
A análise da economia brasileira descreve um ce-
nário de desaquecimento econômico, marcado 
pela adoção de uma política mais rígida no com-
bate a inflação. Embora o Comitê de Política Mo-
netária (Copom) tenha iniciado uma redução na 
taxa básica anual de juros (Selic), em 0,25 ponto 
percentual, passando-a, no mês de setembro, de 
19,75% para 19,50%, percebe-se que alguns se-
tores da atividade econômica já foram atingidos, 
começando a apontar desaceleração do ritmo de 
crescimento, a exemplo do comércio varejista e 
agropecuária.

O governo dá sinais de preocupação com essa 
desaceleração econômica, ao adotar medidas 
para incentivar a produção e o investimento, como 
a redução de alíquotas de impostos, aumento do 
crédito para pequenas empresas e isenção do IPI 
sobre bens de capital.

Nesse aspecto, a C&P de n° 136, ao versar sobre 
fatores que condicionam diretamente o compor-
tamento macroeconômico do país, como a desa-
celeração no ritmo de crescimento da economia 
brasileira em função das elevadas taxas de juros 
reais, assim como a crise política recorrente, con-
vida o leitor a refletir sobre a eficácia das medidas 
utilizadas para se atingir as metas de controle da 
inflação em 2005.

No artigo Política Econômica: competência ra-
tificada, mas prioridade questionável, Everton 
Freire de Carvalho, João Augusto P. Lepikson e 
Thiago Reis Góes trazem a discussão sobre como 
o governo maneja a política monetária para atingir 
a meta de inflação estabelecida, bem como ana-
lisam os impactos da política fiscal contracionista 
sobre as contas do setor público.

Em outro artigo intitulado Brasil: rumos da nova 
temporada agrícola seguem indefinidos, de 
Paulo Sérgio Souza Ferreira e Antônio Plínio Pi-
res de Moura, revela-se que os dados do PIB do 
segundo trimestre de 2005 reiteram a desacelera-
ção econômica. Ressalta-se, assim, que é preciso 
ter cuidado na condução da política econômica, 
a fim de se evitar uma desaceleração ainda maior 
no nível da atividade.

Espera-se que essa recente acomodação dê lu-
gar, havendo uma estabilidade da taxa básica de 
juros nos próximos meses e uma suave desvalo-
rização na taxa de câmbio, a uma expansão em 
que se eleve, novamente, a taxa de emprego e do 
rendimento.

Nessa C&P discorre-se, através da descrição 
de uma nova metodologia, sobre o processo de 
construção de indicadores macroeconômicos 
que auxiliará o planejamento estadual no baliza-
mento de suas políticas públicas. 
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