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Editorial

O número 25 dos Cadernos do Desenvolvimento traz a entrevista da professora
Tânia Bacelar, Doutora Honoris Causa da Universidade Católica de Pernambuco, e ex-secretária do governo de Pernambuco, da cidade de Recife e do governo federal.
Trata-se de um depoimento riquíssimo de uma economista e socióloga que teve a
oportunidade de, em diversos contextos, implementar políticas públicas, colocando
em prática, na medida do possível, teorias sobre desenvolvimento econômico e regional. Deste longo aprendizado fica a mensagem de que o desenvolvimento é uma
matéria multidimensional, e, portanto, os desafios para superar o atraso e as desigualdades sociais demandam esforços coordenados em muitas frentes do conhecimento científico.
Foram selecionados nove artigos para publicação. O primeiro, “Juros, hiato do
produto, câmbio e inflação: uma análise empírica do regime de metas de inflação
brasileiro (1999-2018)”, é uma abordagem crítica da política monetária vigente no
país. O segundo artigo, “Desenvolvimento e política cultural: reflexões de Celso Furtado no caminho do Ministério da Cultura”, traz as reflexões de Celso Furtado no
campo da política cultural. O terceiro artigo, “Existe um modelo ideal de banco de
desenvolvimento? Uma apresentação histórica comparativa para os casos de Brasil,
China e Índia”, discute as experiências desses três países com bancos públicos de desenvolvimento. O quarto artigo, “Desindustrialização brasileira: uma análise à luz do
controverso debate”, analisa posições distintas sobre as causas do processo de desindustrialização brasileiro. O quinto artigo, “Meio ambiente, inovações tecnológicas
e crescimento econômico: uma análise sob a perspectiva da economia ambiental e
economia ecológica”, debate conceitos relevantes nessas duas abordagens. O sexto
artigo, “Setor bancário, impactos das políticas liberalizantes: respostas dos setores
bancários brasileiro e indiano às diferentes políticas liberalizantes”, discute o impac-
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to do processo de abertura econômica na estrutura financeira do Brasil e da Índia. O
sétimo artigo, “Política de inovação da década de 2000: produtividade e inovação”,
é um estudo empírico cujo objetivo é comparar a performance das capacitações tecnológicas e da produtividade das firmas que receberem e não receberam benefícios
da política inovação nos anos 2000. O oitavo artigo, “A economia institucional e o
desenvolvimento: comparações entre as perspectivas de Douglass North e Ha-Joon
Chang”, analisa a contribuição teórica acerca da relação entre instituições e desenvolvimento econômico a partir da visão dos dois autores. O nono artigo, “A contribuição de Celso Furtado para a transição civilizacional e o movimento progressista:
lições de Criatividade e dependência na civilização industrial”, recupera o trabalho de
Furtado sobre o tema e reflete sobre a importância da experimentação de novos arranjos socioeconômicos de governança.
O dossiê deste número é sobre Celso Furtado e traz duas contribuições. Rosa
Freire d’Aguiar escreve sobre a participação crítica de Celso Furtado no programa
Aliança para o Progresso. Ricardo Bielschowsky apresenta seus comentários sobre
Diários intermitentes de Celso Furtado, obra recém-lançada por Rosa Freire d’Aguiar.
As homenagens a Chico de Oliveira e a Claudio Salm estão registradas por testemunhos de Rosa Freire d’Aguiar e Carlos Aguiar de Medeiros.
Duas obras são comentadas nas resenhas: Cinquenta anos esta noite, de José Serra,
e Macroeconomia moderna: as lições de Keynes para economias em desenvolvimento,
da Associação Keynesiana Brasileira.
Boa leitura.
Novembro de 2019

Carmem Feijó
Editora
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Editorial
This latest issue (25) of the Development Journals (Cadernos do Desenvolvimento) offers
readers an interview with Prof. Tânia Bacelar, Doctor honoris causa from the Catholic
University of Pernambuco and formerly Secretary of the Pernambuco state government,
the city of Recife and the federal government. This is a bountiful testimonial from an
economist and sociologist who has had, in different contexts, the opportunity to implement public policies and put into practice, wherever possible, a range of different theories on economic and regional development. Her extensive learning experience culminates
in an understanding of development as a multidimensional subject, and a realisation
that the challenges faced in overcoming backwardness and social inequalities necessarily demand coordinated efforts on a wide range of fronts of scientific knowledge.
Nine articles were chosen for this number. The first, “Interest rates, GDP gap, the exchange rate and inflation: an empirical analysis of the Brazilian inflation targeting regime (1999-2018)” offers a critical review of the monetary policy adopted in the country
over this period. The second article, entitled “Development and cultural policy: the reflections of Celso Furtado on his way to the Ministry of Culture”, offers readers some of
the ideas Celso Furtado had in the field of cultural policy. The third article, “Is there an
ideal model for a development bank? A comparative historical presentation in the cases
of Brazil, China and India”, looks at the experiences of these three countries with public
development banks. The fourth article, entitled “Brazilian de-industrialisation: an analysis in light of the controversial debate”, looks at a wide range of perspectives that exist
in relation to the causes of Brazil’s de-industrialisation process. The fifth article, “The
environment, technological innovations and economic growth: an analysis from the perspective of the environmental economy and the ecological economy”, discusses concepts
that are relevant to these two approaches. The sixth article, “The banking sector and the
impacts of liberalising policies: the response of the Brazilian and the Indian banking sectors to different liberalising policies”, looks at the impact of the process to open up their
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economies on the financial structures of these two countries. The seventh article, entitled “The policy of innovation during the 2000s: productivity and innovation”, offers
readers an empirical analysis aimed at comparing the performance, in terms of technological innovation and productivity, of companies that received incentives from different
innovation policies during the 2000s, and those that didn’t. The eighth article, “The institutional economy and development: a comparison between the perspectives of Douglass North and Ha-Joon Chang”, looks at the theoretical contributions of these two authors on the relationship between institutions and economic development. The ninth
article, entitled “Celso Furtado’s contribution to civilizational transition and the progressive movement: lessons of Creativity and dependence on the industrial civilisation”,
revives some of Furtado’s work on this subject and reflects on the importance of experimenting with new socioeconomic structures of governance.
The dossier in this latest volume looks at Celso Furtado through the eyes of two contributors. Rosa Freire d’Aguiar writes about Celso Furtado’s critical participation in the
Alliance for Progress program and Ricardo Bielschowsky comments on Diários intermitentes de Celso Furtado, a work launched recently by Rosa Freire d’Aguiar.
Tributes to Chico de Oliveira and to Cláudio Salm are registered here through the testimonials of Rosa Freire d’Aguiar and Carlos Aguiar de Medeiros.
Two books are discussed in reviews: Cinquenta anos esta noite, by José Serra, and
Macroeconomia moderna: as lições de Keynes para economias em desenvolvimento,
by Associação Keynesiana Brasileira.
Pleasant reading to all!
November 2019

Carmem Feijó
Editor

10 | CADERNOS do DESENVOLVIMENTO

