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6 Náo será mais possível crescer sem
melhorar a produtividade
Caso o Brasil queira crescer pelo menos
ao ritmo modesto das últimas décadas,
a produtividade do trabalho terá que
ganhar prioridade, constatacáo guando
se analisam os componentes do
crescimento, ligados a questóes
demográficas e do mercado de
trabalho. Na demografia, os entraves
sáo a reclina° do ritmo de aumento da
populaÇáo e a proximidade do fim do
bónus demográfico, iniciado nos anos
de 1970. Se o país enfrentar o desafio
da produtividade do trabalho, essencial
para voltar a crescer, duas agendas
despontam:aprimoramento da
educacao, um processo de longo prazo
que leva á melhoria do capital humano;
e também de resultados náo táo
imediatos, mudarnas institucionais que
tornem viável uma alta da
produtividade total dos fatores (PTF).
Elas tém a ver com a absorÇáo de
tecnologia e a racionalizaÇáo do
processo produtivo.

Ponto de Vista
10 0 cámbio e o custo de operar o
regime de metas sempre no teto da
banda
A inflacáo no teto significa uma drástica
redináo do espaÇo de manobra, que
acaba levando o BC a intervir mais no
cámbio e a ter de elevar os juros.

Entrevista
12 Wanderley Guilherme dos Santos
O cientista político, em conversa com
Kalinka laquinto, analisa as
consequéncias dos protestos de rua e,
ao contrário da reforma política, propóe
a do Estado, diante de"um contingente
de insatisfaÇáo niilista no país'

Conjuntura Política
18 Urna reforma paliativa
Kalinka laquinto ouviu historiadores,
cientistas políticos e economistas que
consideram a reforma política uma má
interpretaÇáo do movimento que levou
milhóes de pessoas ás ruas.

Especial/Contas Externas
26 "Recorde" histórico
O déficit de tontas-torrentes já cresce
em um galope incómodo desde 2007,
e ressaltará o lado menos brilhante da
cartilha de crescimento adotada pelo
Brasil nos últimos anos, de
dependéncia do financiamento
externo para impulsionar o consumo
doméstico e de termos de trota
favoráveis para suas exportaÇóes, em
detrimento do aumento de
competitividade. E a luz vermelha
acendeu com a balanca comercial
brasileira fechando os sete primeiros
meses de 2013, com um saldo devedor
de US$ 4,98 bilhóes, o mais alto da
série registrada desde 1993. Solange
Monteiro explica a situacao.

Comercio Exterior

36 Brasil-Estados Unidos: a nova onda
de acordos comerciais
Lia Valls avalia os novos acordos e
observa que uma das principais
mudarnas no comércio exterior
brasileiro foi a ascensáo da China e o
declínio dos EUA.

Vracroeconorn 1, 3

40 Crescimento do PIB: Dilma x Lula
Para Fernando de Holanda Barbosa, a
diferenca entre os dois governos se deve
ao fato de que a produtividade total dos
fatores de prodináo praticamente náo
tem aumentado nos últimos anos.

42 Detector de tendéncias
O novo Indicador Antecedente
Composto da Economia (lace)
pretende antecipar os ciclos
económicos e seus picos de subida e
de queda. A iniciativa é do Instituto
Brasileiro de Economia em parceria
com o The Conference Board.Texto de
Thais Thimoteo.

Boletim Macro IBRE

46 Indústria sinaliza "voo de galinha"
Alguns fatores que turbinaram o PIB no
primeiro e segundo trimestres náo
devem se repetir na segunda metade
do ano.Texto de Fernando Dantas.
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