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NOTA DO EDITOR

Prezado leitor, 

Temos a satisfação de apresentar o Volume 8 (3), jul./set. de 2012 da       
Revista Economia e Tecnologia (RET), editada pelo Programa de Pós-Graduação 
em Desenvolvimento Econômico (PPGDE/UFPR), com apoio da Secretaria 
de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior do Paraná (SETI) e do 
Instituto de Tecnologia do Paraná (TECPAR). Somos gratos aos autores pelas 
contribuições enviadas à revista.

Num momento que a sociedade e a economia brasileira passam por uma 
inflexão marcante na economia e em aspectos sociais diversos, que inclui taxa 
de juros em nível historicamente baixo, diminuição do ritmo de crescimento, 
transformações no mercado de trabalho e na distribuição de renda, fortalecimento 
da democracia com julgamentos e punições de crimes motivados por interesses 
políticos, a RET tem a satisfação de colocar à disposição do seu público leitor 
mais um conjunto de artigos científicos tratando de alguns destes temas, e de 
outros.  Alguns destes artigos são frutos de pesquisa realizada no âmbito do 
Centro de Pesquisa Econômica (CEPEC) do Programa de Pós-Graduação em 
Desenvolvimento (PPGDE/UFPR) e os demais, que constituem a maioria dos 
artigos publicados, provêm de pesquisas e trabalho de pesquisadores vinculados 
à diversas instituições de ensino superior e institutos de pesquisa do país,                         
a quem somos gratos pelas submissões dos artigos.

Atendendo sua linha editorial tripla, a área de macroeconomia publica 
três artigos que sob diversos prismas tem como elemento comum o problema 
do crescimento econômico brasileiro. O primeiro tratando de heterogeneidade 
estrutural e mercado de trabalho ao longo da década de 2001-2011 o que inclui 
o recente ciclo de crescimento vivido pelo Brasil. O segundo artigo, relaciona 
o crescimento econômico dos estados com a execução das políticas fiscais do 
governo. O terceiro artigo trata do crescimento econômico e a tendência de 
queda da acumulação de capital na forma de investimento em capital físico e 
mão de obra como fontes de aumento da renda per capita. 

Na segunda área, dedicada ao tema desenvolvimento econômico e 
estudos regionais, publicamos três artigos. O primeiro trata da relação entre o 
desenvolvimento e a estrutura do sistema financeiro brasileiro e a capacidade de 
crescimento da economia, propondo-se a apresentar algumas reflexões sobre o 
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que se poderia chamar de “modelo brasileiro” de mercado financeiro. O segundo 
realiza um estudo econométrico utilizando técnicas de tratamento de dados em 
painel que analisa as despesas municipais no sul do país, relacionando-as com o 
grau de desenvolvimento econômico de cada município. Por fim o terceiro artigo 
nesta mesma linha de pesquisa trata de um problema regional, envolvendo 
mudanças estruturais na pauta de exportação e importação do Espírito Santo, 
um estado que tem passado por importantes mudanças na sua estrutura 
produtiva na última década. 

Por fim, na terceira linha de pesquisa, dedicada à inovação e tecnologia, 
a RET publica três interessantes artigos. O primeiro deles faz um comparativo 
entre a produção científica brasileira e internacional, detalhando o processo de 
geração de conhecimento dentro das universidades brasileiras a partir de um 
conjunto rico de informações de produção científica da CAPES, CNPq, FAPESP 
e outras instituições de pesquisa. O estudo aponta para a alta concentração nas 
ciências sociais em detrimento das ciências exatas. O segundo artigo, a partir 
de uma abordagem mais teórica, trás algumas reflexões sobre a desconexão 
entre a pesquisa, tal como ela acontece no Brasil, e a baixa inovação tecnológica 
observada. Por fim, e não menos importante é o artigo que estuda a capacidade de 
inovação das pequenas e médias do setor de transformação no Brasil e distingue 
as características latentes nestas firmas que as faz mais ou menos inovadoras.

Esta edição encerra-se com uma resenha comentada do livro “A idéia 
de Brasil Moderno” publicado por Octávio Ianni em 2004. O resgate de tal 
obra justifica-se, segundo o autor da resenha, pela atualidade e necessidade 
de repensar a sociedade brasileira que desejamos viver nos próximos anos.                         
A resenha procura mostrar a atualidade do pensamento de Caio Prado Júnior.

Certo de termos dado mais uma contribuição à produção científica e ao 
debato sobre importantes temas mundiais, nacionais e locais, desejamos à todos 
um boa leitura e reafirmamos nosso compromisso acadêmico, viabilizado pela 
parceira entre a UFPR e a Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino 
Superior do Paraná (SETI).

Prof. Dr. João Basilio Pereima
Editor


