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EDITORIAL 
É com grande satisfação que apresento o décimo número do boletim Economia & 

Tecnologia. No presente número os artigos do simpósio procuram analisar o produto potencial 
brasileiro, crescimento e inflação. Considerando a atual conjuntura de queda de juros e 
aceleração do crescimento e da inflação, torna-se fundamental a análise desse cenário para se 
ter uma idéia se o crescimento é sustentável ou se a provável interrupção do processo de 
queda e possível aumento dos juros irá abortá-lo. Primeiramente, José Ronaldo de Castro 
Neves, do IPEA, faz uma estimativa do produto potencial para a economia brasileira entre 
1992 e 2007. Contribuindo com o debate, José Luis Oreiro e Luciano Nakabashi mostram 
que a demanda pode ser um fator de grande importância sobre o crescimento de longo prazo, 
pois ela influencia o produto potencial da economia. De forma complementar, Marcelo 
Curado e Luciano Nakabashi apresentam evidências de que os efeitos dos juros e câmbio são 
fundamentais no crescimento, principalmente por essas variáveis determinarem o nível de 
investimento e, desse modo, o produto potencial da economia. Já faz alguns anos que essas 
duas variáveis afetam, negativamente, o crescimento da economia brasileira, explicando o seu 
baixo crescimento mesmo em um período de prosperidade internacional. Desse modo, 
estamos perdendo o bonde novamente e ficando atrás de economias que tinham um grau de 
desenvolvimento menor do que o nosso a uma ou duas décadas atrás. 

Outro importante fator que determina o crescimento econômico é a situação das 
contas do governo. Dando uma contribuição para esse assunto, José Guilherme Vieira, 
Jedson de Oliveira e Fernando Motta analisam o gerenciamento da dívida pública e a 
sustentabilidade fiscal. Fábio Terra analisa a relação entre a apreciação cambial e a dívida 
líquida do setor externo. Considerando ainda os fatores relevantes no crescimento e 
desenvolvimento, o crédito tem um papel fundamental, visto os incentivos gerados sobre o 
nível de investimentos e da demanda. Nesse sentido, João Basílio faz uma radiografia da 
evolução do crédito no Brasil. 

Márcio Cruz e Luciano Nakabashi fazem uma análise da evolução do emprego e da 
renda na economia brasileira e paranaense, relacionando essa variável com a atual conjuntura 
nacional. Na área de economia e tecnologia, José Wladimir Fonseca faz uma análise da 
inovação nas ciências da vida e Igor Zanoni leão analisa o desenvolvimento econômico 
brasileiro. 
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Finalmente, analisando os efeitos da crise imobiliária americana, Luciano Gabriel 
estuda a fragilidade financeira do setor imobiliário americano e Breno Lemos e Maurício 
Bittencourt fazem um detalhamento da origem, perspectiva e impactos dessa crise. 

Na firme convicção de que esse boletim Economia & Tecnologia será uma leitura 
agradável e útil a todos os interessados nos problemas econômicos atuais, subscrevo 
atenciosamente, 

Prof. Dr Luciano Nakabashi 
Coordenação Geral do boletim Economia & Tecnologia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


