha consciência de que o crescimento do Partido Novo, 
no ambiente político que ainda perdura no Brasil, demanda-
ria tempo e resiliência, especialmente no início, mas era uma 
semente que precisava ser plantada para termos uma forma 
diferente de fazer política no Brasil.

A cultura tradicional de votar em quem tem mais chance, 
mesmo que não seja o mais preparado, ou de escolher o melhor 
candidato em vez do melhor mandatário, solapa justamente 
a representatividade e a renovação que tanto exigimos como 
eleitores. Essa postura acaba por criar uma seleção adversa, que 
privilegia os políticos tradicionais e desestimula a entrada de 
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novas lideranças. Em resumo, se queremos renovação, mas não 
estamos dispostos a avaliar e apoiar novos candidatos, nossa 
ação é irracional, não produzirá resultado e continuaremos re-
féns dos políticos que se perpetuam no poder.

Nossa obrigação como cidadãos é conhecer, escolher e di-
vulgar aquele que julgamos ser o melhor mandatário, de modo 
que se torne o favorito entre os candidatos. Não podemos ser 
omissos a ponto de deixar que alguém que não julgamos ser o 
melhor se transforme em favorito.

Nos trinta dias que antecederam as eleições em 2018, pre-
senciei um movimento de pessoas, inclusive algumas próximas, 
mudando seus votos. Além disso, passaram a divulgar e a pro-
pagandear essa mudança, com o intuito de incentivar outros a 
fazerem o mesmo. A única justificativa era: não podemos deixar 
o pt vencer. A consequência dessa atitude era que o voto seria 
dado contra o partido que se repudiava, em vez de ser deposi-
tado no candidato em que se acreditava. Desse modo, a eleição, 
que se dá em dois turnos, era tratada como se tivesse apenas 
um. Obviamente, como candidato, fiquei muito incomodado, 
mas como cidadão me senti ainda mais decepcionado ao ver 
as pessoas defenderem e fazerem campanha para alguém que 
poderia ser presidente do País, mas em quem não acreditavam. 
Era novamente a vitória do imediatismo.

Outro episódio ilustra bem a falta de coerência de pessoas 
que deveriam ser formadoras de opinião. Em outra de minhas 
viagens durante a campanha, um homem mais velho, que tam-
bém se identificou como empresário, me reconheceu no aero-
porto de Teresina e se aproximou — uma situação que havia se 
tornado habitual desde o lançamento da minha candidatura, 
mas que eu ainda estranhava. Ele falou que gostava das minhas 
ideias, mas que eu não teria seu voto porque o Brasil precisava 
primeiro de “ordem”, o que significava tirar o pt naquele mo-
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mento, e só depois estaria pronto para o “progresso”, associando 
essa segunda etapa à minha possível administração. Já estáva-
mos nos aproximando do final da campanha do primeiro turno, 
e esse chavão — primeiro a ordem, depois o progresso —, apre-
sentado junto com a foto de Bolsonaro e depois a minha, era 
repetido exaustivamente pelos bolsonaristas nas mídias sociais. 

Esse empresário sugeriu, inclusive, que eu deveria dar uma 
contribuição ao País e renunciar à candidatura. Insistiu que eu 
deveria dar espaço a Bolsonaro e voltar à disputa nas eleições de 
2022. Depois de alguns minutos explanando sua visão política, 
enquanto eu permanecia calado, ele perguntou se podia tirar 
uma foto comigo. Foi a única vez, durante toda a campanha, em 
que respondi: “Não, não pode”. Não era uma reação pessoal, e 
sim uma manifestação da postura lógica que norteia minhas ati-
tudes. Se ele entendia que eu deveria renunciar e não pretendia 
votar em mim, por que ter uma foto comigo?

No Brasil, a última década foi perdida. O País se tornou mais 
pobre e desigual em razão da péssima gestão pública, da cor-
rupção desenfreada e de um modelo de Estado intervencionista 
e concentrador de renda.

Sem crescimento econômico, o brasileiro teve menos opor-
tunidades, sofreu com o aumento do desemprego e a retração 
da renda. Esse desempenho pífio contribuiu para sermos ultra-
passados, no pib per capita ajustado por paridade do poder de 
compra, por países como Chile, Costa Rica, República Domi-
nicana, Uruguai e Panamá.

Os problemas que enfrentamos são conhecidos e se esten-
dem por todas as áreas de atuação do poder público. Carrega-
mos o peso de um enorme déficit educacional, com um ensino 
público básico de péssima qualidade. Temos uma carga tribu-
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tária elevada, uma economia fechada para o exterior e um ex-
cesso de leis e burocracia. O resultado é um ambiente de poucas 
oportunidades, de baixa produtividade e extremamente inós-
pito para o empreendedor. Nesse quadro, há pouco estímulo à 
inovação, à abertura de novos negócios e à criação de vagas de 
trabalho, prejudicando a geração de riqueza e, consequente-
mente, o combate à pobreza.

