
ECONOMIA: CONSEGUE MELHORAR MESMO COM A CRISE POLÍTICA 

 

A economia brasileira, após um ano de ajustes, começou a apresentar alguns sinais 

positivos em alguns indicadores. O mais contundente deles é a inflação, que caiu 

significativamente nos primeiros nos primeiros meses de 2016. Após ter atingido um 

patamar superior a 10% em 2015, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (IPCA) 

tem surpreendido positivamente, registrando variações abaixo do esperado. A inflação 

acumulada em doze meses em abril de 2017 ficou em 4,1%, abaixo da meta de 4,5% 

para este ano. As indicações são de que a inflação desacelerará ainda mais, devendo 

fechar o ano abaixo de 4,0%. 

Essa queda sofre forte influência da profunda recessão pela qual o país atravessa., 

com alta taxa de desemprego, acima dos 13%. Com a queda da inflação o Banco 

Central encontra espeço para reduzir a meta da taxa básica de juros (Selic). Esse 

quadro abre uma perspectiva favorável para a retomada do consumo e dos 

investimentos produtivos no médio prazo. 

No entanto, os maiores riscos para um cenário que começa a se mostrar mais 

favorável para a economia brasileira encontra-se atualmente no campo político. A 

articulação do governo Temer mostrou-se positiva no campo legislativo, aprovando 

temas sensíveis e essenciais à economia nacional nos últimos meses, como o teto dos 

gastos e a reforma trabalhista.  

Mas as “ondas sísmicas” da política emitidas a partir de 17 de maio com a gravação 

do empresário Joesly Batista, contra o presidente Temer, e as notícias quase diárias 

da Operação Lava Jato, colocaram um desafio enorme em termos de coesão no 

Legislativo para avançar com as reformas. 

O atraso na aprovação dessas reformas reforça as incertezas quanto ao futuro da 

economia brasileira no médio prazo. As incertezas políticas, que só aumentam, 

afetarão, também, a incipiente recuperação da atividade econômica que tem sido 

ensaiada nos últimos meses. 

A somatória desses elementos indica que os rumos da economia brasileira serão 

ditados fundamentalmente pelos desdobramentos políticos em Brasília. Nesse 

ambiente, qualquer cenário é possível, ficando pouco factível estabelecer projeções 

mais confiáveis nesse momento. Tudo indica que ambiente para um novo rumo da 

economia brasileira só se estabelecerá a partir das eleições de 2018. 


