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NOTA DO EDITOR

Prezados Leitores:

Temos a grata satisfação de disponibilizar a todos o volume 08, número 1, 
jan/mar-2012 da Revista Economia & Tecnologia (RET), uma publicação científica 
do Centro de Pesquisas Econômicas (CEPEC) da Universidade Federal do 
Paraná em parceria com a Secretaria da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior 
do Governo do Estado do Paraná, através do Instituto de Tecnologia do Paraná 
(TECPAR), uma parceira que começou a oito anos e muitos frutos têm rendido 
ao país e ao estado.

A partir de 2012 algumas modificações e aprimoramentos estão sendo 
implementados com o objetivo de melhorar a qualidade da revista. Antes de 
escrever um pouco sobre estas mudanças gostaria de agradecer o Prof. Luciano 
Nakabashi pelo seu profícuo trabalho a frente da revista que iniciou em março 
de 2007 e encerrou-se 2011. Este é um número novo, realizado integralmente 
pela “nova direção”, digamos assim. 

Nestes oito anos a revista expandiu muito seu escopo e se firmou como 
um importante periódico científico com uma característica editorial que atendeu 
simultaneamente as necessidades de gestores, formuladores de políticas 
públicas, pesquisadores e professores do Brasil inteiro. As várias mudanças 
que comentaremos a seguir são mudanças marginais, mas cremos que de 
grande importância. Permanece, no entanto, a linha editorial da Revista que 
é a publicação de artigos sob convite e artigos enviados espontaneamente por 
pesquisadores, professores e gestores, que tratam de temas de macroeconomia, 
desenvolvimento econômico e regional e inovação e tecnologia com uma 
profundidade e rigor científico maior do que se costuma realizar em boletins 
diversos, e um pouco menor em relação a periódicos científicos tradicionais. 
Neste campo intermediário, a RET procurar dar escoamento à produção de 
conhecimento científico e análises conjunturais numa velocidade maior do que 
é realizada por outros periódicos, sem perder o rigor científico das opiniões e a 
importância temporal dos assuntos abordados.

E no esforço de manter o espírito de melhorias permanentes que 
acompanha a revista desde seu início em 2005, gostaríamos de chamar atenção 
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do leitor para algumas mudanças já implementadas partir de 2012, dentre as 
quais destacamos:

· Criação do encarte chamado Análise Mensal, que substitui o Informativo 

Mensal até então publicado. O encarte Análise Mensal, como seu nome 

sugere, procurar debater um ou dois temas conjunturais numa profundidade 

um pouco maior do que encontramos na imprensa, geralmente em artigos 

de opinião de até quatro páginas para cada tema. Os temas são escolhidos 

e debatidos com a equipe técnica e professores colaboradores e é divulgado 

todo final de cada mês no site da Revista;

· O nome da revista foi alterado de Boletim para Revista Economia & 

Tecnologia (RET), como forma de refletir melhor seu objetivo editorial, que 

é o abordar temas relevantes para o estado, o país e a economia mundial, 

com uma profundidade que vai além das análises descritivas normalmente 

encontradas no formato dos boletins;

· A RET está disponível também, a partir de 2012, em bases eletrônicas de 

periódicos científicos. A primeira base é o SER - Sistema Eletrônico de 

Revistas usado pela UFPR. O SER segue a política de produção científica 

de acesso livre (www.ser.ufpr.br/ret). Futuramente pretendemos estar 

presentes em outras bases eletrônicas, aumentando ainda mais o grau de 

visibilidade e impacto da Revista na comunidade científica;

· A revista agora conta um ISSN on-line e um impresso;

· Um novo design interno da revista procura dar uma melhor aparência aos 

artigos. Foram realizadas mudanças de diagramação e adotadas novas 

fontes que esperamos que contribuam visualmente para uma leitura mais 

agradável;

· Reorganizamos a numeração da revista para adequá-la às normas científicas. 

Doravante a revista segue o padrão científico com volume, número, mês/

ano de edição. No site da revista o leitor encontrará, para fins de referência 

bibliográfica, a numeração antiga e a nova de todos os números já editados;

· A publicação eletrônica, tanto no site da revista quanto na base eletrônica, 

está disponível também de forma individualizada por artigo, o que facilitará 

a localização de artigos e autores por sites de buscas;
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· Em breve estaremos também fazendo toda a gestão da revista, submissões, 

contato com autores, pareceres etc., por meio do Sistema Eletrônico de Revistas 

(SER), de forma a agilizar e tornar mais transparente a correspondência e 

a comunicação da revista, bem como o acompanhamento pelos autores dos 

trabalhos encaminhados para publicação;

· Por fim, estamos ampliando o público leitor. A base de 700 leitores 

qualificados existentes em 2011 esta sendo ampliada e atualmente conta 

com aproximadamente 1100 leitores cadastrados, incluindo dentre eles 

universidades federais, estaduais, ministérios e secretarias de governo, 

institutos de pesquisa, agências, imprensa e leitores individuais.

Esperamos que as mudanças valorizem ainda mais a Revista. Mas a 
fim de não estender mais um editorial que deveria ser breve e curto, e não 
tomar o espaço dos artigos científicos, que afinal de contas é o objetivo maior 
desta leitura, convido a todos a lerem nossa Revista, degustarem as melhorias,  
encaminhar sugestões e principalmente contribuir com a produção científica do 
país.

Desejamos a todos uma boa leitura e esperamos nos encontrar numa 
próxima edição.

Cordialmente,

João Basílio Pereima
Editor




