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EDITORIAL 

Caros leitores, o boletim de Economia & Tecnologia conta, cada vez mais, com 

ampla participação da comunidade acadêmica de diferentes instituições de pesquisas nacionais 

e regionais. Gostaria de prestar meus sinceros agradecimentos a esse grupo de pesquisadores 

que está tornando o boletim uma referência nacional e regional devido às análises relevantes, 

de elevada qualidade e atuais. No décimo oitavo volume contamos com a participação de 

professores e pesquisadores altamente qualificados de instituições como IPEA, Secretaria de 

Estado de Fazenda do Estado do Rio de Janeiro, ENCE, IPARDES, USP/ESALQ, 

UNICAMP, FGV-SP, UFRGS, UFF, UERJ, PUCRS e UEL, além da própria UFPR. Não 

poderia deixar de agradecer também a vocês, leitores, que são o objetivo final de todo o 

esforço realizado nos vários artigos. 

No presente volume, na área de Macroeconomia e Conjuntura, contamos ainda com 

alguns artigos sobre a crise financeira internacional. Novos estudos sobre a crise se justificam 

porque ainda estamos presenciando algumas consequências da mesma e é imperativo que se 

tenha mais informações a respeito. O Ex-Ministro da Fazenda e professor da FGV-SP, Luiz 

Carlos Bresser-Pereira, faz algumas reflexões importantes da crise que foi a mais séria que as 

economias capitalistas enfrentaram desde 1929. Sabino da Silva Porto Jr. (UFRGS) defende 

que o ajuste fiscal com retomada de investimentos é uma política anticíclica mais eficaz do 

que o aumento dos gastos permanentes praticados pelo governo federal. Luciano Nakabashi 

(UFPR) aponta que a crise teve efeitos brandos na economia brasileira devido, 

principalmente, aos superávits obtidos na conta corrente em anos anteriores, mas que a 

elevação das exportações vem com uma mudança em sua pauta que pode ser importante na 

dinâmica das mesmas, futuramente. 

Os pesquisadores da Subsecretaria de Política Fiscal (SUPOF), da Secretaria de 

Estado de Fazenda do Estado do Rio de Janeiro avaliam as premissas do Programa de 

Reestruturação e Ajuste Fiscal e seus impactos para a situação fiscal dos estados brasileiros. 

Contamos ainda com análises realizadas por Armando Vaz Sampaio e João Basílio Pereima 

Neto, ambos da UFPR. 

Na área de Desenvolvimento Econômico e Economia Regional, começamos com 

algumas reflexões sobre a mudança estrutura da economia brasileira e suas implicações 

tecnológicas sobre a evolução do perfil tecnológico da indústria setor realizadas por Carmem 

Aparecida Feijo (UFF) e Marcos Tostes Lamônica (UFF). Umberto Antonio Sesso Filho, 

Rossana Lott Rodrigues e Antonio Carlos Moretto, todos da UEL, realizam uma análise da 
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mudança estrutura da economia brasileira a partir da matriz insumo-produto. Outro estudo 

que foca na mudança estrutura da economia brasileira nas últimas décadas é aquele realizado 

por Eliane Araújo (IPEA), Miguel Bruno (IPEA e UERJ) e Débora Pimentel (ENCE). 

Os professores e pesquisadores da PUCRS, Izete Pengo Bagolin e Valter José Stülp, 

avaliam os fatores que influenciaram nas variações ocorridas na desigualdade dos salários 

recebidos pelos trabalhadores formais no Rio Grande do Sul nos setores agrícola, industrial e 

de serviços, entre 1996 e 2005. Nessa área, contamos ainda com artigos de Igor Zanoni 

Constant Carneiro Leão, Demian Castro, Ana Elisa Gonçalves Pereira e Luciano Nakabashi, 

sendo todos da UFPR. 

Na área de Economia e Tecnologia contamos com um relevante estudo de Joaquim 

Bento de Souza Ferreira Filho (ESALQ-USP) sobre a forte expansão projetada na produção, 

consumo e exportação de cana-de-açúcar no Brasil para os próximos anos. Para completar o 

boletim, contamos ainda com a contribuição dos pesquisadores da UFPR, Mauricio Vaz Lobo 

Bittencourt, Armando Dalla Costa, Elson Rodrigo de Souza-Santos e Felipe Athia, sendo este 

também do IPARDES. 

Por fim, contamos com as opiniões de Renato Dagnino (UNICAMP) e Rogério 

Bezerra da Silva (UNICAMP) sobre as patentes das universidades públicas e de Igor Zanoni 

Constant Carneiro Leão (UFPR) sobre as características da chamada pós-modernidade. 

Na firme convicção de que o décimo oitavo volume do boletim Economia & 

Tecnologia será uma leitura agradável e útil a todos os interessados nos problemas das 

economias brasileira e regional, subscrevo atenciosamente, 
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