
Nota do Editor
Com as estimativas sobre a

atividade económica sendo

revisadás pára baixo, já que

as eXpectativas de retomada

náo se ceincretizaram como

esperava o governo, umpacote de medidas foi baixado

no més passado para tentar vit4hfinar a economia. Como

mostra a Carta da Conjuntura; fieá claro no conjunto

de medidas que se trata da combinaÇáo de uma série de

iniciativas de caráter mais permanente, ligadas á raciona-

lizaÇáo económica e melhoras no ambiente de negócios,

com algumas medidas de caráter mais temporário, volta-

das a um estímulo mais direto no curto prazo.

O prolongamento da recessáo, no entanto, pode reno-

var a pressáo sobre o governo na busca de novas alter-

nativas para reverter o processo recessivo, o que poderia

levar á adoÇáo de medidas consideradas inadequadas por

alguns analistas. Além disso, há muitas divergencias em

relaÇáo á eficácia das nóes anunciadas pelo governo.

Muitos analistas estáo preocupados com o elevado grau

de endividamento das empresas e das familias, o que seria

mais um grande obstáculo para que a atividade económi-

ca volte a se fortalecer. Como citado na coluna Ponto de

Vista, o ajuste na economia brasileira será longo e penoso
4 em funÇáo da inércia da i

	
-áo que se mantém muito

4.1

Até o més passadó, nenhum sinal havia sido cap-

tado de melhora em relaqáo á incerteza :etónómica no

país. Pior: o Indicador de Incerteza da ECISnarnia'.(11E-

BR), calculado pelo Instituto Brasileiro de Econoinia

(IBRE), da FundaÇáo Getulio Vargas, subru.14kpontos

em relaÇáo a novembro, depois das quedas registradas

em setembro e outubro. Em grande parte," reí

é muito influenciado pela situaÇáo polítictdo país que

vem se agravando sistematicamente.

Controle de gastos, como a PEC que foi aprovada,

reforma da Previdéncia, mudanÇas na legislaÇáqtraba-

lhista e urna série de reformas micro sáo necessárias.

No entanto, se o país náo encontrar caminhos para

melhorar a sua produtividade, estaremos condenados

a um futuro sombrio, como é reportado na matéria

de capa desta ediÇáo. A Anatomia da produtividade

no Brasil, livro que o IBRE lanÇará este ano, será uma

importante contribu4o nesse caminho, através de

análises e reflexóes sobre o assunto.

CORRE00: Na entrevista da ediÇáo de novembro, pág. 13, o
embaixador da Argentina no Brasil Carlos Magariños declarou
que ambos os países buscam sair da recessito "com políticas que
estimulen a criacijo de emprego e protejam os setores menos favo-
recidos da popula0o".

Claudio Conceiláo
claudio.conceicao@fgv.bracima da meta, embora co tenditerrAeda.,,
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