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A desaceleração do nível de atividade no início do 
segundo semestre de 2005 reflete o grau eleva-
do de ortodoxia da política econômica, que só a 
partir de setembro reduziu modestamente a taxa 
básica  de juros. A perda de dinamismo do setor 
externo, associada às políticas monetária e fiscal 
contracionistas adotadas pelo governo, levaram 
à retração da atividade do terceiro trimestre do 
ano.

À medida que a valorização do real seja manti-
da, num contexto de altas taxas de juros e dívida 
pública elevada, a atividade econômica tenderá a 
se manter em ritmo de queda. Entretanto, apesar 
dos indicadores para esse período sinalizarem 
uma aparente desaceleração, quando comparado 
com o desempenho apresentado pela economia 
no ano de 2004, fatores como a possibilidade de 
queda gradual da Selic criam expectativas mais 
otimistas para o comportamento da economia 
brasileira nos próximos meses.

Nesse aspecto, a Revista Conjuntura e Planeja-
mento (C&P) de nº 138 traz a discussão sobre a 
conjuntura econômica apresentando dados que 
arrefecem um possível clima de pessimismo, ao  
tempo em que explana sobre os agentes propul-
sores do crescimento da economia. Essa aborda-
gem contribui positivamente para elucidar o leitor 
quanto aos agentes que condicionam diretamen-
te o comportamento macroeconômico do país.

No artigo Produção industrial crescente a taxas 
cada vez mais decrescentes, Paulo Henrique 
Carvalho e Silva analisa os dados mais recentes 
dos índices macroeconômicos, comparando-os 
com as taxas apresentadas para o 2º trimestre de 
2005. Apesar de focar o comportamento da pro-
dução industrial nos dois primeiros meses do se-
gundo semestre, o autor reitera os aspectos posi-
tivos sinalizados para manutenção da trajetória de 
crescimento econômico. 

Em outro artigo, intitulado Performance recente 
do PIB e desigualdade regional: uma breve análi-
se quantitativa, Jorge Tadeu Caffé e Nícia Moreira 
abordam a questão do desempenho da econo-
mia sob a ótica do PIB - 2004. Nesse artigo, dis-
corre-se sobre a excelente performance do PIB 
Baiano, ressaltando que o crescimento da eco-
nomia baiana foi satisfatório em todos os setores 
de atividade, com destaque para a indústria de 
transformação.

Assim, ainda é cedo para se traçar o cenário 
econômico nos próximos meses. Havendo uma 
estabilidade da taxa básica de juros, espera-se 
que as políticas de natureza contracionista sejam 
abandonadas, de forma a se ampliar a taxa de in-
vestimento da economia, além de manter o aque-
cimento do nível de atividade.
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