
Nota do Editor
O crescimento de 0,1%

do PIB no terceiro tri-
mestre deste ano sobre o
segundo — o mesmo resul-

• tado que o Boletim Macro
IBRE e o Monitor do PIB, ambos da FGV, já vinham
sinalizando embora possa parecer minguado á pri-
meira vista, numa análise mais atenta mostrou que a
atividade económica parece ganhar massa muscular,
depois de mais de 14 trimestres com resultados pífios.
A principal novidade foi o aumento de 1,6% nos in-
vestimentos que a 15 trimestres já acumulavam per-
das de cerca de 30%. Ainda assim, com tal resultado
a Formnáo Bruta de Capital Fixo chegou a 16,1%
do PIB, o pior nivel para esse período desde o início
da série do IBGE, em 1996.

Embora ainda pairem muitas dúvidas sobre o futu-
ro, náo está descartada a possibilidade de o PIB crescer
entre 2,5% e 3% no ano que vem, número impensável
meses atrás. O grande nó para que a atividade econó-
mica volte a crescer de forma consistente sao os inves-
timentos — isso sem falar numa série de outros fatores,
corno o essencial equilíbrio das contas públicas que de-
pende, em grande parte, da reforma da Previdéncia.
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Mas as projeÇóes de uma volta mais robusta dos
investimentos náo sao, ainda, nem um pouco anima-
doras, dado o fraco desempenho da construÇáo que
tem um peso de 53% nos investimentos — o resto fica
com máquinas e equipamentos, com 33%, e outros
com 14%. Como mostra a matéria de capa desta edi-
Çao, o setor da constru0o deve fechar o ano, segundo
projeÇóes do Boletim Macro 1BRE, com urna retrnao
de 6,4% em relaÇáo a 2016. Embora 2018 seja um ano
eleitoral onde, normalmente, ha alimento de gastos, a
grave situaÇáo fiscal do país tende a minar a capacidade
do governo em tocar obras. Isso, mesmo que a reforma
da Previdéncia seja votada — até o fecharnento desta
ediÇáo havia muitas incertezas em reinar) a isso.

Outro destaque desta ediÇáo é a inflaÇao. As projeÇóes
apontam urna aceleraÇáo nos preÇos no ano que vem, es-
pecialmente pela falta de chovas que levaria ao uso mais
intensivo das térmicas, além de uma quebra de safra. Mas
nada que possa levar a infiar,:áo acima dos 4%, 4,5% até
o final de 2018. 0 monstro foi, finalmente, domado?
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