carta ao leitor
Ano passado, aprendi uma nova
palavra que não me saiu mais da cabeça: zeitgeist. O termo alemão, sem
tradução precisa, designa um sentimento coletivo. Quando todos nós
caminhamos juntos com um mesmo
desejo. É um processo praticamente
inconsciente, mas o resultado é uma
transformação do mundo... Sem líderes ou em que todos nós somos líderes. Quem me ensinou essa palavra a
traduziu como “espírito do tempo”.
Essa mesma palavra, apesar de
costumeiramente ser usada no universo cultural, reapareceu algumas
vezes durante a produção dessa edição da revista “Empreendedores”. O
sentimento coletivo no meio empresarial da região é o de positividade.
Se 2018 foi um ano de incertezas,
em que alguns prosperaram, mas
a maioria apenas sobreviveu à crise político-econômica instalada no
país; de agora em diante tudo tende
a melhorar.
Essa onda de otimismo tem número: um. Em dezembro último, o
ICE (Índice de Confiança Empresarial) subiu um ponto, chegando a
95,9 pontos, o maior nível desde os
97,8 de março de 2014. O índice é publicado pela Ibre (Instituto Brasileiro de Economia) da FGV (Fundação
Getúlio Vargas).
Ou seja, passados os receios do
mercado, chegou a hora de investir. E é esse o movimento de empresários e prestadores de serviços
aqui reunidos. Eles nos contam expectativas para os próximos anos,
projetos, investimentos, propostas
de crescimento… São pessoas que
seguem na luta por uma sociedade
melhor, mais bela, saudável e justa,
com boas oportunidades para todos.
Conheça-os e inspire-se.
Uma excelente leitura.
Paula Maria Prado
Editora
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