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EDITORIAL 

 

É com grande satisfação que apresento o décimo primeiro volume do boletim 

Economia & Tecnologia. A partir desse número será dada maior ênfase à participação de 

pesquisadores externos, gerando maior integração destes com os pesquisadores do Setor de 

Ciências Sociais Aplicadas da UFPR. O principal objetivo é proporcionar ganhos de escala 

estáticos e dinâmicos a partir de uma maior sinergia na elaboração dos trabalhos. 

Os artigos do simpósio discutem os pontos positivos e negativos da criação de um 

Fundo de Riqueza Soberano. O tema é de suma importância devido ao processo de entrada 

de grande volume de capitais pelo qual o país passa. O grupo encarregado dessa tarefa é 

formado por Luiz Fernando de Paula, da Faculdade de Ciências Econômicas da UERJ, e José 

Luis Oreiro, Fábio Dória Scatolin, Gabriel Porcile Meirelles, Marcelo Curado, Fernando 

Motta Correia, Jedson César de Oliveira, todos do departamento de economia da UFPR. 

  Considerando a maior participação dos pesquisadores externos, aproveito para dar 

um maior destaque aos seus respectivos trabalhos. Na área de economia paranaense, temos a 

participação de Emerson Hilgemberg, Cleise Hilgemberg, Alysson Stege, André Toledo, Thaís 

Silva, da Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG). Os pesquisadores realizaram uma 

análise do perfil sócio-econômico de Ponta Grossa. Adicionalmente, contamos com o estudo 

de Pery Francisco Assis Shikida e Vanessa de Souza Dahmer, ambos da Universidade 

Estadual do Oeste do Paraná (UNIOESTE), sobre a mudança organizacional da agroindústria 

canavieira paranaense que ocorreu após a desregulamentação do setor. 

Na área de economia e tecnologia, contamos com um estudo sobre o impacto 

econômico das marcas e patentes no desempenho econômico das firmas industriais realizado 

pelos pesquisadores da Diretoria de Estudos Setoriais (DISET) do IPEA Francisco Luna, 

Adriano Baessa, Gustavo Costa e Fernando Freitas. Temos ainda a participação de Marcos 

Paulo Fuck, Maria Bonacelli, pesquisadores do Depto de Política Científica e Tecnologia 

(DPCT/IG/UNICAMP), e Sergio Paulino de Carvalho, do Instituto Nacional de Propriedade 

Intelectual (INPI). Estes fizeram uma análise sobre a propriedade intelectual em 

melhoramento vegetal. 

Na firme convicção de que o boletim Economia & Tecnologia será uma leitura agradável 

e útil a todos os interessados nos problemas econômicos atuais, subscrevo atenciosamente, 

Prof. Dr Luciano Nakabashi 
Coordenação Geral do boletim Economia & Tecnologia 

 


