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Associação Brasileira de Economia Industrial e Inovação
(ABEIN)
Este número especial da Revista Economia Ensaios (REE), produção do
Instituto de Economia e Relações Internacionais da Universidade Federal de
Uberlândia (IERI/UFU), apresenta uma seleção de artigos aprovados e
apresentados no III Encontro de Economia Industrial e da Inovação promovido
pela Associação Brasileira de Economia Industrial e Inovação (III ENEI/ABEIN),
realizado entre os dias 18 e 20/09/2018 e sediado no IERI/UFU, em Uberlândia
(MG).
A ABEIN foi criada em 2015 com o propósito de reunir profissionais de
diferentes perfis e instituições interessados em apoiar e fomentar o ensino e o
intercâmbio do conhecimento científico nas áreas da Economia Industrial, Ciência,
Tecnologia e Inovação, e fornecer subsídios para políticas, pesquisas e investigação
pertinentes às áreas. Optou-se, desde a sua fundação, por ser uma organização
essencialmente acadêmica, voltada para a difusão das diferentes visões
disseminadas no pensamento econômico brasileiro acerca do papel da indústria e
da inovação na promoção do desenvolvimento brasileiro econômico e inclusivo e
das diversas experiências internacionais nesse campo de estudos e políticas.
No III ENEI foram submetidos 133 estudos em seis áreas temáticas
relacionadas à indústria e ao desenvolvimento, dos quais 109 foram selecionados
pelo Comitê Científico do Evento para apresentação. A REE enviou um e-mail aos
que tiveram trabalhos aprovados convidando-os a submeterem os seus artigos na
Revista. Os autores que responderam a chamada tiveram seus trabalhos
novamente avaliados pelo sistema usual da Revista, de double blind review. O
resultado desse processo são os nove artigos apresentados neste número especial
selecionados com garantido rigor científico.
Os artigos tratam de diversos temas caros e relevantes ao entendimento da
relação da indústria com o desenvolvimento aos níveis macro e microeconômicos e
os efeitos de várias políticas sobre o desenvolvimento. Dois deles discutem a

Economia Ensaios, Uberlândia, 33 (n. esp.): setembro 2019

1

Hasenclever; Gomes

Apresentação

importância do comércio e da exportação. Outros dois discutem a questão da
mudança estrutural e seus efeitos sobre a produtividade e a espacialização da
indústria. O comportamento do decisor econômico e sua aversão ao risco é objeto
de outros dois artigos. Finalmente, três outros artigos discutem aspectos de
políticas sobre o desenvolvimento do Complexo Industrial da Saúde, sobre o bemestar do consumidor e sobre o impacto dos salários nos lucros e na distribuição de
renda.
A ABEIN está certa da relevância dos temas abordados neste número especial
da REE para o desenvolvimento da área de economia industrial e inovação e chama
atenção para o grande número de jovens pesquisadores autores (11) que se
associam aos pesquisadores seniores (7) mostrando uma saudável renovação da
área.
Agradecendo e enaltecendo a inciativa da REE, convidamos aqueles que
estiverem interessados em se aprofundar nas razões e possíveis soluções para os
problemas de desenvolvimento econômico e social que afligem nosso país a lerem
na íntegra os artigos aqui publicados.

Lia Hasenclever e Rogério Gomes
Presidente e Vice-Presidente da ABEIN
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