Convivemos ainda com uma constante sensação de insegu-
rança, com uma infraestrutura deficiente, em especial quanto 
ao saneamento básico, e um atendimento sofrível na saúde que, 
somados, compõem um quadro de grande ineficiência dos ser-
viços públicos essenciais. Os governos têm pouco apreço tanto 
pelo equilíbrio das contas públicas como pela proteção da na-
tureza, criando assim um vultoso passivo fiscal e legando para 
as próximas gerações um meio ambiente devastado.

Além de tudo isso, o País passa por um dos períodos mais 
críticos de sua história. A crise da covid-19, iniciada em 1o de 
dezembro de 2019 na China e declarada pela Organização Mun-
dial da Saúde (oms) como uma pandemia em 11 de março de 
2020, já ceifou a vida de milhares de brasileiros e agravou nos-
sos problemas econômicos e sociais.

Nosso grande desafio como nação está em enfrentar essas 
questões, o que exigirá alterações profundas no modelo de Esta-
do e na participação e representatividade políticas. Foi com essa 
convicção que iniciamos a concepção do Partido Novo. Sempre 
entendi o Novo como uma ferramenta para realizar as mudan-
ças necessárias e melhorar a qualidade de vida das pessoas. Uma 
plataforma política que fosse inovadora no seu funcionamento, 
no seu propósito e na sua composição.

Apesar de todas as dificuldades burocráticas para a monta-
gem do partido — que foram muito maiores do que esperávamos 
encontrar —, o grande desafio está na gestão da organização e 
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na estratégia para o seu crescimento. Manter a organização fiel 
aos seus valores e princípios e com uma visão de longo prazo 
é uma tarefa complexa. Exige resiliência, disciplina e atenção 
para atuar na contramão das práticas atuais.

Não confio em salvadores da pátria, nem em quem escolhe a 
política como profissão. Essas pessoas acabam se apegando aos 
privilégios do poder e não abrem espaço para a renovação. O 
propósito da montagem do Novo foi, desde o primeiro dia, ga-
rantir condições de segurança e educação que possibilitem que 
cada cidadão tenha liberdade, autonomia e responsabilidade 
para fazer suas escolhas. Acredito na capacidade do indivíduo 
de cuidar de si próprio, tomar suas decisões e construir seu ca-
minho, com um Estado que assegure o básico e contribua para 
um ambiente em que prevaleça a igualdade de oportunidades.

A primeira eleição que disputei ficou para trás, mas a decisão 
que tomei de contribuir ativamente para a melhoria do Brasil 
não tem volta.

Como tudo começou

Eu estava em casa, sozinho em São Paulo, vendo televisão. Era 
2007, a família já estava de volta ao Rio, mas entre as terças e 
quintas-feiras eu ficava na capital paulista em razão do meu tra-
balho. Fiquei inconformado ao assistir a uma reportagem sobre 
uma menina, então com dezesseis anos, que era um prodígio no 
esporte, mas vendia balas em um sinal de trânsito para sustentar 
a família. Na matéria, o seu treinador explicava como era difícil 
para ela conciliar o dia a dia na rua com os treinos de basquete 
no Botafogo, de que ela tanto gostava. Infelizmente, eu sabia que 
aquele não era um caso isolado, mas havia ali uma oportunidade 
para fazer algo e tentar impactar ao menos uma vida.
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Com a ajuda de um amigo, consegui o contato do técnico. 
Combinamos que eu enviaria dinheiro mensalmente para aju-
dar no sustento daquela família e, em contrapartida, ele me 
mandaria os boletins escolares dela, para que eu acompanhasse 
seu desempenho, e um demonstrativo das despesas pagas. Meu 
objetivo era que a jovem deixasse as ruas e pudesse se dedicar 
apenas aos estudos e ao esporte.

Depois de um ano, o treinador me chamou para conversar. 
Disse que ela havia abandonado a escola, voltado para a rua e 
estava vendendo balas outra vez. Tinha desistido dos estudos 
por influência da mãe e, na avaliação do treinador, a situação era 
irreversível. Ele foi enfático e me aconselhou a parar de enviar 
os recursos. Lamentei muito, mas concordei que o melhor era 
encerrar o episódio ali.

A experiência, apesar de frustrada, aumentou minha vonta-
de de ajudar as pessoas mais necessitadas de uma forma mais 
duradoura. Naquela época, não havia ainda me dedicado a es-
tudar o liberalismo econômico e sua correlação com a qualida-
de de vida da sociedade, mas a racionalidade me levou a um 
questionamento elementar: o que estamos fazendo de errado 
com os recursos públicos se pagamos tantos impostos e mesmo 
assim temos tantas crianças nas ruas, fora da escola, pedindo 
esmola nos sinais? Essa situação me parecia, e infelizmente as-
sim permanece, inaceitável.

