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Enquanto os indicadores
económicos reforcam os si-

nais de saída de urna reces-
sáo que, pelas proporcóes,

já ficou marcada na histó-
ria brasileira, a expectativa agora se volta para qual
contribuicáo o atual período de recuperacáo poderá

deixar para o futuro. Voltar a crescer é essencial, náo
há dúvidas quanto a isso. Mas o alívio de ter o PIB
correndo novamente no terreno positivo náo deveria
desviar a atenÇáo para o contexto em que isso ocorre,
partindo de urna base severamente retraída, um desin-
vestimento que em pouco mais de tres anos chegou na
casa dos 30%, mais de 13 milhóes de pessoas ainda
em busca de trabalho, e frente a um cenário de contas
públicas alarmante.

A qualidade do crescimento económico que se pre-
tende daqui adiante depende da conclusáo de urna
agenda de reformas estruturais ainda incompleta, hoje
subordinada a um Congress° tumultuado e reativo
ás investigacaes de corrupcáo, e que a partir de 2018
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também estará dependente dos venos eleitorais. Ou

seja, de corno os cariclidatos presiOnciais*róiiisitna9áo
ou de oposicáo usaráo a bandeiia do crelcimentó per i

.
se favorecer, e qual. será a disposj54 .9. m sé-pé,rs	 ar
no caminho das reformase

Nesta edicáo, reunimos diversos analista **
tribuir com essa análise. No campo económicó, 	 -
valece o diagnóstico de que, sem controlar a trajetória
do déficit público e retornar o investimento, o hori-
zonte de recuperacáo se encurta. Do lado político, a

percepcáo que fica é a necessidade de renovacáo nos
discursos e lideranÇas, e de se aproveitar essa fissura
no sistema provocada pela Lava Jato para buscar uma
reconexáo da classe política com a sociedade. Preci-
saremos ser bem-sucedidos em ambas as frentes para
resgatar a conviccáo de que é possível voltar a crescer
em bases mais virtuosas e sustentáveis.
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