
Nota do Editor
E cada vez mais difícil pre-

ver o que vai acontecer com

a atividade económica. De-

pois de um primeiro trimes-

tre em que o PIB cresceu 1%,

as aos bons resultados do setor agrícola, levando o

orno a comemorar que o país estaria se recuperando,

idicalóes sáo de que teremos um segundo trimestre,

encerrado em junho, negativo. A bateria de sondagens

calculada pela FGV/IBRE — Consumidor, Indústria, Co-

mercio e ConstrKáo Civil — mostrou significativa piora

das expectativas. Passada a "euforia" do primeiro tri-

mestre, o governo já admite que a atividade económica

deve crescer menos do que o 0,5% que vinha prevendo,

em linha com as projeÇóes do Boletim Macro IBRE de

urna minguada expansáo do PIB de 0,2% em 2017, com

possibilidade de novo viés de baixa.

A recuperacáo da economia esbarra num cipoal de

problemas. A queda de arrecadacáo do governo federal

em maio, o pior resultado desde 2010, torna mais crítica

a si uacáo fiscal, levando o governo a buscar alternativas

para tentar fechar as contas, já que a esperarna de urna

reforma da Previdéncia parece ter ido água abaixo. Já se

fala, mais abertamente, na possibilidade de aumento de

ostos para cobrir o rombo das contas do governo,

embora haja fortes resistencias para aumento da carga

tributaria. Medidas encaminhadas ao Congresso com

vistas a aumento de receitas, como o novo Refis e reone-

racáo da folha de pagamentos, correm risco de alternóes,

reduzindo as previsóes de aumento da arrecadacáo.

Os desembolsos do BNDES em maio — último dado

disponível — ficaram 8,87% menores do que foi desem-

bolsado em maio do ano passado. E, apesar da queda

na taxa de juros, os empréstimos do sistema financeiro,

especialmente para pessoas jurídicas, mostraram novo

recuo em maio, reduzindo-se 2,6% em 12 meses, levan-

do o crédito como proporÇáo do PIB a 48,6%, em gran-

de parte em furnáo do aumento da inadimpléncia.

O quadro fiscal é dramático, com a dívida bruta

do setor público podendo bater em 80% já no ano

que vem. Sem dinheiro, o governo, mergulhado numa

profunda crise política, suspendeu o aumento previsto

para o Borsa Família, inviabilizou a emissáo de passa-

portes pela Polícia Federal, entre outros. Sé) esperamos

que nóes desordenadas, ou puxadinhos, náo ocorram

como forma de arranjar recursos a qualquer prelo.
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