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A acomodação da atividade econômica, associa-
da ao crescimento da Dívida Pública, encontra res-
sonância no comportamento da economia como 
um todo. As políticas de natureza contracionista 
adotadas pelo governo brasileiro são resultado da 
luta para conter a inflação e também da neces-
sidade de captação privada de empréstimos no 
exterior. A manutenção de altos níveis de taxas de 
juros interna, além de provocar desaceleração do 
ritmo de crescimento da economia, induz a acele-
ração da Dívida Pública.

Esse cenário compromete o desenvolvimento 
econômico, à medida em que o governo não con-
siga obter níveis satisfatórios de superávits primá-
rios. A revista Conjuntura e Planejamento (C&P) 
de n° 135 abordou esta questão ao apresentar a 
necessidade de geração de superávits elevados, 
como um mecanismo utilizado pelo governo para 
controlar a evolução da dívida pública e reduzir a 
relação dívida/PIB.

Reforçando essa discussão, a C&P de n° 137 dis-
corre sobre fatores que condicionam o crescimen-
to econômico. Além de enfocar a questão da Dí-
vida Pública como um entrave ao crescimento do 
país, apresenta a análise da contribuição social e 
econômica de uma atividade específica do mun-
do do trabalho em Salvador - Bahia, bem como 
elucida o leitor quanto a algumas idéias sobre o 
crescimento desta cidade.

Nessa edição da C&P temos o artigo de Rodnei 
Fagundes Dias e Gabriel Oliveira Barbosa A dívi-
da pública como um entrave ao desenvolvimento 
econômico, que se propõe a investigar a evolução 
da dívida interna brasileira e o seu impacto sobre 
o desenvolvimento da nação. De acordo com os 
autores, a evolução da dívida pública brasileira 
foi condicionada, principalmente, pelo comporta-
mento da Dívida Pública Mobiliária Federal Interna 
(DPMFI) do Banco Central e do Tesouro Nacional.

Em outro artigo intitulado Comida de rua: desven-
dando o mundo do trabalho e a contribuição social 
e econômica da atividade em Salvador-Ba, Cardo-
so, Pimentel, Santana, Moreira e Cerqueira ana-
lisam a importância de um comércio que tende 
a ser fortalecido pelo processo de urbanização. 
Segundo os autores, esse tipo de comércio tem 
se consolidado como uma estratégia de sobrevi-
vência, na medida em que contribui para atenuar 
os principais problemas estruturais dos centros 
urbanos. 

Do ponto de vista do crescimento econômico, é 
importante - seja no âmbito macro, no que diz 
respeito às medidas de cunho político utilizadas 
pelo governo, ou micro, na questão da contri-
buição social e econômica de uma determinada 
atividade - que a estabilidade seja montada em 
bases sólidas. Dessa forma, espera-se que com o 
crescimento do PIB haja uma redução na relação 
da dívida/PIB e que os agentes econômicos se 
sintam mais seguros para realizarem os investi-
mentos, contribuindo, assim, para que a econo-
mia siga nos trilhos do crescimento sustentável.68
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