Nota do editor
Embora cinco dos seis artigos sejam de acadêmicos brasileiros, todos os estudos têm uma dimensão internacional, portanto, consideramos que este número se enquadra plenamente no nosso objetivo.
Com efeito, "Las missiones de expertos internacionales en España prévias al Plan de Estabilizacion
(1957-1959)"de Jesus M. Zaratiegui aborda os aspectos da adaptação de Espanha ao mercado da Europa
Ocidental na década de 1950, cuja economia estava em rápido crescimento. Por conseguinte, é mais do
que oportuno, num ano em que o populismo cresce na Europa e quando milhares de apoiante de Franco
tornaram a transladação dos restos mortais do ditador numa questão contemporânea, lembrar o processo
de aproximação da economia espanhola ao sistema económico das democracias europeias.
Luis Gustavo Baricelo e Carlos Eduardo de Freitas Vian analisarem a experiência industrial norteamericana, em "Indústria de máquinas agrícolas: um panorama histórico da formação ao atual estágio de
desenvolvimento". Como hoje o Brasil é líder mundial na produção de vários produtos agrícolas, este artigo
tem uma grande relevância atual.
Já Angelo Brião Zanela em "Roberto Cochrane Simonsen e Paulo Narcyz Rodenstein-Rodan: pensamentos e convergencia ante os projetos de desenvolvimento economico", compara o pensador econômico
brasileiro de meados do século XX com o intelectual contemporâneo da Europa Oriental. Desta forma,
demonstrou existirem semelhanças entre os dois, sobretudo nos seus ideais sobre o desenvolvimento.
Relativamente ao impacto do pensamento contemporâneo inglês e francês num dos principais pensadores
e estadistas brasileiros, o Visconde de Cairu, é a problemática central do estudo de Tobias de Paula Lima
Souza e Eliana Tadeu Terci: "O pensamento económico luso-brasileiro a luz do liberalismo económico: as
relações Brasil-Portugal e a critica de José da Silva Lisboa na crise do Sistema colonial."
Por fim, os dois últimos artigos desta edição discutem a relação entre o comércio internacional e a
marinha mercante no Brasil: os autores Diego de Cambraia Martins e Felipe de Souza Melo no artigo
"Os mapas de exportação como fonte de pesquisa (Segunda metade do século XVIII e início do século
XIX)"abordar o tema de forma mais generalista razão pela qual, os investigadores atuais e futuros acharão
este artigo particularmente útil - , enquanto que Bruna Iglezias Motta Dourada apresenta um estudo mais
local e monográfico em "O comércio marítimo brasileiro no setor XIX: um estudo sobre navegação de longo
curso e cabotagem na província de Pernambuco (1850-1870)".
Como sempre, esperamos comentários e críticas.

Editor’s Note
This number succeeds in our goal of looking outwards. Although five of the six articles are by Brazilian
academics, all the studies have an international dimension.
Jesus M. Zaratieguiťs "Las missiones de expertos internacionales en España prévias al Plan de Estabilizacion (1957-1959)"discusses aspects of the increasing insertion of Spain within the rapidly growing Western
Europe of the 1950s. It is more than timely, in a year when see populism growing in Europe and when
thousands of Franco supporters made the removal of his remains a contemporary issue, to remember the
economic aspects of the process through which Spain moved towards union with the European democracies.
Luis Gustavo Baricelo and Carlos Eduardo de Freitas Vian deal primarily with the United States in
their Indústria de máquinas agrícolas: um panorama histórico da formação ao atual estagio de desenvolvimento."As Brazil today leads the world in several agricultural products, this analysis of the American
industrial experience is highly relevant.
Angelo Brião Zanela compares a Brazilian economic thinker of the mid twentieth century with a contemporary intellectual in Eastern Europe and finds a number of similarities in their thoughts on development:
"Roberto Cochrane Simonsen e Paulo Narcyz Rodenstein-Rodan: pensamentos e convergencia ante os
projetos de desenvolvimento economico."
The impact of contemporaneous English and French thought on a major Brazilian thinker and statesman,
the viscount of Cairu, is the subject of the study by Tobias de Paula Lima Souza and Eliana Tadeu Terci
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"O pensamento economico luso-brasileiro a luz do liberalismo economico: as relações Brasil-Portugal e a
critica de José da Silva Lisboa na crise do Sistema colonial."
The final two articles in this number discuss Brazilťs international trade and navigation. The more
general study of the two is "Os mapas de exportação como fonte de pesquisa (Segunda metade do seculo
XVIII e inicio do seculo XIX)"by Diego de Cambraia Martins and Felipe de Souza Melo. Current and
future researchers will find this article particularly useful. Bruna Iglezias Motta Dourada provides us with
a more local and monographic study: "O comercio maritimo brasileiro no seculo XIX: um estudo sobre a
navegação de longo curso e da cabotagem na província de Pernambuco (1850-1870)".
As always, we look forward to comments and criticism.

John Schulz
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