
bastante lenta. Alguns fatores dáoalerltq para
este ano, como a melhora nos preÇos das commoduzes;,,,

a aprovaÇáo da PEC dos gastos, a liberaÇáo para sa-
ques das contas inativas do FGTS, a queda da infináo
e dos juros, a possibilidade de urna reforma da Previ-
déncia, entre outros.

Por outro lado, muitas nuvens están no horizonte.
Continua o gargalo na área fiscal, com um possível
contingenciamento já no primeiro ano de vigencia da
PEC, evidenciando fragilidade das contas públicas. O
desemprego continua elevado, com mais de 12 mi-
Ihóes de desempregados. O endividamento das famí-
lias, embora tenha melhorado, permanece elevado.
Os investimentos náo dáo sinais de retomada. Ainda
sáo insertos os efeitos de urna política mais protecio-
nista dos Estados Unidos, bem como a possibilidade
de partidot populistas vencerem eleiÇóes na Europa.
E náo se sabe os desdobramentos das dein:5es da
OperaÇáo Lava Jato sobre a área política e a econo-
mia como um todo.

Claudio Conceigáo
claudio.conceicao@fgv.br   

Nota do Editor
A queda de 3,6% da eco-
nomia brasileira em 2016,
anunciada pelo IBGE no úl-
timo dia 7, e que já estava
sendo prevista pelo Boletim

Macro IBRE da FundaÇáo Getulio Vargas desde janeiro,
completa um ciclo de dois anos seguidos de encolhimen-
to do Produto Interno Bruto (PIB), fato que nunca havia
ocorrido desde que o país comeÇou a acompanhar esses
dados, em 1947, pelo entáo IBRE e, posteriormente, a
partir de 1986, pelo IBGE.

É importante ressaltar que no quarto trimestre
a economia encolheu 0,9% em relaÇáo ao terceiro
trimestre e 2,5% sobre mesmo período de 2015,
sinalizando urna piora do quadro económico, com
o aprofundamento da recessáo, como previsto pelo
Monitor do PIB da FGV/IBRE. Com a queda de
3,6% do PIB no ano passado - em 2015 o recuo ha-
via sido de 3,8% -, o carregamento estatístico para
2017 será de 1,1%.

A queda da atividade económica foi generalizada,
com recuo em todos os setores, o que reforÇa as pro-
jeÇóes de que a recuperaÇáo da economia tende a ser
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