
Carta do Editor
Os livros-texto de Macroeconomia afirmam que uma 
das metas da política econômica é buscar, sempre 
que possível, o equilíbrio interno (pleno emprego e 
estabilidade de preços) e o equilíbrio externo (conta 
corrente do balanço de pagamentos). 

Os dados disponíveis mostram que a economia 
brasileira caminha na direção do equilíbrio externo. 
O saldo em conta corrente registrou, em março, 
superávit de US$ 1,76 bilhão, equivalente a 2,1% 
do PIB, impulsionado pelas exportações. Esse re-
sultado contribui para a redução da vulnerabilidade 
externa, que vem ocorrendo desde 2003, e para 
atração de investimentos diretos estrangeiros.

Por outro lado, o equilíbrio interno, principalmente 
o nível de emprego, que vem sendo sacrificado às 
custas da estabilidade de preços, parece estar lon-
ge de ser alcançado. A taxa de desemprego cres-
ceu nos primeiros três meses e o nível de atividade 
está em processo de acomodação. Nesta edição 
da C & P, o artigo de Plínio Moura e João Augusto 
Lepiksom, do Núcleo de Estudos Conjunturais da 
UFBA, apresenta com mais detalhes a conjuntura 
econômica e a acomodação da atividade econô-
mica nesses primeiros meses de 2005.

Essa desaceleração já preocupa o governo, diante da 
projeção do IPEA para a taxa de crescimento do PIB, 
em 2005, que passou de 3,8% para 3,5% e, portanto, 
pretende adotar medidas para incentivar a produção 
e o investimento, como a redução de alíquotas de 
impostos, aumento do crédito para pequenas empre-
sas e isenção do IPI sobre bens de capital.

Os indicadores conjunturais da Bahia apontam para 
uma trajetória mais otimista, em razão da expansão 
da agricultura, da indústria de transformação e do 
comércio varejista, cujas taxas de crescimento fo-
ram superiores às do Brasil nesses primeiros meses 
do ano. Além da maturação de alguns importantes 
projetos, que contribuirão para o aumento da capa-
cidade produtiva da economia baiana. Esses fato-
res podem assegurar, mais uma vez, o crescimento 
do PIB da Bahia superior ao do Brasil, em 2005.

Portanto, havendo uma estabilidade da taxa básica 
de juros nos próximos meses, a Selic, que encontra-
se no patamar de 19,5%, e a taxa de câmbio se des-
valorizar suavemente, a recente acomodação no ní-
vel de atividade pode dar lugar a uma expansão em 
que se eleve, novamente, a taxa de emprego e do 
rendimento, embora longe de um equilíbrio interno 
ou crescimento sustentável. Este só é possível com 
níveis de investimento acima de 22% do PIB que, no 
momento, o Brasil está longe de atingir.
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