
e temos que garantir a continuidade desse ciclo virtuoso." É o 
que diz Haddad. 

Nos esportes, algo menos promissor. Muito embora a presi-
dente Dilma tenha chamado para si o desafio de acelerar as obras 
que darão suporte aos eventos de 2014 e 2016, boa parte do 
programa está atrasada e continua no plano das promessas. Há 
chances de o jogo mudar rápido. O ministro do Esporte, Orlan-
do Silva - homônimo do cantor que encantou multidões -, 
carrega para todo canto números de investimentos na área que 
respaldam essa expectativa. Uma conta: se tudo correr no pre-
visto, somente a Copa deverá agregar ao PIB cerca de R$ 183 
bilhões e legar outros R$ 23 bilhões em infraestrutura civil. "Quer 
retorno? A Copa e a Olimpíada darão", diz Silva. 

No campo das reformas, o sonho segue como miragem. 
Mil vezes economistas, empresários, juristas e autoridades se 
reuniram para desatar esse nó. Mil vezes constatou-se que era 
difícil porque cada um puxava para um lado. Há uma semana 
em Comandatuba, na Bahia, foi feita uma nova tentativa de 
mudar esse estado das coisas. As reformas - mais os projetos 
para educação e esporte, formando um tripé de desafios e 
investimentos prioritários - voltaram ao palco dos debates 



montar um novo cenário de condução 
do País. No front externo ela arrematou 
a simpatia de chefes de Estado e novos 
recursos. Trouxe mais de US$ 20 bi-
lhões somente da China. O colapso de 
algumas economias europeias, a crise 
em cascata dos sub-primes america-

nos, abalando indefinidamente Wall Street, e o pânico mundial 
que se instalou após essas ondas converteram os países emer-
gentes - Brasil junto - de párias em príncipes da economia 
global. Dilma, que desde os primeiros momentos exibiu um 
teimoso otimismo sobre o futuro, já vem colhendo frutos. 
Estimativas preliminares apontam para uma injeção líquida de 
investimentos diretos estrangeiros da ordem de US$ 65 bilhões 
em 2011. Diante de rostos desconfiados com o repique da in-
flação, o déficit fiscal e o câmbio oscilante, Dilma ofereceu uma 
receita de austeridade com cortes nos gastos, juros calibrados 
e leilões de compra de dólar. Na semana passada, durante a 
primeira reunião do Conselho de Desenvolvimento Econômico, 
declarou abertamente que não vai descuidar da pressão infla-
cionaria. Mas também não irá sacrificar o emprego e o crescimen-
to em troca do combate a ela. 

As centenas de empresários reunidos em Comandatuba 
compartilham do desejo da presidente pelo desenvolvimento. 
Mas sentem arrepio ao ouvir o termo carestía. Eles convergem 
sobre a idéia de que uma queda na carga tributária auxiliaria 
muito a cobrir todos os flancos: os preços de mercadorias e 
serviços cairiam sem comprometer o resultado da produção e 
a contratação de mão de obra. Pelo que se pôde observar du-

para uma platéia que move quase metade do PIB brasileiro. 
Haddad e Silva foram dois dos ministros que apareceram por 
lá, além de José Eduardo Cardozo, da Justiça, e mais oito 
governadores. O principal nome do 10º Fórum Empresarial 
de Comandatuba seria o da presidente Dilma, que iria con-
frontar os presentes com a sua agenda de ações após a fase 
de lua de mel dos primeiros 100 dias de governo. Dilma não 
foi. Havia cumprido uma extensa lista de compromissos no 
Exterior e, recém-chegada da China, alegou cansaço. Em seu 
lugar marcou presença o vice-presidente, Michel Temer. O 
quorum de lideranças foi de todo modo suficiente para 
montar um arcabouço de idéias e soluções dentro do obje-
tivo "Uma nova realidade para o Brasil". "Nossa meta é 
clara: construir um Brasil melhor e mais justo, discutir a 
inclusão social, a reforma tributária e a gestão transparente 
do dinheiro público", delimitou João Doria Jr., organizador 
do Fórum. "Para eventos como a Copa e a Olimpíada não 
pode haver partidos ou opostos." 

Tem sido razoavelmente tranquilo para a presidente Dilma 
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