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EDITORIAL 

 

Com grande satisfação, apresento o décimo quarto volume do boletim Economia & 

Tecnologia. No presente volume, o foco do simpósio é a relação entre juros e câmbio e seus 

impactos na economia brasileira. Para essa análise, contamos com a inestimável participação do 

professor da FGV-SP, Paulo Gala, que foca o estudo nos efeitos da apreciação cambial sobre os 

salários reais, taxas de lucro, investimento agregado, poupança externa e interna. A conclusão do 

autor é que, em casos de sobrevalorização excessiva, a redução de margens de lucros nos setores 

de produção de bens comercializáveis e aumento do consumo levam a uma queda da poupança 

interna. Contamos ainda com a participação dos professores Luciano Nakabashi, Márcio Cruz e 

Fábio Scatolin, todos da UFPR, com um breve estudo dos impactos do câmbio e juros sobre a 

pauta de exportação brasileira e, por fim, João Basílio Pereima Neto (UFPR) e Geraldo Staub 

Filho (UFPR) chamam a atenção para os efeitos dos elevados déficits em transações correntes e 

da deterioração da conjuntura internacional na sustentabilidade do crescimento da economia 

brasileira. 

Na área do setor externo e economia internacional, os professores e pesquisadores 

Gilberto Tadeu Lima e Veridiana Ramos Carvalho, ambos da FEA/USP, fizeram um estudo para 

vários países sobre a importância da restrição externa no crescimento econômico utilizando a 

metodologia de dados de painel, sendo esta uma novidade na literatura correspondente. Os 

resultados do estudo corroboraram a consideração de que a competitividade estrutural é crucial 

na determinação do crescimento econômico dos países. Claucir Roberto Schmidtke e Pery 

Francisco Assis Shikida, da UNIOESTE, fizeram uma breve explanação a respeito da ação do 

governo junto às transações de comércio internacional, tendo como foco de análise as políticas 

comerciais. A conclusão do estudo é que tanto a adoção do livre-comércio, como a do 

protecionismo, torna-se importante dependendo da situação e/ou conjuntura do momento.  

Os professores e pesquisadores da UEM, Joilson Dias, Karen Bettinardi Couto e Maria 

Helena Ambrosio Dias, fizerem um estudo dos impactos do Programa Paraná 12 Meses no 

emprego formal. Os resultados apontam para a existência de um impacto positivo que os 

investimentos do Programa, bem como dos investimentos municipais em capital e agricultura, 

tiveram na geração de emprego nos municípios paranaenses. Já os professore e pesquisadores da 
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UEL, Rodrigo Alves da Cunha e Katy Maia, analisaram o movimento dekassegui em Londrina-

PR.    

Na área de economia e tecnologia, contamos com a participação de Solange Corder 

(UNICAMP) com um estudo da política de financiamento à inovação no Brasil, de Luciano 

Martins Costa Povoa (CEDEPLAR/UFMG e FEAD-MG) com uma análise da interação entre 

universidade e empresa, além do estudo de Junior Ruiz Garcia (UNICAMP) e Armando Dalla 

Costa (UFPR) sobre produção brasileira de biodiesel, com foco no caso da Brasil Ecodiesel. 

Finalmente, contamos com uma análise do impacto da atual crise financeira americana 

sobre a economia brasileira realizada por Marcelo Curado (UFPR) e Luciano Nakabashi (UFPR), 

além de um artigo de opinião que trata da inserção externa brasileira por Guilherme Jonas Costa 

da Silva (UFU e CEDEPLAR/UFMG).  

Na firme convicção de que o presente volume do boletim Economia & Tecnologia será 

uma leitura agradável e útil a todos os interessados nos problemas da economia brasileira e 

paranaense, subscrevo atenciosamente, 
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