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O copo pela metade
Davos é uma pequena e pacata cidade europeia
de meros 11 mil habitantes. Seria apenas mais
um dos pequenos povoados de origem medieval
que pululam em meio às montanhas nevadas dos
Alpes suíços, não fosse também o local onde,
desde 1988, a ONG Fórum Econômico Mundial
organiza um encontro anual com os mais
importantes políticos, líderes, empresários e
investidores de todo o globo.
Neste mês de fevereiro, como nos anos
anteriores, os olhos do mundo se voltaram para
Davos em busca de pistas sobre os rumos
futuros da economia e da política. Infelizmente,
ausências importantes reduziram o peso do
encontro: os EUA não enviaram representante
devido ao imbróglio na aprovação do orçamento;
Teresa May, primeira-ministra britânica, ficou
em Londres às voltas com as negociações do
Brexit no parlamento; Emmanuel Macron não
pode deixar a França por conta dos violentos
protestos de rua dos “camisas amarelas”.
Por outro lado, tais ausências abriram espaço
para que países em desenvolvimento se fizessem
ouvir. Foi a oportunidade para que os novos
líderes apresentassem suas propostas, em um
momento em que o nacionalismo intenso põe em
xeque as ideias liberais que pautaram as relações
internacionais desde o fim da Segunda Grande
Guerra. O Brasil teve a chance de rechaçar os
temores dos investidores internacionais quanto a
uma possível adesão à ideologia antiglobalista e
ao risco de uma ruptura institucional.

Não seja sábio em
palavras.
Seja sábio em ações.
(Talmude)

O Talmude (“Estudo”, em hebraico) é uma coletânea de
livros sagrados dos judeus e um registro das discussões
rabínicas que pertencem à lei, ética, costumes e história do
judaísmo.
Antes repassados quase totalmente na forma oral, os debates
entre os rabinos sobre as leis e costumes judaicos passaram a
ser registrados e organizados em livros após a destruição do
Templo de Jerusalém pelas tropas romanas em 70 d.C. Hoje
o Talmude contém um material vasto, que aborda assuntos
de naturezas muito diversas.

Davos visto de cima

Sob esse aspecto, a participação discreta, quase
fugaz, do novo presidente, foi contrabalançada
pela presença firme do ministro da Economia. O
resultado pode ser visto como uma oportunidade
perdida ou um risco afastado. Resta aguardar se
o Brasil retornará ao radar dos investidores ou
estacionará na área reservada aos países hostis
ao capital internacional.
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