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A atividade econômica é caracterizada pela
interação de um número significativo de variáveis.
Ao longo do tempo, algumas variáveis ganham
maior importância, outras perdem significância
para essa atividade, e outras, ainda, emergem em
meio aoprocessodinâmicodaeconomia.

No mês de abril, a revista Conjuntura e Planeja-
mento apresenta uma análise do comportamento
da economia baiana e brasileira, a partir de
aspectos que são tradicionalmente característicos
dessas economias dívida externa e vulnerabilida-
de e o mercado de trabalho , e aspectos que
emergem do processo dinâmico da economia
global comércio eletrônico.

No texto
l, o autor, BrunoRodrigues

Pinheiro, apresenta os principais indicadores
externos da economia brasileira, dando destaque
para a redução da dívida externa a partir da
recompra de parte dos títulos da dívida, reduzindo
assima vulnerabilidade externabrasileira.

Joseanie Mendonça, no artigo intitulado
, analisa

a expansão e consolidação do comércio eletrônico
no Brasil, bem como os últimos indicadores para o
anode2005 easperspectivas para 2006.

No texto de Bruno Rodrigues Pinheiro,

,
temos novo destaque acerca da problemática da
política de juros altos e de seus impactos sobre a
atividade econômica do país. Apesar de se
verificar aumento nas vendas do comércio, este
crescimento se dá em níveis inferiores aos do ano
passado, o que reflete, em parte, a dificuldade dos
consumidores em manter seu nível de consumo,
mesmodiante da fartura de crédito.

Outros dois textos desta edição apresentam
análises a respeito do mercado de trabalho. Em
um deles,

, Lívia Santos e Raniere Muricy
fazem uma análise dos eventos ocorridos na
França contra as mudanças nas leis de emprego.
Já no artigo doDIEESE,

, é feita uma análise das mudan-
ças ocorridas no mercado de trabalho nos últimos
anos com base na introdução de novas tecnologi-
as e métodos organizacionais, e seus impactos
sobre os trabalhadores da construção civil.

Assim, a revista Conjuntura e Planejamento
apresenta mais uma série de artigos voltados para
a análise das economias baiana e brasileira, os
quais, certamente, darão ao público leitor a
oportunidade de conhecer a dinâmica econômica
da sociedadeemqueestão inseridos.
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