
Carta ao leitor 

2004. Ano 1 . Edição 3 - 1/10/2004 

Carta ao leitor 

 

Ottoni Fernandes Jr., diretor 

Um dos compromissos de Desafios do Desenvolvimento é estimular o debate sobre 

os temas que vão estruturar o progresso econômico e social do Brasil.Nesta edição 

procuramos abordar o que é necessário para garantir um crescimento sustentado 

da economia, pressupondo que nem todas as condições estão garantidas, apesar da 

expansão da atividade registrada nos últimos meses. A taxa de investimento 

atingiu seu nível mais baixo em catorze anos em 2003.Chegou a apenas 18% do 

Produto Interno Bruto (PIB).Mas em 2004 houve uma retomada, e a taxa deve ficar 

em 19,3% do PIB, segundo as previsões do Instituto de Economia Aplicada 

(Ipea).Há mais.A estabilidade institucional e um sólido equilíbrio fiscal nos vários 

níveis do poder geram expectativas positivas que podem contribuir para que 

pessoas e empresas apostem num futuro melhor.A difusão de novas tecnologias 

também é relevante para sustentar o investimento, pois propicia o aumento da 

eficiência produtiva. A situação, portanto, está melhorando,mas ainda falta muito 

para que possamos vislumbrar um ciclo longo de crescimento sustentado. Editamos 

um núcleo de reportagens e artigos sobre as perspectivas da economia brasileira 

que inclui, além da matéria de capa, a reportagem sobre a polêmica em torno do 

projeto de Parcerias Público-Privado (PPP), os artigos de Paulo Levy e Ronaldo 

Seroa, a mesa-redonda que discutiu o desenvolvimento sustentável e a entrevista 

com o economista Celso Furtado.A mesa-redonda debate em que medida a taxa de 

investimento é um indicador preciso do potencial de crescimento econômico de 

longo prazo. 

 

Chamo a atenção também para a instigante reportagem sobre o asfaltamento do 

trecho da BR-163 entre as fronteiras do Mato Grosso e do Pará, nas proximidades 

de Santarém, onde a estrada corta uma área quase intocada de floresta 

amazônica.Governo Federal, organizações não-governamentais e a população da 

região juntaram-se para a montagem de um projeto de ocupação ambientalmente 

sustentável.A reportagem, no entanto, aponta que a boa vontade pode não ser 
suficiente para garantir o sucesso da empreitada. Boa leitura. 
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