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O crescimento do PIB nos

dois primeiros trimestres

deste ano — 1% no primei-

ro e 0,2% no segundo — foi

considerado, pela grande

maioria, como o fim da recessáo em que o país está

atolado desde 2014. Urna análise mais cuidadosa dos

números e da atual conjuntura política, no entanto,

sinaliza que o quadro ainda é bastante complexo.

A expansáo de 0,2% no trimestre encerrado em

junho foi fruto de urna série de fatores: queda dos

juros, inflaÇáo baixa, reducáo, ainda que pequena,

da taxa de desemprego, forte queda nos preÇos da

alimentacáo e liberacáo do FGTS, só para citar os

más evidentes. Isso fez com que o consumo das fa-

milias, depois de quedas sucessivas, puxasse o eres-.
milito do PIB, também alavancado pelos bons re-

s ados. da agropecuaria.

•	 ao resta dúvidas que crescer, ainda que pouco,

é um bora sinal. Porém, tanto a indústria corno a

construi;áo	 „nao se recuperaram, continuando

a apresentar resultados negativos. E os investimen-

tos, indicador que sinaliza que uma economia está

se recuperando de forma sustentada, voltou a des-_

pencar, acumulando queda de cerca de 30% desde

meados de 2013.

A instabilidade política onde urna amena ou nova

denúncia aparece quase todos os dias torna o país

instável, afugentando investidores. Desde que o pre-

sidente Temer assumiu, o PIB acumulou queda de

1,4%. Estamos mergulhados numa crise fiscal sem

precedentes que, mesmo coro a aprovacáo do teto dos

gastos, náo para de sangrar. As despesas continuam

subindo e as receitas, caindo já que a indústria, prin-

cipal fonte de arrecadaÇáo, encolheu significativa-

mente sua participaÇáo no PIB. Corno mostra a Carta

da Conjuntura desta edicáo, fica cada vez mais difícil

cumprir esse teto.

Sem dinheiro, com os estados em situaÇáo pre-

cária, os impactos sobre a sociedade sáo perversos:

aumento da violéncia, sucateamento da saúde e da

educaÇáo como mostra a reportagem de capa desta

edicao. Se há luz no fim do túnel, chegar até lá é que

será o grande problema.

Claudio Conceigáo
claudio.conceicao@fgv.br
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