
Nota do Editor
Boa parte das apostas de
que o trimestre encerrado
no més passado tenha apre-
sentado números positivos,
com o PIB, finalmente, sain-

do do vermelho, está concentrada nos resultados da
supersafra agrícola e na recuperacáo de alguns indica-
dores: a Sondagem do Investimento da FGV/IBRE do
primeiro trimestre subiu 6,9 pontos, maior nivel desde o
primeiro trimestre de 2015, alcancando a zona de neu-
tralidade entre otimismo e pessimismo, de 100 pontos.
O Indice de Confianca da Indústria (ICI) por sua vez,
avancou 2,9 pontos em marco, chegando a 90,7 pontos,
o maior nivel desde malo de 2014 (92,2), guando a atu-
al recessáo iniciou. Os juros estáb em queda, bem como
a inflacáo, e o governo busca aprovar reforMas neces-.,
shrias para equacionar a grave crise fiscal e aumentar a
pikklutividade da economia. Sáo bons sinais que podem
leit'ar o país a fechar 2017 com um PIB positivo de 0,4°
como estima o Boletim Macro do IBRE.

pital fixo (FBCF), como é tratado o investimento nas
Contas Nacionais, recuou cerca de 30% no Brasil, bem
acima da queda da atividade, passando a representar
16,4% do PIB, bem distante dos almejados 22% a
25% que nos colocariam na trilha do crescimento sus-
tentado. Ou seja: a retomada dos investimentos, fator
essencial para o crescimento, ainda deve caminhar em
marcha lenta. Há, ainda, elevados níveis de ociosi-
dade na economia, alto desemprego - chegou a 13,5
milhóes de pessoas em fevereiro último - e uma re-
cuperacáo mais expressiva da confianca, que traga os
investimentos de volta, depende da queda da incerteza
que continua patinando. Em marco, o Indicador de In-
certeza da Economia (IIE-BR), da FGV/IBRE, voltou
a subir, depois das duas quedas registradas em janeiro
e fevereiro, sinalizando que a agenda de reformas e
o cenário político, cada vez mais conturbado, ainda
nublam o horizonte, prejudicando quaisquer projecóes
mais seguras sobre o desempenho económico.

Mas será um trajeto difícil: do terceirei trimestréeie 	
Claudio Conce.tgao

2013 até o primeiro de 2017, a formaláo bruta-de ca--'clandio.conceicao@fgv.br
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