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Abusca do crescimento econômico de umpaís perpassa
pela utilização de medidas de caráter político-econômico,
as quais, muitas vezes, deixam marcas na sociedade.
Nesse aspecto, estratégias de crescimento pautadas no
controle da inflação, por meio da adoção de taxas de
juros elevadas, podem acarretar, quando prolongadas,
num comprometimento do nível de atividade. Dessa
forma, a análise da economia brasileira nos últimos
meses remete para questões mais específicas no campo
domercadode trabalho.

Com base nessa discussão, a edição de número 146 da
revista Conjuntura & Planejamento (C&P) traz artigos que
versam sobre a conjuntura da economia internacional.
Tendo como pressuposto que o saber econômico está
voltado para diversos campos e que há uma correlação
entre eles, realizou-se uma análise, em que partiu-se do
geral para contemplar questõesmais pontuais.

Nessa C&P temos o artigo de Rodnei Fagundes Dias e
Ivan TiagoMachadoOliveira, A economia internacional dá
sinais de desaceleração. Mesmo que ainda incipientes...
onde se analisa os dadosmais recentes para as grandes
economias domundo. Verifica-se, nessa abordagem, que
a estratégia de elevação das taxas de juros reais
começam a provocar efeitos de desaquecimento nas
economiasdasgrandes nações.

O artigo intitulado

, Jorge Tadeu Dantas Caffé, fazendo uso da
POF, avalia os hábitos dos trabalhadores baianos, com
base nos seus rendimentos. Através dessa pesquisa, o
autor identifica os tipos de origem dos rendimentos
médios mensais familiares, bem como os seus
respectivosgastos.

A análise econômica, na perspectiva da avaliação da
eficácia do seguro-desemprego e caracterização da
demanda do trabalhador de acordo com os rendimentos
auferidos, permite avaliar o dinamismo da economia
baiana do ponto de vista domercado de trabalho. Assim
sendo, ao expô-la nessas breves análises, espera-se que
o leitor sinta-se estimulado a buscar novas fontes de
leitura, de forma a ampliar os seus conhecimentos e a sua
capacidade de compreender os eventos que
caracterizamadinâmica econômicadeumasociedade.
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