EDITORIAL
O principal tema do décimo segundo volume do boletim Economia & Tecnologia gira
em torno da discussão sobre a sustentabilidade do atual ciclo de crescimento da economia
brasileira. A especialização da pauta de exportações em produtos industriais básicos e
commodities agrícolas está gerando preocupação em relação à manutenção do atual ciclo de
crescimento. Os economistas e professores do CEDEPLAR/UFMG, Frederico G. Jayme Jr e
Marco Flávio da Cunha Resende discutem os problemas do crescimento baseado em
aumentos conjunturais na demanda internacional de produtos com menor teor tecnológico,
como commodities e bens intensivos em recursos naturais e mão-de-obra não qualificada. José
Gabriel Porcile Meirelles (UFPR) e Wellington Pereira (UFPR) continuam o debate ao
explorarem a inserção brasileira no ciclo recente de expansão do comércio mundial com base
na especialização em setores que, no longo prazo, não são os mais dinâmicos do ponto de
vista de demanda e da geração de tecnologia. Finalmente, Marcio José Vargas da Cruz
(UFPR) e Marcelo Luiz Curado (UFPR) analisam o impacto da crise norte-americana sobre o
crescimento da economia brasileira via redução do crescimento das economias asiáticas.
Na área de economia paranaense, as economistas da UEM, Heloise das Neves Balan
e Nathalie Aparecida dos Santos Roas escreveram sobre fontes alternativas de financiamento
para as empresas de base tecnológica de Maringá. Na área de economia e tecnologia,
contamos com a participação de pesquisadores proeminentes de duas renomadas instituições:
da UNICAMP, com Marcos Paulo Fuck e Maria Beatriz Bonacelli, que analisam o
crescimento da área cultivada com sementes geneticamente modificadas; e do IPEA, com
Marco Aurélio Alves de Mendonça, que faz um estudo sobre as ações relacionadas à criação e
à captura de conhecimento e a produtividade do trabalhador e Bruno César Araújo, que
realiza um exame crítico de índices de competitividade para comparação internacional entre
os países. Na parte de opinião, contamos com a participação de Adalmir Marquetti (PUC-RS),
que avalia o crescimento econômico, o avanço do processo democrático e o desemprego.
Na firme convicção de que esse volume do Boletim Economia & Tecnologia será uma
leitura agradável e útil a todos os interessados nos problemas da economia brasileira e
paranaense, subscrevo atenciosamente,
Prof. Dr Luciano Nakabashi
Coordenação Geral do boletim Economia & Tecnologia
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