
Carta do Editor

Sumário

A necessidade de ajuste fiscal como fundamento para
um crescimento de longo prazo suscita controvérsias
acerca dos seus efeitos, embora as contas públicas
apresentem números compatíveis com as metas
fiscais estabelecidas para o ano de 2006. Na tentativa
de promover o crescimento econômico, o Governo
orienta a sua política fiscal em direção ao cumprimento
da meta de superávit, diante do aumento dos gastos
públicos, bem como avalia os custos dos programas
sociais e os seus resultados em relação à redução da
pobreza.

Valorizando a discussão sobre as iniciativas para se
atingir o crescimento da economia brasileira, a edição
de nº 144 da revista Conjuntura & Planejamento (C&P)
apresenta trabalhos que traduzem a atual conjuntura
econômica do país. Através desta, busca-se informar o
leitor quanto às variáveis que influenciam diretamente
o comportamento dos agentes econômicos.

No artigo , João
Augusto Pessoa Lepikson discute a adesão brasileira à
global ização f inancei ra como modelo de
desenvolvimento. Essa medida limitou, de acordo com
o autor, as possibilidades de intervenção do País na
própria política econômica, reservando à política fiscal
um papel secundário, tornando-a agente passivo do
financiamento da política econômica, além de garantir
superávits primários suficientes para manter a relação
dívida/PIB em nível aceitável pelos investidores.

Em
, Francisco Gimbitzki Marques defende que a

inexistência de uma política governamental para a
indústria tem como um dos seus principais reflexos a
insustentabilidade desse setor. Para o autor, a
ausência de um planejamento governamental de
médio e longo prazo acarreta períodos esporádicos de
desenvolvimento industrial. A fim de substanciar a sua
análise, apresentam-se os resultados do setor para o
primeiro quadrimestre de 2006.

No texto

, Fábio Batista Mota discorre sobre a
adesão da indústria automobilística brasileira ao
comércio eletrônico. Por causa da ameaça de
desintermediação da venda que surge quando a
empresa passa a produzir sob o processo de custom-
made, segundo a demanda real, o autor assume a
hipótese de que a rede autorizada já não tem na venda
de carros novos o seu principal produto, passando a
direcionar o seu modelo de negócios para a prestação
de serviços de pós-vendas.

Assim, espera-se que novas análises possam ser
feitas sobre a relevância do ajuste fiscal, de forma a
dirimir dúvidas sobre a sua real eficácia para condução
da política econômica. É preciso avaliar até que ponto,
em nome da estabilização da economia, a política
fiscal deve assumir um papel secundário, uma vez que
a tentativa de tornar a economia previsível, dando
garantias de retorno aos investimentos, poderá ter
efeitos desestruturadores sob alguns setores
econômicos. Acredita-se que, através de discussões
construtivas, poder-se-á chegar a medidas de efeitos
mais duradouros para a economia.
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