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O nono número da Revista Tempo do Mundo reúne seis trabalhos que apresentam 
temáticas variadas acerca de questões relevantes para o panorama internacional 
contemporâneo. Diante de cenário internacional que ainda carece de regulamen-
tação em muitas de suas searas, a edição é inaugurada com um artigo de Ivan 
Tiago Machado Oliveira que se propõe a analisar a institucionalização do regime 
multilateral de comércio – o exemplo mais bem-sucedido de regulamentação in-
ternacional com caráter vinculante – ocorrida na Organização Mundial do Co-
mércio (OMC), a partir da Rodada Uruguai. Passando para questões financeiras 
internacionais, Jaime Cesar Coelho trata da evolução das políticas de emprésti-
mos do Fundo Monetário Internacional (FMI), focalizando as evoluções quanti-
tativa e qualitativa dos instrumentos existentes com relação às políticas do fundo 
e às transformações na ordem mundial.

Na sequência, a revista abre espaço para questões relativas ao desempenho dos 
países em desenvolvimento em face do contexto econômico internacional. Buscando 
compreender o desempenho pós-crises internacionais dos países latino-americanos, 
os autores Mario Dammil e Roberto Frenkel traçam uma relação de causalidade entre 
as orientações das políticas macroeconômicas implementadas por estes ao longo da 
última década e a aceleração do crescimento ocorrida em tais economias, bem como 
sua aparente maior resistência a choques internacionais.

A temática da cooperação internacional é trazida a lume a partir de dois es-
tudos de caso. Primeiramente, Pedro Henrique Batista Barbosa apresenta o estado 
geral da cooperação técnica horizontal brasileira entre países em desenvolvimento 
(CTPD), discutindo seus princípios e suas características, sua efetividade e sua ins-
trumentalização como braço da política externa do país, vislumbrada a partir do 
governo de Fernando Henrique Cardoso e permanecendo ao longo dos governos 
de Luiz Inácio Lula da Silva. Em outro momento, José Luis Rhi-Sausi e Nahuel 
Oddone trazem o tema da cooperação internacional do Peru, centrando-se em suas 
relações transfronteiras e, consequentemente, na questão da integração regional. 
Com isso, os autores buscam dar ênfase à dimensão territorial do desenvolvimento 
e da integração social, não apenas no Peru, mas também em toda a região.

Finalmente, a Revista Tempo do Mundo traz a importante questão do inves-
timento agrícola no continente africano. Em decorrência da crescente presença 
internacional nos países africanos, Beluce Bellucci apresenta as principais discus-
sões sobre os investimentos fundiário e agrícola na África, bem como suas possibi-
lidades, suas potencialidades, seus riscos e suas perspectivas. A “corrida às terras” 
é entendida como um fato, e, a partir disto, reflete-se sobre seus desdobramentos 
para a perspectiva das populações relacionadas.
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A variedade temática desta edição reflete a proposta da Revista Tempo do Mundo  
de abordar assuntos diversos com relevância para a economia e a política interna-
cional a partir de perspectivas distintas. Dessa maneira, ressalta-se a importância das 
sempre bem-vindas contribuições de autores nacionais e internacionais.


