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A atividade econômica de um país é determinada pela
combinação de seus diversos setores, bem como pelos
posicionamentos tomados pelas autoridades no que se
refere ao seu dinamismo. Ancorado nas idéias das principais
correntes do pensamento econômico, o Brasil vem
buscando manter um processo de crescimento no longo
prazo, que tem como uma de suas principais premissas o
controle inflacionário. Se por um lado a política de juros altos
funciona como inibidora no aumento dos preços, por outro
atua de forma negativa sobre a economia como um todo, na
medida em que a sua contínua utilização tende a inibir o
crescimento econômicodanação.

No mês de junho, a revista Conjuntura & Planejamento traz
como destaque uma análise sobre a busca do controle da
inflação, bem como o desempenho da atividade econômica,
observando mais especificamente o lado da demanda
vendas do comércio varejista. Além dessa temática, a revista
apresenta ainda uma análise panorâmica da construção civil
no estadodaBahia.

No texto intitulado
, o autor Everton Freire de Carvalho

faz uma análise dos principais índices de inflação, os quais
se apresentam, até o momento, sob controle. Esse controle
dos índices de inflação é derivado da política de juros altos
praticada pela autoridade monetária brasileira. Já o artigo de
Cristiana Proserpio,

, faz uma análise do
desempenho do comércio varejista nos três primeirosmeses
de 2006. Apesar dos juros altos, que atua de forma negativa
sobre o comércio, o mesmo vem apresentando
desempenho satisfatório decorrente, sobretudo, da
expansãodocrédito àpessoa física.

Por fim, a revista traz ainda outros dois textos:
, de autoria de Jorge

Tadeu Dantas, e o artigo intitulado

, de autoria de Evanio Machado e
DenisRezende.

Dessa forma, mais uma vez a revista Conjuntura &
Planejamento contribui para o conhecimento e a inserção do
seu público leitor no âmbito da discussão dos temas
abordados, disponibilizando textos que analisam o
comportamento da atividade econômica em suas mais
distintas caracterizações.
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