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APRESENTAÇÃO
Foi com imensa honra e alegria que recebi o convite para escrever a apresentação
da 6ª edição da Revista Eco$. Destinada a apoiar e divulgar as pesquisas de seu corpo
discente, com artigos que possam contribuir para a divulgação e debate de temas voltados
a questões das áreas de abrangência do curso de ciências econômicas, os artigos aqui
apresentados tratam de temas atuais e diversos que vão desde a tecnologia e inovação,
desindustrialização, política macroeconômica até finanças comportamentais, alguns deles
com foco regional, outros de abrangência nacional e há aqueles que realizam uma
comparação internacional.
Esta edição apresenta sete artigos sempre com base em um pensamento críticocientífico. No primeiro deles, “O processo histórico na consolidação do atual Parque
Industrial de Sorocaba”, os autores Oliveira e Fernandes dedicaram-se a avaliar como o
processo histórico de conformação da economia Sorocabana teve influência na atual
dinâmica econômica do município, em especial na configuração do atual parque industrial
sorocabano.
O segundo artigo, sob o título “Parques tecnológicos e sistemas de inovação: o
caso do Parque Tecnológico de Sorocaba”, dos autores Santos e Fernandes, propõe-se a
analisar a importância de tais parques para o aprimoramento dos sistemas regionais de
inovação, utilizando como estudo de caso o Parque Tecnológico de Sorocaba.
Ao contrário dos dois primeiros artigos que focaram na economia regional, o
terceiro artigo, dos autores Salles e Fernandes, intitulado “Geração de conhecimento e
capacitação tecnológica: análise comparativa de Brasil, Coreia do Sul e Estados Unidos”,
procura realizar um estudo comparativo sobre a geração de conhecimento e capacitação
tecnológica entre esses três países.
Por sua vez, no quarto artigo denominado “Evidências de desindustrialização no
Brasil: uma discussão com base na intensidade tecnológica”, os autores Vieira e
Fernandes retornam ao tema nacional e procuram verificar a relação entre a capacitação
tecnológica da indústria e sua inserção internacional.
Já o quinto artigo, intitulado “O crescimento econômico no governo Dilma (20112014)”, dos autores Sato e Payés, procura analisar as causas do baixo crescimento
econômico brasileiro no primeiro mandato da presidente Dilma.
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No artigo “O aumento do endividamento das famílias durante o governo Lula”,
Camargo e Payés se propõem a verificar as razões do aumento do endividamento das
famílias brasileiras nos dois mandatos do presidente Lula.
Por fim, em “Finanças comportamentais: o processo de tomada de decisão dos
investidores”, dos autores Okano e Payés, parte num novo campo da economia que vem
ganhando cada vez mais destaque, chamado de economia comportamental, para a partir
dele confrontar a ideia de racionalidade dos agentes defendida pela teoria dos mercados
eficientes, tudo aplicado à tomada de decisão dos agentes no mercado financeiro.
Diante dessa bela coletânea de artigos, deixo aqui meus parabéns aos autores e
orientadores e desejo a todos uma ótima leitura!
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