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EDITORIAL 

Caros leitores, com grande satisfação, apresento o vigésimo volume do boletim de 

Economia & Tecnologia. Cabe ressaltar que estamos fechando o quinto ano com a 

elaboração e publicação de artigos de elevada qualidade e que tratam de temas de grande 

relevância nacional e regional. Devemos isso à participação, na elaboração de artigos, de 

vários pesquisadores e colaboradores de excelente nível e reconhecimento nacional. Agradeço 

a todos esses pesquisadores e aos leitores que são o objetivo final da elaboração de cada 

boletim. 

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

estudos que tratam temas diversos e relevantes. O primeiro ensaio, elaborado por José Luis 

Oreiro (UNB) e Luiz Fernando de Paula (UERJ), trata dos contornos gerais de uma agenda 

de reformas macroeconômicas para o crescimento sustentado da economia brasileira num 

contexto de estabilidade de preços e equidade social. No segundo artigo, Luiz Fernando de 

Paula (UERJ) e João Adelino de Faria (UERJ) analisam os fatores que estimularam e 

restringiram o crescimento do mercado de títulos de dívida privada no Brasil. Em seguida, 

Bráulio Santiago Cerqueira (Ministério da Fazenda) e Manoel Carlos de Castro Pires (IPEA) 

observam a relação existente entre carga tributária e nível de investimento público. Por fim, 

João Basilio Pereima, Alexandre H. M. Joboji e Ana Luiza C. A. Valério, sendo todos da 

UFPR, fazem uma discussão sobre política cambial e controle de capitais. 

Na área de Desenvolvimento Econômico, contamos com a participação de Fabrício 

J. Missio (UEMS e CEDEPLAR), Frederico G. Jayme Jr. (CEDEPLAR) e Ana Maria H. C. 

de Oliveira (CEDEPLAR) em um trabalho que analisa, empiricamente, a relação entre 

desenvolvimento financeiro e crescimento econômico para as Unidades Federativas do Brasil. 

Michel Alexandre (BACEN e Università di Siena) também avalia a importância do 

desenvolvimento financeiro, mas com foco nas cooperativas de crédito e nos fatores ligados à 

insolvência das mesmas. Adalmir Marquetti (PUC-RS) considera qual a taxa de investimento 

que temos que manter para que o país possa alcançar elevadas taxas de crescimento 

sustentável, ou seja, acima de 4% a.a. Já os estudos voltados à economia regional foram 

realizados por Joilson Dias, Florian Immanuel Schumacher e Daniela Serrante de Almeida, 

todos da UEM, onde os autores realizam um estudo sobre os determinantes da felicidade com 

dados provenientes da aplicação de questionários a 19.421 indivíduos da cidade de Maringá. 

Esdras Cardoso de Souza (UFU) e Guilherme Jonas C. da Silva (UFU) testam a hipótese de 

que existe, em Minas Gerais um padrão de interação intermunicipal que produz significativos 
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efeitos espaciais. Finalmente, Carlos Eduardo Fröhlich (UFPR) e Luciano Nakabashi (UFPR) 

realizam uma análise empírica do hiato tecnológico entre a economia brasileira e a norte-

americana, no período 1982-2003. 

Já na área de Economia e Tecnologia contamos com relevante artigo de Fernanda 

De Negri (IPEA) que trata das estratégias de investimentos em atividades inovadoras e, 

particularmente, em P&D, no Brasil, Argentina e México. O segundo artigo, de Luiz Martins 

de Melo (UFRJ), aborda a relação existente entre o investimento em inovação e o ambiente 

macroeconômico. Luiz A. Esteves (UFPR) verifica como a exposição à competição informal 

pode comprometer o desempenho dos estabelecimentos industriais brasileiros em termos de 

vendas e emprego. Mauricio Vaz Lobo Bittencourt (UFPR) discute os impactos da agricultura 

sobre o solo e uso da terra. No último artigo dessa seção, Armando Dalla Costa (UFPR) e 

Elson R. de Souza-Santos (UFPR) investigam o processo de internacionalização do 

Itaú/Unibanco e do Banco do Brasil. 

No atual volume contamos com uma resenha elaborada por Daniel Arruda Coronel 

(UFV) e José Maria Alves da Silva (UFV) do livro “O conceito de tecnologia”, de autoria de 

Álvaro Viera Pinto. Contamos ainda com artigos de opinião de Igor Zanoni Constant 

Carneiro Leão (UFPR), Denise Maria Maia (UFPR) e Luciano Nakabashi (UFPR).  

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

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

e regional, subscrevo atenciosamente, 
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