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NOTA DO EDITOR

Prezado leitor, 

Estamos disponibilizando a todos o volume nº 8(4) - out/dez-2012 da 
Revista Economia & Tecnologia (RET). Esta última edição do ano traz dois 
artigos na seção de Macroeconomia. O primeiro deles trata da expansão do 
crédito ao consumidor na economia brasileira ocorrido nos últimos anos e 
destaca a condição frágil e vulnerável das famílias quanto ao seu equilíbrio 
orçamentário decorrente do alto peso dos juros e amortização na sua renda. Do 
ponto de vista macroeconômico o aumento da taxa de endividamento não é um 
fator de risco financeiro para economia, no entanto a situação das famílias de 
baixa renda apresenta uma maior precarização, o que pode implicar em redução 
do bem estar desta classe de renda. O segundo artigo trata dos efeitos recentes 
dos programas de transferências de rendas sobre o crescimento da economia 
brasileira. Para tal lança mão de um modelo DSGE estimado por métodos 
bayesianos, onde famílias “ricardianas” maximizam uma função utilidade 
intertemporal poupando parte da renda, e famílias “não ricardianas” consomem 
toda renda recebida dos programas. Os resultados obtidos demonstram que 
a implantação desse programa traz retornos positivos para toda a economia, 
exceto para os indivíduos ricardianos.

A seção de Desenvolvimento Econômico, traz dois artigos de caráter bem 
distintos, um tratando da área de influência de uma Universidade Federal de 
grande porte na decisão de escolha dos alunos, no caso a UFPR. Para analisar a 
área de influência o artigo assume que os estudantes fazem escolhas procurando 
maximizar uma função utilidade onde entram nos argumentos variáveis que 
representam a reputação da universidade, seja ela local ou distante e os custos 
de acessar a universidade. Os resultados mostram que a área de influencia 
territorial sobre a população local é grande e de fato influência a decisão do 
aluno. O mesmo fenômeno de influência regional se repete em outros casos. O 
segundo artigo faz uma interpretação histórica dos projetos vitoriosos para a 
civilização brasileira entre 1889 e 1945 em termos de progresso material no que 
este se refere ao avanço tecnológico e, por outro lado, com o problema do trabalho 
e as políticas sociais. O artigo baseia-se em fontes de referência clássicas no que 
re refere à interpretações do Brasil. 

Por fim a seção de Inovação e Tecnologia, traz um número maior de 
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contribuições, totalizando quatro artigos. O primeiro artigo aborda um tema 
pouco estudado que é a gestão de resíduos sólidos no Brasil, comparando a 
atividade em termos econômicos com a experiência internacional. O segundo 
artigo também faz contribuições importantes numa área de grande interesse 
social que é a agricultura orgânica no Brasil, por se tratar de um tipo de cultura 
de pequena escala e grande mobilização de recursos humanos. O terceiro artigo 
faz uma análise histórica da cadeira produtiva da indústria petrolífera, a qual 
tem assumido uma importância crescente para o desenvolvimento da sociedade 
brasileira com a descoberta do pre-sál. Mais especificamente o artigo faz uma 
análise histórica do fornecimento de bens, serviços e mão de obra no sentido 
upstream da cadeira produtiva, reunindo informações importantes sobre esta 
atividade econômica. Por fim o quarto e último artigo faz uma análise da 
indústria calçadista no Brasil, avalia as mudanças estruturais ocorridas na 
mesma e destaca os impactos negativos da concorrência internacional. O artigo 
conclui que neste novo momento competitivo estratégias baseadas somente na 
redução dos custos e na ampliação das escalas de produção não se mostram 
sustentáveis.

Em nome do Conselho Editorial da RET e de toda a comunidade científica 
agradecemos os autores por suas valiosas contribuições e desejamos aos leitores 
uma proveitosa leitura.

Prof. João Basilio Pereima
Editor


