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A atividade econômica de um determinado país ou
região é acompanhada observando-se os mais
diversos indicadores disponíveis para tal objetivo, como
por exemplo, mercado de trabalho, vendas industriais e
do comércio, produção física, comércio exterior,
movimentação econômica. São indicadores que
demonstram o quanto e como a economia está se
deslocando, crescendo. De uma forma mais agregada,
todos eles podem ser resumidos ao se fazer uma leitura
dos dados do PIB, que irá mostrar o desempenho da
economia como um todo, na medida em que ele
corresponde ao agregado de todos aqueles
indicadores citados anteriormente.

Francisco Gimbitzki Marques, no artigo Indústria
nacional e local: carros-chefe do crescimento parco e
limitado, mas sem desenvolvimento correspondente,
analisa o desempenho da indústria nacional nos
primeiros cinco meses de 2006. O autor mostra que,
apesar de evidenciar taxas de crescimento, cresce em
ritmo menor que nos anos anteriores. Além do texto
citado acima, a revista traz ainda dois artigos que
analisam o lado monetário da economia. Em um deles,
Sistema de metas de inflação e níveis de preços no
Brasil: uma abordagem econométrica, os autores Lúcio
Flávio de Freitas e Fábio Batista Mota analisam, através
de um modelo econométrico, a eficácia da política de
metas de inflação sobre o controle dos preços; no outro
artigo, Âncora cambial: o fundamento da estratégia da
equipe de Palocci, o autor Nilson Araújo de Souza
analisa as estratégias utilizadas pela equipe do ex-
ministro Antonio Palocci para manter a estabilidade
monetária, utilizando, para isso, a política de metas
inflacionárias.

Com essas abordagens, a revista Conjuntura &
Planejamento, vem, mais uma vez, contribuir para com
a sociedade e, emparticular, com os seus leitores, com
a veiculação de informações relativas ao
comportamento da economia, tanto em âmbito local
quanto nacional. Tais informações, seja no campo
teórico ou empírico, têm comoprincipal característica, a
contribuição de forma decisiva na descrição dos
movimentos que são característicos da atividade
econômica, dando aos leitores, um arcabouço amplo
de questões relacionadas e fatos relacionados ao
ambiente econômico.
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