EDITORIAL

Apresentamos aos leitores mais um número da Revista Economia Ensaios que,
nesta edição, apresenta seis artigos dedicados a diversos temas ligados à área de
Economia e a seção Resenhas.
O primeiro artigo, Imperialismo e Internacionalização dos Mercados LatinoAmericanos nos Anos 1950, de autoria de Fábio Antonio de Campos, tem como objetivo
discutir a particularidade da internacionalização do mercado interno latino-americano
após a Segunda Guerra, em especial o caso brasileiro, por meio do investimento direto
estrangeiro (IDE). Tendo como referência o debate sobre o imperialismo, o autor analisa
a especificidade das empresas multinacionais nos anos 50 do século XX e os motivos de
seu deslocamento para a América Latina, bem como as condições concretas de
internacionalização produtiva e os condicionantes internos que levaram a um
aprofundamento da dependência externa e do subdesenvolvimento na região.
Com temática também voltada à análise de países latino americanos, o artigo
Avaliação do Progresso das Nações: uma aplicação na América do Sul, Costa Rica e
México foi elaborado por Pedro Henrique de Morais Campetti e Tiago Wickstrom Alves.
O objetivo é propor uma medida de progresso multidimensional para ser utilizada na
América do Sul, Costa Rica e México. Para tal, construiu-se um quadro referencial a partir
do qual foram elencados 50 indicadores para avaliação do progresso e bem-estar na
primeira década do século XXI. Por meio do método de escore-z para tratamento dos
dados e do método estrutural-diferencial para análise e ranking dos países, os resultados
apontaram as dimensões que mais contribuíram para o progresso dos países.
O terceiro artigo apresentado neste número da Revista intitula-se A crise
financeira e a política econômica: poderia ter sido diferente? De autoria de João Ricardo
M. G. Costa Filho, o artigo tem por objetivo analisar se a capacidade de resposta de
política econômica foi fator relevante para minimizar a severidade da crise financeira de
2008. A hipótese sob teste é de que países com maior espaço para políticas expansionistas
(fiscal e monetária) tenham registrado uma crise menos severa. Os resultados das
regressões cross-country corroboraram a hipótese em relação à política monetária e
também no que diz respeito à política fiscal, uma vez que uma melhor gestão tanto do
fluxo fiscal, quanto do estoque da dívida no ano anterior ao evento, mostraram-se
relevantes.
Na sequência, apresenta-se o artigo O regime de metas de inflação: uma crítica a
partir da visão heterodoxa, elaborado por André Luis Campedelli. O artigo traz uma
análise do regime de metas de inflação e sua estruturação no caso brasileiro. Após a
descrição da teoria por trás do regime de metas de inflação, é feito um breve histórico do
caso brasileiro. Esse percurso permite ao autor analisar criticamente as consequências
desse regime para a economia brasileira.
O quinto artigo a compor esse número da Revista Economia Ensaios intitula-se
Caracterização econômica dos municípios goianos segundo valor adicionado dos setores
de atividade, de autoria de Eduiges Romanatto, Evelyn de Castro Cruvinel, Eduardo
Santos Araújo e Clécia Rosa Ivânia Satel. O objetivo do artigo é caracterizar o perfil
econômico dos municípios do estado de Goiás, conforme suas atividades econômicas,

tendo como base os dados de Valor Adicionado por setor de atividade para o ano de 2011.
Para a caracterização foram utilizadas técnicas de análise estatística multivariada, mais
especificamente análise fatorial e de agrupamentos. Como resultado principal verificouse a concentração da produção e da renda em poucos municípios do estado, bem como a
forte dependência da maioria dos municípios goianos (78,5%) da atividade de
agropecuária e da administração pública.
O sexto e último artigo deste número, O Cooperativismo e o Desenvolvimento
Local: um estudo da Cooperativa de Crédito SICREDI Serrana RS – Unidade de
Atendimento de Boa Vista do Sul (RS) no período de 1997-2010, foi elaborado por Márcia
Scudella, Angélica Massuquetti e Mosar Leandro Ness. O artigo analisa a contribuição
socioeconômica da cooperativa de crédito Sicredi Serrana RS, unidade de atendimento
de Boa Vista do Sul (RS), no desenvolvimento local do município. A metodologia
adotada compreendeu a pesquisa bibliográfica, a coleta de informações nas bases de
dados FEE e IPEADATA e a utilização do software Gretl 1.9.12. para a estimação do
modelo econométrico. Os resultados revelaram que a cooperativa contribuiu para o
desenvolvimento socioeconômico do município após sua implantação, em 2003. Os
setores Agricultura e Serviços também auxiliaram nesse processo, contribuindo para o
crescimento.
Por fim, na Seção Resenhas, Bruno Benzaquen Perosa apresenta o livro
Desenvolvimento em Territórios Rurais: estudos comparados de Brasil e Espanha,
organizado por Antônio Cesar Ortega (Instituto de Economia da Universidade Federal de
Uberlândia) e Eduardo Moyano Estrada (Instituto de Estudios Sociales Avanzados IESACSIC, Espanha). Publicado em 2015, com apoio do Conselho Nacional de Pesquisa
(CNPQ), a obra apresenta vários artigos de autores brasileiros e espanhóis.
Os editores deste número da Revista Economia Ensaios agradecem aos autores,
assim como aos pareceristas dos artigos, cuja contribuição permitiu a realização desta
obra.
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