
Editorial

Chega-se ao número três deste Boletim de Economia e Política Internacional, que se 
consolida na função de levar ao público a discussão desenvolvida na Diretoria de Estudos 
e Relações Econômicas e Políticas Internacionais do Ipea. Lembre-se que a estrutura do 
periódico, embora flexível, está organizada para cobrir: i) questões relevantes da conjuntura 
internacional; ii) temas regionais e estudos de caso; e iii) análises de políticas públicas 
domésticas. Isto além da manutenção de um espaço onde convidados internos e externos 
ao Ipea discutem temas pautados pela equipe editorial.

No primeiro artigo deste boletim, André de Mello e Souza apresenta a evolução das 
negociações do Acordo Comercial Anticontrafação (ACTA, na sigla em inglês) no contexto 
dos esforços estratégicos para globalizar os direitos de propriedade intelectual. O autor 
denuncia os resultados adversos que podem ser esperados para a economia brasileira caso 
tal acordo venha a entrar em vigor.

O dilema entre o uso do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social 
(BNDES) ou o desenvolvimento de uma organização internacional de fomento para a 
integração sul-americana – que se consolida no projeto do Banco do Sul – como ferramentas 
da expansão da integração regional é o tema tratado por Pedro Silva Barros e André Bojikian 
Calixtre. Por sua vez, Fernanda Lira Goes, Thomas Cooper Patriota e James Tibúrcio tratam 
das potencialidades e desafios postos à parceria entre o Brasil e os diversos países do continente 
africano, em particular no que respeita à cooperação relacionada com o desenvolvimento 
do setor rural destes.

A análise de temas de políticas públicas envolvendo as relações internacionais ganha 
relevo neste número do boletim, em que são tratados a cooperação internacional, o comércio 
exterior, as exportações de equipamentos militares e uma proposta de desenvolvimento de um 
Programa Nuclear Brasileiro. Guilherme de Oliveira Schmitz, João Brigido Bezerra Lima e 
Rodrigo Pires de Campos apresentam o debate acerca das ações de cooperação internacional 
realizadas pelo governo brasileiro. Daniel da Silva Grimaldi, Flavio Lyrio Carneiro e Lucas 
Ferraz Vasconcelos discutem o impacto do pacote de incentivos à exportação lançado em maio 
último. Rodrigo Fracalossi de Moraes analisa a história e as perspectivas contemporâneas das 
exportações brasileiras de equipamentos militares, e Pedro Silva Barros e Antonio Philipe de 
Moura Pereira mapeiam as oportunidades e necessidades apresentadas pela reestruturação 
do Programa Nuclear Brasileiro.

Finalmente, o professor Gentil Corazza apresenta o projeto da Universidade Federal 
da Integração Latino-Americana (Unila) e discute sua importância no contexto da política 
externa brasileira de integração sul-americana.
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