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Ao iniciar o ano de 2006, são divulgados os primeiros
resultados do desempenho das economias brasileira
e baiana em 2005. Nessa perspectiva, indicadores
como produção industrial, vendas no comércio e
mercado de trabalho vêm demonstrar não somente o
que ocorreu na economia no ano que passou, como
também as perspectivas para o novo ano.

Dessa forma, a revista Conjuntura & Planejamento, em
sua edição de nº 141, tem como destaque o desem-
penho da economia brasileira, no que se refere às
vendas no comércio e à produção física da indústria,
e, para a Bahia, o desempenho no mercado de
trabalho, além de uma breve análise da atividade
agrícola no estado.

No texto

, Paulo Henrique Carvalho e Silva destaca
que, apesar de ter ocorrido crescimento da produção
industrial brasileira, este crescimento pode ser
considerado ínfimo do ponto de vista das principais
economias emergentes, as quais registraram
crescimento bem mais expressivo. Esse fraco
desempenho é decorrente, segundo o autor, dos
desníveis da política macroeconômica, a qual
privilegia os juros altos em detrimento do crescimento
industrial.

No texto de Bruno Rodrigues Pinheiro,

, temos novo
destaque acerca da problemática da política de juros
altos e de seus impactos sobre a atividade econômica
do país. Apesar de se verificar crescimento nas
vendas do comércio, este crescimento se dá em níveis
inferiores aos do ano passado, o que reflete, em parte,
a dificuldade dos consumidores em manter seu nível
de consumo, mesmo diante da fartura de crédito.

Se, em nível nacional, os dados da economia não são
muito animadores, o oposto se revela no âmbito
estadual. O artigo de Edelcique Serra Machado,

, mostra que o
mercado de trabalho baiano continua no processo de
expansão da geração de emprego com carteira de
trabalho assinada, colocando a Bahia na primeira
posição entre os estados do nordeste.

A revista traz ainda nesta edição o artigo de Marcos
Aurélio Souza Oliveira e Alynson dos Santos Rocha,

, uma discussão sobre a formação de coopera-
tivas junto aos pequenos produtores de leite. Estas
cooperativas têm como objetivo orientar e oferecer
serviços aos pequenos produtores, de forma a fazer
com que seu produto obtenha uma melhor qualidade,
gerando ganhos para toda a comunidade produtora.

Dessa forma, a revista Conjuntura & Planejamento
vem, mais uma vez, contribuir para a discussão dos
diversos movimentos que acontecem no contexto
econômico, levando ao leitor uma análise ampla e
diversificada de alguns eventos que ocorreram e
ocorrem nas economias brasileira e baiana, qualifi-
cando-o para vislumbrar possíveis cenários para o
ano de 2006.
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