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APRESENTAÇÃO

Este número 45 do boletim Radar: tecnologia, produção e comércio exterior oferece à apreciação dos leitores quatro 
artigos com temáticas variadas.

O primeiro artigo, As economias emergentes e o cenário internacional, de Renato Baumann, analisa as  
relações financeiras e comerciais entre os países desenvolvidos e um grupo de onze países emergentes, 
compreendendo o grupo dos BRICS (Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul) e seis outros países.  
Apoiando-se em grande variedade de dados, o trabalho analisa a evolução do produto interno bruto (PIB),  
do comércio internacional, da inflação, da produtividade e de outras variáveis, que revelam as intensas inter-relações  
entre os países desenvolvidos e os países emergentes. O autor mostra que o ritmo mundial bastante lento do ciclo de  
negócios pode ter impactos negativos sobre uma fonte importante de dinamismo dos emergentes: o comércio  
de mercadorias. Contudo, esclarece que o baixo dinamismo da demanda mundial não deveria, a princípio, 
comprometer os esforços para melhorar a inserção comercial dos emergentes, dado que a maior parte deles tem 
participação total pequena no comércio internacional, o que implica a existência de espaço para elevar sua presença 
nos mercados. Para isso, uma condição básica é que os emergentes definam com clareza as prioridades da respectiva 
economia nacional, de modo a tornar mais objetivas as condições que podem ser aceitáveis na mesa negociadora 
de eventuais acordos preferenciais de comércio. 

O segundo artigo, de autoria de Bernardo Alves Furtado, Alexandre Messa, Isaque Daniel Rocha Eberhardt 
e Aguinaldo N. Maciente – Dinâmica endógena de firmas formadas por agentes em rede: uma análise exploratória –, 
investiga a dinâmica das firmas em seus aspectos de abertura, fechamento, idade, tamanho e produção. O trabalho 
parte da ideia de que a firma é o meio institucional para que trabalhadores atuem em conjunto e obtenham 
ganhos de escala e, em seguida, investiga o processo de agregação de indivíduos em firmas, identificando a 
dinâmica resultante. Um modelo baseado em agentes em rede é adaptado a partir de Axtell (2013) e simulado 
para o caso de Belo Horizonte e municípios vizinhos, com duas opções de associação em rede dos trabalhadores.  
Os resultados replicam dados empíricos agregados e caracterizam maior volatilidade intrínseca no modelo,  
cuja rede de contatos é restrita ao seu próprio município. Em termos acadêmicos, os autores buscam contribuir 
para a melhor compreensão do processo de formação de firmas e sua dinâmica de crescimento, com análise 
construída a partir das referências teóricas disponíveis e ainda incipientes na literatura. 

O artigo seguinte, escrito por Bernardo Alves Furtado e que tem por título Pesquisa em rede: análise preliminar 
dos grupos de pesquisa do CNPq em 2014, faz uma leitura geral dos grupos de pesquisa do CNPq em 2014,  
descrevendo sua composição, o número de pesquisadores e de estudantes, as grandes áreas, a localização,  
entre outros. O estudo avaliou, especialmente, os grupos que se conectam por meio de pesquisadores, estudantes ou  
empresas em comum. Dessa identificação, as estruturas das redes são analisadas, bem como as características 
dos grupos conectados em relação aos não conectados. Finalmente, o trabalho apresenta brevemente a natureza 
jurídica e os setores de atuação das empresas às quais os grupos estão conectados. Assim, o artigo contribui com 
uma primeira identificação das conexões entre os setores científico e produtivo no caso dos grupos de pesquisa 
do CNPq, conexões que serão exploradas pelo Ipea em trabalhos subsequentes. 

Tomando como ponto de partida a importância do treinamento e da qualificação da mão de obra como fatores 
que impactam a produtividade agrícola, o quarto artigo, de Rogério Edivaldo Freitas e Aguinaldo N. Maciente,  
intitulado Requerimentos típicos de mão de obra agrícola, discute as necessidades de mão de obra em áreas de fronteira 
e em culturas agrícolas, estas duas últimas identificadas em dois estudos anteriores dos autores. O trabalho apresenta, 
ainda, dados sobre custos de produção para algumas culturas agrícolas temporárias (soja, milho, mandioca,  
cana-de-açúcar e feijão) e uma permanente (borracha). Adicionalmente, faz um breve relato sobre a extensão 
rural e a disponibilidade de cursos de formação superior em áreas de interesse da atividade agrícola brasileira.  
Observa-se que, em continuidade aos dois citados estudos dos autores e ao estudo apresentado nesta edição do Radar,  
uma quarta análise, a ser elaborada brevemente, avaliará os requerimentos de mão de obra em mesorregiões e em 
culturas líderes na expansão agrícola frente à oferta de mão de obra específica nessas áreas e culturas.

Com os artigos apresentados nesta edição, o boletim Radar espera ampliar as oportunidades de debate das 
políticas públicas e dos novos conhecimentos envolvidos nos temas analisados. 


