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Editorial

Com grande satisfação, caro leitor, apresento o vigésimo terceiro 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. 

Na área de Macroeconomia e Conjuntura, iniciamos com um excelente artigo de Fer-

nando de Holanda Barbosa Filho (CDE-IBRE-FGV) que identifica três problemas que o Brasil 

deve enfrentar para consolidar o atual regime de crescimento mais acelerado, sendo estes a 

apreciação cambial, a baixa poupança nacional e a baixa qualificação da mão de obra nacional. 

O autor também indica soluções para os mesmos. Em seguida, Luíza Cardoso de Andrade e 

André Moreira Cunha, da UFRGS, analisam o processo recente de internacionalização da Chi-

na, enfatizando sua dimensão monetária. Eliane Cristina de Araújo, Maria de Fátima Garcia, 

Izabel Aparecida Faustino e Elisangela Luzia Araújo, da UEM, discutem a inserção do jovem 

no mercado de trabalho brasileiro, especificamente aquele que busca uma primeira ocupação 

formal. O último artigo dessa seção, de autoria de Luciano Luiz Manarin D’Agostini (UFPR e 

IBPEX) discute a existência de uma bolha imobiliária no mercado brasileiro.

Na seção Desenvolvimento Econômico, contamos com a participação de Joaquim 

José Martins Guilhoto (FEA/USP) e Umberto Antonio Sesso Filho (UEL). Os autores empre-

gam a metodologia de estimação das matrizes de insumo-produto para encontrar os multiplica-

dores de emprego e produção e os índices de ligação intersetoriais de Rasmussen-Hirschman, 

indicadores econômicos baseados na teoria de insumo-produto. O segundo artigo tem a mesma 

autoria, mas com a presença dos seguintes co-autores: Antonio Carlos Moretto (UEL), Ros-

sana Lott Rodrigues (UEL) e Paulo Rogério Alves Brene (UFPR e UENP). Neste, os autores 

avaliam a capacidade de geração de renda setorial do sistema inter-regional de insumo-produto 

com quatro regiões, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Restante do Brasil, e seus im-

pactos locais e inter-regionais, em 2004. Gustavo Figueiredo Campolina Diniz e Osmar Tomaz 

de Souza, da PUC-RS, tratam das mudanças estruturais ligadas à indústria de transformação 

que se iniciaram na década de 70, se mantiveram ao longo dos anos 90, e durante a transição 

para o século XXI, em Minas Gerais. Em seguida, Soraia Aparecida Cardozo (UFU) analisa as 

principais atividades beneficiadas pelos programas de atração de investimento do estado do 

Paraná. Contamos ainda com artigos dos pesquisadores da UFPR: Demian Castro; Maria Inês 

Cavichiolli (Secretaria Municipal da Educação de Curitiba); Guilherme Augusto Almeida; Igor 

Zanoni Constant Carneiro Leão; Denise Maria Maia; e Luciano Nakabashi.
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Na área de Economia e Tecnologia, Carlos Henrique Rocha (UnB) e João Ricardo 

Faria (Universidade do Texas El Paso) realizam um interessante e relevante estudo sobre os 

custos externos provenientes da idade média da frota de caminhões no Brasil e propõem di-

retrizes para um programa público alternativo de financiamento da atual frota autônoma de 

caminhões. Ana Paula Avellar (UFU) apresenta as principais políticas de inovação em vigência 

no Brasil e discute a participação das empresas brasileiras em tais políticas. João Batista da Luz 

Souza e Alexandre Florindo Alves, da UEM, realizam um estudo da pecuária leiteira e de sua 

importância para economia brasileira. Carlos Henrique Rocha (UNB) e José Carlos Cavalcanti 

(UFPE) apresentam um breve exercício de economia financeira para demonstrar qual deveria 

ser a remuneração dos senadores eleitos dos estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo 

e do Distrito Federal, em 2010. Armando Dalla Costa e Elson Rodrigo de Souza-Santos, da 

UFPR, analisam o papel do BNDES nos planos de inserção no mercado internacional de em-

presas brasileiras. Nessa seção, contamos ainda com estudos de Anderson Catapan (UFPR e 

ENSITEC), Edilson Antonio Catapan (COPEL), Dariane Catapan (FACINTER), João Mota 

Neto (SATC), Joice Maffioletti (SATC) e Telmo Ghiorzi (IEE-USP).

Na seção de opinião, contamos com o primoroso artigo de Yoshiaki Nakano (FGV-

SP) que aborda como o setor público vem antecipando receita futura para pagar despesas pas-

sadas além de apontar como essa relação aprecia a taxa de câmbio, causando déficits na conta 

de transações correntes.

Na firme convicção de que o vigésimo terceiro volume do boletim Economia & Tec-

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

brasileira e regional, subscrevo atenciosamente,
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