Admiro o trabalho de algumas ongs e instituições de apoio 
que atuam em áreas específicas, mas, levando em conta as enor-
mes deficiências que temos no País, entendo que as ações sociais 
precisam ter escala, atingindo a maior quantidade possível de 
pessoas, além de serem sustentáveis ao longo do tempo. Aos 
poucos, e depois de muita reflexão, concluí que somente por in-
termédio da política poderíamos mudar nossa triste realidade. 
Precisaríamos de novas lideranças, novas posturas e novas prá-
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ticas na gestão pública. Foi com esse pensamento que comecei 
a considerar a hipótese de montar um partido.

O caminho seria empreender na política com a criação de 
uma instituição com valores e princípios, que desenvolvesse 
uma nova maneira de governar e visasse de fato ao bem social 
acima de qualquer interesse particular. Não seria simples, não 
seria fácil e não seria rápido, mas era o certo a fazer.

O começo não foi animador. Entre os amigos, o conselho 
que mais ouvi foi: “João, não se meta nisso, não é coisa para 
gente séria, você não vai conseguir”. Quanto aos que não me 
conheciam, o comentário mais recorrente sobre a montagem 
do partido era que eu seria só mais um querendo se aproveitar 
da política.

Entretanto, eu estava convencido de que a minha maior 
frustração seria não tentar. Assim, em 12 de fevereiro de 2011, 
reunimos 181 pessoas, de 35 profissões diferentes, com idades 
variando entre 16 e 88 anos e oriundas de dez unidades federati-
vas, e fundamos o Novo. Nenhum grande empresário, nenhuma 
figura pública e nenhum político estavam presentes naquele sá-
bado ensolarado na sede do escritório Pinheiro Neto Advogados 
no bairro do Humaitá, no Rio de Janeiro.

As provas esportivas de resistência, a crença no trabalho em 
equipe, a obstinação por resultados e a definição clara de prio-
ridades moldaram a minha vida e me ajudaram na montagem 
do Novo. A burocracia e as exigências para a criação de um 
partido político no Brasil tornam a tarefa quase impossível para 
um grupo com as características das pessoas que se juntaram 
naquele início de 2011. O senso de propósito, a visão de longo 
prazo e o desejo de transformar o País foram determinantes no 
processo de registro do partido. Depois da fundação, tivemos 
mais quatro anos e sete meses de trabalho intenso e voluntário, 
superando inúmeros obstáculos e o descrédito da maioria até 

75079 - Sem atalho - OGF - 04a.indd   1675079 - Sem atalho - OGF - 04a.indd   16 30/08/2021   17:3530/08/2021   17:35



quando a maior frustração é não tentar 

17

que por fim obtivéssemos o registro oficial. A partir de 15 de 
setembro de 2015, com a aprovação do Tribunal Superior Elei-
toral (tse), passamos, de fato e de direito, a existir como partido 
político e nos habilitamos a ter filiados e a lançar candidaturas.

Considero positivos os resultados do Novo nos seus primei-
ros cinco anos de existência, especialmente levando em conta a 
grande aversão à participação política que existe entre os bra-
sileiros e o sistema político vigente. Inovar em um ambiente 
que privilegia a perpetuação no poder dos mesmos atores e que 
transforma os partidos políticos em simples legendas, susten-
tadas por dinheiro público, é um grande desafio.

Nossos filiados, mandatários e dirigentes precisarão manter 
uma postura atenta, humilde e fiel ao propósito que motivou a 
criação do Novo. O fortalecimento do partido como instituição, 
e consequentemente da sua marca, é fundamental para a atra-
ção de quadros qualificados e para sua viabilidade eleitoral. Mas 
o sucesso do Novo deve ser mensurado pela melhoria da eficiên-
cia da máquina pública, pela consolidação da sua imagem, pelo 
que proporciona ao cidadão, e não somente pela quantidade de 
políticos que elege.

Nunca pensei em me candidatar. Sempre enxerguei meu pa-
pel no partido como o de um executivo, não o de um político. 
Sou uma pessoa naturalmente tímida e reservada, acostumada 
a transmitir minhas ideias por meio da racionalidade, e não da 
emoção — um padrão certamente bem distante dos políticos 
que nos acostumamos a eleger.

Apesar de haver um enorme desejo de renovação por parte 
da sociedade, as pessoas que poderiam ingressar na política e 
fazer um bom trabalho continuam muito refratárias a dar esse 
passo, mesmo com a existência de uma plataforma inovadora 
e íntegra como o Novo. Após vivenciar todo o processo político 
durante a campanha presidencial em 2018, e acompanhando 
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o ambiente que temos hoje, não posso negar que, do ponto de 
vista estritamente pessoal, manter-se distante da política é uma 
decisão lógica no curto prazo, mas que se mostra totalmente 
equivocada quando pensamos nas próximas gerações e na sus-
tentabilidade do nosso país.

Precisamos de líderes políticos que inspirem pelo exemplo, 
que sejam racionais na tomada de decisões, que tenham dispo-
sição conciliadora e que deleguem, mas sem deixar de assumir 
as suas responsabilidades.
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