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EDITORIAL 
 

É com grande satisfação que apresento o décimo sexto volume do boletim Economia 

& Tecnologia. Primeiramente, gostaria de agradecer a ampla participação de vários professores 

e pesquisadores conceituados de universidades e centros de pesquisa renomados no atual 

volume, como UNICAMP, FGV, UFMG, UFRGS, UNESP, UCB, UFU, FEE, UEM e 

UNIOESTE, além da própria UFPR, pois é a participação dos mesmos que vem tornando o 

boletim de Economia & Tecnologia em uma fonte confiável de informações e com análises 

sucintas de alto nível. 

No presente volume, o principal foco da área de Macroeconomia e Conjuntura está 

nas causas e consequências da atual crise financeira internacional. A grande profundidade e 

amplitude em nível mundial da atual crise justificam essa preocupação nesse e nos próximos 

volumes. Para tratar do tema, contamos com a participação de Márcio Holland (FGV-SP), 

que analisa se a fuga de capitais do Brasil, como consequência da atual crise, foi suficiente 

para corrigir a taxa de câmbio que estava demasiadamente apreciada. Adolfo Sachsida (UCB) 

faz uma excelente análise do papel do governo na geração da própria crise, enquanto que 

Fabiano Dalto (UFPR) ressalta a relevância do alto endividamento dos agentes. Por fim, 

Luciano D’Agostini (UFPR) mostra quais são as expectativas para 2009 a partir do cenário 

atual.  

Na área de Desenvolvimento Econômico e Regional, Guilherme Jonas Costa da 

Silva (UFU), Frederico Gonzaga Jayme Jr. (CEDEPLAR/UFMG) e Ricardo Silveira Martins 

(CEPEAD/UFMG) mostram algumas evidências da importância da infraestrutura no 

desenvolvimento regional do Brasil. Carlos Alves do Nascimento (UFU) ressalta a 

importância da política agrícola apoiando amplamente a permanência de pequenos produtores 

rurais familiares a alguma atividade agropecuária para o desenvolvimento regional, enquanto 

que Augusta Pelinski (UFRGS), Jandir Ferrera de Lima (UNIOESTE) e Jefferson Andronio 

Ramundo Staduto (UNIOESTE) analisam a concentração de determinadas atividades 

produtivas nas microrregiões do Paraná, identificando o grau de concentração e de 

reestruturação. Finalmente, Luciano Nakabashi (UFPR), Fábio Dória Scatolin (UFPR) e 

Marcio José Vargas da Cruz (UFPR) fazem um breve estudo dos impactos da mudança 

estrutural da economia brasileira sobre o seu crescimento.  

Na área de Economia e Tecnologia, contamos com um artigo que contempla uma 

discussão feita por Octavio Conceição (FEE e UFRGS) da relação entre tecnologia social e 

instituições, outro sobre políticas industriais de Eduardo Strachman (UNESP), além de um 
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estudo relacionando inovação, tecnologia e concorrência através de uma abordagem 

neoschumpeteriana de Darcy Jacob Rissardi Júnior (UNIOESTE), Pery Francisco Assis 

Shikida (UNIOESTE) e Vanessa de Souza Dahmer (UNIOESTE). Adicionalmente, 

contamos com a participação de Felipe Athia (UFPR) e Armando Dalla Costa (UFPR) em 

uma análise do estabelecimento e crescimento do Grupo Gerdau e de Marcelo Farid Pereira 

(UEM) e Marcela Gimenes Bera (UEM) que estudam a relação entre o acervo de pesquisas 

nas universidades brasileiras e a criação de empreendimentos de base tecnológica. 

Por fim, Renato Dagnino (UNICAMP) discute a crise e a política de CT&I na 

América Latina, e Igor Zanoni Constant Carneiro Leão (UFPR) e Ademir Clemente (UFPR) 

emitem uma opinião sobre algumas formas cotidianas de violência.  

Na firme convicção de que o décimo sexto 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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