Informativo Espaço 2D
Janeiro 2018

Riscos sob controle
Chegamos ao 2º ano do Informativo Espaço
2D, publicado pela primeira vez em janeiro de
2017. Um ano em que o Brasil caminhou em
zigue-zague,
alternando
momentos
de
esperança e depressão.
A tímida recuperação econômica, combinada
com um cenário político ainda confuso, ainda
não permite entrever o fim da crise. Porém há
razões para um otimismo moderado.
A inflação permaneceu extraordinariamente
baixa para nossos padrões históricos, com o
IPCA previsto para 2,8% no ano. Se por um
lado tal valor é, em boa parte, fruto da feroz
depressão econômica que vimos enfrentando,
por outro permitiu uma expressiva redução dos
juros, com a Selic atingindo 7% ao ano, o
menor nível já visto neste país.
Tal conjunção sugere que a estagnação
econômica deve estar próxima de se reverter.
Com o PIB de 2017 fechando em algo em
torno de 0,9%, espera-se que 2018 seja um ano
de recuperação, com previsões apontando para
um crescimento da ordem de 3%.
Infelizmente, a desconfiança em relação a
nossos governantes, aliada às incertezas quanto
ao cenário político futuro, se contrapõem à
brisa favorável que começa a soprar na
economia. Resta-nos, como cidadãos, seguir
apoiando o combate à corrupção e, como
eleitores, manter-nos alertas contra o retorno a
velhas práticas e a busca de soluções de exceção.
Afinal, não foi incendiando sua capital que os
romanos construíram sua civilização.

Non quia difficilia sunt, non
audemus; sed quid non audemus,
difficilia sunt.
Não é por causa das dificuldades
que não ousamos; é porque não
ousamos que surgem as
dificuldades.

(Sêneca)

Lúcio Aneu Sêneca viveu em Roma, no começo do séc. I.
Advogado, escritor e filósofo, adotou como filosofia de vida o
estoicismo, doutrina que prega um modo de vida simples e
modesto, o cumprimento dos deveres como cidadão e uma
vida regrada pela ética e racionalidade. Embora rico, vivia
sem excessos, comendo pouco, bebendo apenas água e
dormindo em um colchão duro. Dizia que o sábio poderia ser
rico, mas jamais escravo da riqueza.
Com 46 anos, foi nomeado preceptor do jovem príncipe Nero,
então um adolescente. Quando Nero tornou-se imperador, aos
dezessete anos, Sêneca tornou-se seu principal conselheiro.
Nesse período, sua influência foi fundamental para um início
de governo justo e virtuoso. Entretanto, a medida que
envelhecia, Sêneca via seu prestígio ser gradativamente
vencido pela loucura do imperador. Afastou-se das funções
públicas, mas não pode evitar ser acusado de conspirar para o
assassinato de Nero. Sem qualquer julgamento, foi condenado
a se suicidar, o que fez serenamente, na presença de amigos,
coerente com a filosofia estoica que pautou sua vida.

Aos nossos clientes e
leitores, os votos de
um feliz e próspero
2018!
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