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Editorial

Com grande satisfação, caro leitor, apresento o vigésimo segundo volume do boletim 

de Economia & Tecnologia da UFPR. Primeiramente, gostaria de fazer um agradecimento 

especial aos leitores e autores das mais diversas instituições que participaram da elaboração do 

mesmo. 

No presente volume realizamos, em nome do Departamento de Economia da UFPR, 

uma homenagem ao Prof. Francisco de Borja Magalhães Filho, que faleceu no último dia �0 

de junho, sendo um dos professores mais ilustres da história do departamento de economia da 

UFPR e uma das principais personalidades intelectuais do nosso Estado. Um breve histórico de 

sua vida profissional foi escrito pelo prof. Fábio Scatolin (UFPR). Em seguida, é apresentado o 

artigo do prof. Magalhães “Agentes Sociais no Paraná” publicado originalmente pelo Ipardes, 

sendo este seguido de comentários realizados pelo prof. Igor Zanoni Constant Carneiro Leão 

(UFPR).

 Na área de Macroeconomia e Conjuntura, apresentamos mais dois artigos do debate 

sobre câmbio, poupança externa e crescimento realizado por dois dos mais respeitados econo-

mistas da atualidade: Affonso Celso Pastore (FGV-RJ) e Luiz Carlos Bresser-Pereira (FGV-SP). 

Os pesquisadores e professores do IBMEC-MG, Ari Francisco de Araujo Junior e Cláudio 

Djissey Shikida, apresentam algumas evidências relacionando ciclos econômicos e criminali-

dade. Adicionalmente, nessa seção, os seguintes pesquisadores apresentam estudos relevantes: 

João Basilio Pereima (UFPR); Marcelo Curado (UFPR); Luma de Oliveira (UEM); Marina Silva 

da Cunha (UEM); e Luciano Nakabashi (UFPR).

Na área de Desenvolvimento Econômico, apresentamos a segunda parte do artigo de 

Alexandre Damasceno (Senado Federal) e Adolfo Sachsida (IPEA), onde os autores identifi-

cam alguns elementos subjetivos que determinam o grau de felicidade dos indivíduos. Estudos 

nessa área se tornam cada vez mais relevantes na economia visto que evidências indicam que a 

renda tem um poder limitado em influenciar a utilidade dos indivíduos a partir de um determi-

nado nível. Em seguida, Irineu de Carvalho Filho (FMI) e Renato Perim Colistete (FEA/USP) 

apresentam alguns resultados que relacionam instituições educacionais desenvolvidas no início 

do século passado e o desempenho atual em testes do ensino secundário e maiores níveis de 

renda per capita nos municípios de São Paulo. Ricardo Sabbadini (BACEN) e Mauro Rodrigues 

(FEA/USP) avaliam o impacto de mudanças da taxa de inflação sobre a desigualdade de renda, 

fazendo uso de um painel para, aproximadamente, 80 países, entre 1987 e 2006. Maria Dolores 

Montoya Diaz (FEARP/USP), com os dados do Enem (2005), faz uma contribuição para o 
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debate da existência e o nível de desigualdades de oportunidades em relação ao conhecimento 

adquirido no Ensino Médio no Brasil. Por fim, Igor Zanoni Constant Carneiro Leão (UFPR) e 

Leone Rigamonti Girardi (UFPR) discorrem sobre o pensamento ambiental de Al Gore. 

Na área de Economia e Tecnologia, iniciamos com um artigo de Marcos Paulo Fuck 

(UFABC) e Maria Beatriz Bonacelli (UNICAMP) sobre o sistema brasileiro de Ciência, Tec-

nologia e Inovação CTI e o processo de maior inserção externa da pesquisa realizada pela 

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa). Carlos Roberto Alves de Queiroz 

(FEA/USP) e Fernando Antonio Slaibe Postali (FEA/USP) apresentam alguns resultados de 

uma investigação do impacto das rendas do petróleo (royalties e participações especiais) sobre o 

esforço tributário das localidades atualmente contempladas. Adicionalmente, apresentamos os 

estudos dos seguintes pesquisadores da UFPR: Ricardo Schmidt; Mauricio Vaz Lobo Bitten-

court; Armando Dalla Costa; e Elson Rodrigo de Souza-Santos.

Contamos ainda com excelentes artigos de opinião de Luiz Carlos Bresser-Pereira 

(FGV-SP) sobre o problema da desindustrialização, de David Kupfer (UFRJ) sobre a necessida-

de de aproveitarmos o momento macroeconômico favorável e de Demian Castro (UFPR) que 

trata de algumas questões para a agenda política brasileira.

Na firme convicção de que o vigésimo segundo 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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