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Aumentar os investimentos. A proposta
assinalada pela Carta de Posicionamento
da ABDE também é um dos caminhos prioritários apontados por especialistas para
que o Brasil volte a crescer de forma sustentável, como retratamos na reportagem
de capa desta edição. A Rumos acompanhou
um debate sobre o tema no Rio de Janeiro e
ouviu diferentes agentes que defendem um
ponto comum: com os limites orçamentários para o investimento público, o modelo
das Parcerias Público-Privadas é crucial
para o país superar os gargalos na infraestrutura e promover o desenvolvimento,
mesmo que ainda precisem ser vencidos os
muitos desafios e incertezas no marco legal
deste modelo.
Nesta edição, também inauguramos
uma parceria com a Associação Keynesiana
Brasileira, que renderá uma série de mais
quatro artigos com o intuito de contribuir
para a discussão sobre o desenvolvimento econômico do país. O primeiro texto é
do economista Fábio Terra, que apresenta
as motivações e contradições da Taxa de
Longo Prazo (TLP), destrinchando os efeitos que sua adoção pelo Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) pode gerar para o sistema produtivo
brasileiro.
Na seção Livros, publicamos uma resenha de Brasil em Construção, coletânea de
artigos que analisa a obra do economista
Pedro Cezar Dutra Fonseca. O texto, assinado pelo secretário-executivo da ABDE,
Marco Antonio Lima, ressalta a importância da obra de Dutra para o pensamento desenvolvimentista no Brasil.
Boa leitura!
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