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Zeitgeist, termo alemão que pode ser explicado como “espírito de uma época”. Vivemos um momento no Brasil tão diferente,
tanto pelas novas tecnologias, que influenciam nossa vivência no mundo, como pelos
aspectos econômicos e políticos, que não
nos permitem ver com clareza os desdobramentos futuros. Logo, não é possível dizer
se estamos em uma época progressista,
conservadora, de ruptura ou manutenção, o
“espírito do momento” está em construção.
Para tanto, resta-nos buscar as ideias, as
informações para, quando tudo ficar mais
claro, podermos tomar as mais acertadas
decisões possíveis.
Nesse sentido, a Rumos traz aos leitores
duas reportagens esclarecedoras: a primeira, a cobertura do evento promovido pela
Associação Brasileira de Desenvolvimento (ABDE), com os assessores econômicos
dos candidatos à presidência da República,
para que apresentassem os planos de governo considerando o Sistema Nacional de Fomento. A segunda é um diagnóstico sobre a
indústria brasileira e o quanto ela precisa
de um olhar cuidadoso para contribuir para
a retomada do desenvolvimento brasileiro.
É também uma edição recheada de artigos, dos mais variados assuntos, para que
se possam ampliar as visões de mundo e
construirmos as nossas opiniões bem embasadas.
Começamos também a apresentar os
vencedores da edição 2018 do Prêmio ABDE-BID. Confira os resumos dos trabalhos
que se destacaram. Boa leitura!
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