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As ciências econômicas evoluíram e incluíram novas disciplinas de análise. Enquanto o professor Jeffrey
The Age of Sustainable Development, na Organização das
Nações Unidas se preparou um ambicioso acordo para o desenvolvimento sustentável que implica
estabelecer as medidas para sua conquista.
Em 2015, aprovam-se os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, e o Vaticano publica a encíclica papal Laudato Si, na qual são estabelecidas orientações para a preservação da vida e diretrizes
para um agir ético. Paralelamente, em Paris, realiza-se a XXI Conferência do Clima (COP21), da qual se
originam acordos para reduzir a emissão de gases poluentes, o que, sem dúvidas, acarreta repensar
temas não discutíveis, como o crescimento econômico, que têm predominado nas agendas durante
as últimas décadas.
eda virtual bitcoin ao prêmio Nobel de economia. Por sua vez, saem à luz pública numerosos escândalos
muitas delas dirigidas por computadores remotos a partir dos quais se realizam transações ilegais.
Nesse contexto, observam-se crescentes brechas de desigualdades, crise estrutural dos regimes

aumento das tensões derivadas em desacordo com a integração global, exacerbação dos discursos
políticos, resistência à alternância de poderes, ampliação de grupos alternativos que realizam iniciativas
econômicas na contramão da grande produção transnacional, a qual abrange, cada vez mais, maior
parte da produção mundial, e uma descontrolada produção que deriva em problemas como o aque-

de uma economia e de um mundo em contínua mudança.
De maneira incipiente, mas crescente, as ciências econômicas incorporam a seu instrumental matemático certas considerações éticas, ao mesmo tempo que se amplia seu campo de ação num contexto
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em que convergem várias disciplinas como a física e a biologia, que tornam as análises complexas. A
revista Finanzas y Política Económica não é alheia a isso, ela serve de ferramenta de difusão das pesquisas realizadas por autores que, em diferentes latitudes, decidem fazer parte de nossa comunidade

Neste número, são divulgados oito estudos que estão em consonância com as linhas temáticas
Finanzas y Política Económica
destina seus esforços a cumprir com essas características e espera-se que seus leitores possam se tornar
partícipes dessa missão a partir de seus comentários, análises e críticas.
Os primeiros três artigos analisam, com diferentes metodologias e instrumentos, elementos de
políticas públicas na área das PMEs, o efeito das crises bem como as emergências institucionais em
sua formulação, e a incidência da manufatura no crescimento econômico. O quarto artigo contribui,
com evidência empírica, para a causalidade nas variações nos níveis de preços e nos tipos de juros e
de câmbio de diferentes países da América Latina. Os seguintes três artigos se enfatizam, sob uma
análise empírica, no âmbito das relações entre a gestão do capital de trabalho e a rentabilidade num
efeito que o preço mundial do café tem no preço varejista para as cinco cidades principais desse país.
O último artigo explora metodologicamente os incentivos que em políticas públicas são estabelecidos
para novas formas de fazer economias.

de um sistema econômico em transformação.
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