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Carta da Conjuntura
6 Cumprimento da PEC dos gastos requer

mobilizacáo nacional

A proposta de emenda constitucional (PEC) que cria um

teto para o crescimento dos gastos federais,que agora

no Senado ganhou o número 55, continua sendo a peca

fundamental da estratégia de reequilíbrio fiscal do país,

tocada pelo atual governo. A ideia é que, por mais dura que

seja a restricáo futura criada pela PEC 55, a sua aprovacáo

forrará o sistema político e a sociedade a encontrarem

urna solucáo que instaure um regime duradouro de

sustentabilidade das contas públicas.

Ponto de Vista
10 Nenhum arcabouco fiscal resiste a um

poder central irresponsável

É muito difícil a construcáo de

instituicóes fiscais que sejam

imunes a gestores com um

entendimento totalmente

heterodoxo do funcionamento da

política económica. Para tanto, seria

preciso amarrar em demasia o Executivo, o que dificultarla

a formulacáo da política macroeconómica.

Entrevista
12 "Ternos que remover os obstáculos
que ainda persistem"

Para Carlos Alfredo Margarinas, com a perspectiva de

baixo crescimento, Brasil e Argentina precisam recuperar

seus mercados internos e aumentar suas exportacóes.

Nesse contexto, é importante trabalhar aspectos precisos

e concretos da integracáo como sáo normas técnicas,

mecanismos de certificacáo de qualidade, temas corno

controle sanitário e fitossanitário.

Macroeconornia
20 0 ajuste fiscal urge

A análise dos dados indica que a °IDO° pela

ineficaz para solucionar o desequilíbrio das contas

públicas no curto prazo e no longo prazo provocaria

uma reducáo da participacáo do Estado na economia

e que se tornará inviável e indesejável táo logo a

sociedade perceba os efeitos dessa medida. Muito

melhor seria o governo investir em um ajuste de curto

prazo e propor um conjunto de medidas factível que

controle a evolucáo das despesas no longo prazo.

Capa
36 Perspectivas 2017

Crescem os temores de que

a esperada recuperacáo da

atividade económica no ano

que vem náo se concretize ou

fique aquém das expectativas.

A queda de 0,8% do PIB no

terceiro trimestre, mais a nova retracáo da producao

industrial em outubro, aliados ao aprofundamento da

crise política, aumentam as incertezas, com o aumento

das pressóes para que medidas urgentes sejam tomadas

para que a economia dé sinais de recuperacáo.

Siderurgia
50 Lentos sinais de recuperacáo em 2017

Um dos setores mais afetados

pela longa recessáo que se abate

sobre a economia brasileira, a

siderurgia pode iniciar em 2017

urna tímida recuperacao. O que

vai depender da recuperacáo

da economia brasileira, embora os sinais náo sejam

muito animadores.
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Nota do Editor
Passados pouco mais de seis

meses da posse de Michel

Temer, sáo cada vez mais

ténues os sinais de urna re-

cuperaÇáo da atividade eco-

nómica no ano que vem. O PIB manteve sua trajetória de

queda no terceiro trimestre do ano (menos 0,8%), com

os investimentos despencando. A esperar-1w de que a in-

dústria tivesse urna melhora em outubro caiu por terra:

a produÇáo recuou 1,1% em relaÇáo a setembro, acumu-

lando retraÇáo de 7,7% este ano. Foi acima da média de

0,7% de queda que as previsóes apontavam. Dos 24 se-

tores pesquisados pelo IBGE, 20 reduziram a produÇáo.

Com isso, é provável que o quarto trimestre deste ano

traga um PIB com resultados piores do que os previstos.

A medida que dados sobre a economia brasileira sáo

divulgados, aumenta o ceticismo quanto a urna recupera-

gáo económica, anteriormente prevista pela esmagadora

maioria dos analistas. As previsóes estáo sendo refeitas,

para baixo. O namoro do mercado com o novo governo,

exaltado pela qualidade da equipe económica que mon-

tou, já sofre fissuras e certo esfriamento, pois o cresci-

mento náo aparece. O namoro pode estar em risco.

Embora o ajuste fiscal seja urna medida necessária

para, no longo prazo, estancar o explosivo crescimen-

Sumário

to da dívida pública, como mostra a Carta da Conjun-

tura, sao claros os sinais de desconforto pela contínua

queda da atividade económica, sem que outras medidas

sejam adoradas, além da PEC dos gastos e da reforma

da Previdéncia. Urna reduÇáo mais acelerada da taxa

de juros, por exemplo, cometa a ser defendida mais

abertamente por várias correntes. Outras advogam,

também, aumento de impostos e outras reformas, no

campo da microeconomia.

A tudo isso se junta urna crise politica que se agi-

ganta. Liminar tirando Renan Calheiros da presidén-

cia do Senado pode criar dificuldades para aprovar, dia

13, a PEC dos gastos. Até o fechamento desta ediÇáo,

náo havia detalhes sobre a extensáo da delaÇáo pre-

miada que os executivos da Odebrecht comeÇaram a

assinar. A extensáo das denúncias de corrup0o, com

pagamenjo de propinas, que devem fazer parte da de-

laÇáo, levou o Congresso a desfigurar a proposta do

Ministério Público com medidas anticorrup0o. O que

vai contra o recado que as ruas tém mandado de que

náo sáo coniventes com a corrupÇáo.

A

Claudio Conceigao
claudio.conceicao@fgv.br
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