
Nota do Editor
As projeÇóes de urna safra

agrícola recorde este ano

estimada em 213,7 milhóes

pelo IBGE, mesmo com as

perdas esperadas pela defi-

ciente infraestrutura do país - ver matéria de capa nes-

ta ediÇáo jogam um novo alento sobre a esperada re-

cuperaÇáo da economia brasileira. Ainda que modesta,

na casa dos 0,3% estimada pelo Boletim Macro IBRE,

de janeiro último, a trajetória descendente do PIB pode

estar iniciando urna fase de inflexáo.

Alguns dados apontam para isso. Houve urna melho-

ra nas expectativas e nos níveis de incerteza da economia,

como mostram os indicadores elaborados pelo IBRE. A

produÇáo industrial de dezembro, cresceu 2,3% sobre

novembro, embora no acumulado do ano tenha recuado

6,6% sobre 2015 que, por sua vez, havia caído 8,8%

sobre 2014. A queda da taxa de juros e a injecáo de cerca

de R$ 30 bilhóes que poderáo ser sacados de contas ina-

tivas do FGTS sáo outros fatores que levam a um maior

otimismo, com um possível aumento do consumo.

Mas, como sempre, ainda pairam nuvens sobre a

recuperaláo. A principal delas é a Reforma da Previ-

déncia que, se votada neste segundo semestre, poderia

sofrer alternóes significativas, desfigurandúlmilerjetg
original e colorando em risco o ajuste fiscal mikado
com a aprovnáo da PEC dos gastos. No anmajsado,
o déficit primário da Unido - o quecr governo g;astou a i
mais do que .arrecadou, sem levar em contesa
com o pagamento dos juros da divida pública-
aos R$ 154,2 bilhóes, o pior resultado desdi4997:

Outrá, náo desprezível, continua sendo o fantasinarlós

desdobramentos da OperaÇáo Lava Jato e seus impactos

sobre o meio político, com possíveis reflexos sobre a base

de sustentaÇáo do governo Temer. Outro fator, ainda náo

mensurável, é a eleiÇáo de Donald Trump, nos Estados
Unidos. Embora as poucas n róes já anunciadas tenham
gerado turbuléncia mundo afora, náo se sabe, com preci-
sáo, Os impactos de urna politica mais protecionista sobre
o Brasil (ve? páginas 10 e 62). Ou seja: há muitos indica-

dores sinalizando para urna melhora, mas ainda há muita

incerteza, especialmente em relaÇáo á capacidade do país

em atrair e gerar novos investimentos.

Claudio Cona l4áo,
claudio.concei ao@'fgv.br
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