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O comportamento da economia brasileira sugere
uma avaliação sobre a eficácia das políticas
adotadas no direcionamento do crescimento
econômico. Nesse aspecto, a edição de nº 148 da
revista Conjuntura & Planejamento contempla
questões que sinalizam o grau de amadurecimento
da economia brasileira, num ambiente de política não
expansionista.

Nesta edição, analisam-se textos sobre o
desempenho do agronegócio brasileiro no primeiro
semestre de 2006, comenta-se sobre a
funcionalidade do empreendedorismo noBrasil, além
de avaliar o problema da eletrificação rural na Bahia.
Essas abordagens trazem subjacentes a idéia de que
a política de crescimento econômico pautada na
manutenção de uma ambiente estável poderá surtir
efeitosmais duradouros.

No artigo
os autores

Antônio Plínio Pires de Moura, Paulo Sérgio Souza e
Robenilton dos Santos Luz destacam os aspectos da
crise de liquidez e renda que acarretou um
arrefecimento no dinamismo do agronegócio
brasileiro. Analisam o desempenho do setor,
ressaltando as medidas que poderiam ser evitadas
ou reformuladas, de forma a amenizar os efeitos
negativos sobre esse setor

Em outro artigo, intitulado

, a autora Zélia Góis analisa o
perfil do empreendedorismo no Brasil a partir de uma
pesquisa realizada internacionalmente pela London
Business School e pelo Babson College dos Estados
Unidos. Através dessa pesquisa, a autora infere que a
grande motivação para se criar um negócio no Brasil
decorre dadificuldadede se encontrar trabalho

Assim, para se criar um ambiente mais estável para a
economia brasileira, deve-se ter todo cuidado na
condução da política econômica praticada no país. É
preciso atentar para os efeitos sobre a atividade
econômica advindos de uma política mal sucedida,
pois a elevação da produtividade e o aumento da
competitividade são elementos fundamentais para a
promoçãodocrescimento econômicodeumpaís.

Da porteira para dentro e para fora,
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da pesquisa do GEM

.

.

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
PAULO GANEM SOUTO

SECRETARIA DO PLANEJAMENTO
ARMANDO AVENA

SUPERINTENDÊNCIA DE ESTUDOS ECONÔMICOS E SOCIAIS DA BAHIA - SEI
CESAR VAZ DE CARVALHO JUNIOR

CONSELHO EDITORIAL
Cesar Vaz de Carvalho Junior

Edmundo Sá B. Figueirôa

COORDENAÇÃO GERAL
Luiz Mário Ribeiro Vieira

COORDENAÇÃO EDITORIAL
Elissandra Alves de Britto

João Paulo Caetano Santos

Esta publicação está indexada no Ulrich’s International
Periodicals Directory e no Qualis.

EQUIPE TÉCNICA
Alynson dos Santos Rocha

Carla Janira Souza do Nascimento
Fabiana Karine Pacheco dos Santos

Joseanie Aquino Mendonça
Nícia Moreira da Silva Santos
Rosangela Ferreira Conceição

NORMALIZAÇÃO
Coordenação de Documentação e Biblioteca COBI-

REVISÃO
Luís Fernando Sarno

DESIGNER GRÁFICO
Humberto Farias

EDITORAÇÃO GRÁFICA
Karol Farias

Av. Luiz Viana Filho, 435 - 4ª Avenida - 2° and. - CAB
Cep: 41.750-300 - Salvador - Bahia

Tel.: (71) 3115-4823/4822 Fax: (71) 3116-1781
www.sei.ba.gov.br/sei@sei.ba.gov.br

Artigos

Da porteira para dentro e para fora, agronegócio
brasileiro em crise?
Antônio Plínio Pires de Moura
Paulo Sérgio Souza
Robenilton dos Santos Luz 22

A eletrificação rural na Bahia: entraves e programas
Nicia Moreira da Silva Santos 30

Setor Externo Brasileiro e liberalização financeira
uma abordagem pela ótica dos grandes grupos
econômicos
Bruno Rodrigues Pinheiro 37

Considerações sobre o Empreendedorismo no Brasil:
Reflexões a partir da Pesquisa do GEM
Zélia Góis 46


