
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
EDITORIAL 

Caros leitores, com grande satisfação, apresento o vigésimo primeiro volume do 

boletim de Economia & Tecnologia. Gostaria de agradecer aos leitores e aos autores das mais 

diversas instituições que participaram do mesmo.  

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

debate muito interessante e relevante de dois dos maiores e mais respeitados economistas da 

atualidade: Affonso Celso Pastore (FGV-RJ) e Luis Carlos Bresser Pereira (FGV-SP). O 

debate aborda a relação entre câmbio e crescimento. Os pesquisadores da UFU, Clésio 

Lourenço Xavier e Daniela Fernanda Yamane, realizam um estudo que trata dos fluxos de 

comércio internacional nos setores de insumos básicos de Brasil, Rússia, Índia e China. André 

de Melo Modenesi, da UFRJ, realiza um retrospecto da condução política monetária após o 

Plano Real, mostrando que inflação tem se mostrado pouco sensível à Selic e que os custos de 

uma redução da inflação têm sido altos. Por fim, temos duas análises dos pesquisadores da 

UFPR Luciano Luiz Manarin D´Agostini e Guilherme R. S. Souza e Silva. 

Na área de Desenvolvimento Econômico, Alexandre Damasceno (Senado Federal) e 

Adolfo Sachsida (IPEA) apresentam uma análise que procura identificar os elementos 

subjetivos que determinam do menor ou maior grau de felicidade das pessoas. Apesar da 

grande relevância do tema, são poucos os estudos que tratam do mesmo. Em seguida, Daniel 

Ferreira Gonçalves (USIMINAS) e José Luiz Parré (UEM) realizam um estudo sobre a 

produtividade total dos fatores de produção para a agroindústria do estado do Paraná. Gabriel 

Porcile (UFPR) investiga o relevante tema da heterogeneidade estrutural e sua relação com o 

desenvolvimento econômico. Contamos ainda com estudos dos seguintes pesquisadores da 

UFPR: Igor Zanoni Constant Carneiro Leão; Denise Maria Maia; e Luciano Nakabashi.  

Na área de Economia e Tecnologia, Rafaela Di Sabato Guerrante (UFRJ e INPI), 

Adelaide Maria de Souza Antunes (UFRJ e INPI) e Nei Pereira Jr.(UFRJ) apresentam a 

trajetória da Monsanto desde o período que antecede sua entrada em mercados oriundos da 

biotecnologia moderna até sua consolidação como maior empresa mundial de sementes. 

Aquiles Elie Guimarães Kalatzis e Camila Fernanda Bassetto, ambos do Departamento de 

Engenharia de Produção da Escola de Engenharia de São Carlos (USP), analisam a presença 

de restrição financeira nas decisões de investimento de firmas brasileiras no período de 1997-

2006, classificadas por porte e utilizando um modelo econométrico com enfoque bayesiano. 

Carlos Eduardo Lobo e Silva, da PUC-RS, investiga se os programas de financiamento do 

Banco Nacional do Desenvolvimento (BNDES) contribuem para a inserção de novas firmas 
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na base exportadora brasileira. Contamos ainda com um artigo que aborda a queda de 

desempenho da indústria fonográfica em uma perspectiva da Nova Economia Institucional, 

sendo este elaborado pelos pesquisadores da UFSCar Míriam C. Toyama, Rachel P. Benze e 

Mauro R. Côrtez. Por fim, Armando Dalla Costa e Elson Rodrigo de Souza-Santos fazem um 

histórico e tratam das perspectivas do mercado e das empresas de transporte aéreo brasileiras. 

No artigo de opinião, Cláudio Djissey Shikida e Ari Francisco de Araujo Jr. 

elaboraram um excelente artigo relacionando capital humano e escovação de dentes com base 

no artigo de Blinder (1974). Este ensaio vale a pena ler...  

Na firme convicção de que o vigésimo primeiro 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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