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A nona edição da Revista Tempo do Mundo (RTM) reúne seis trabalhos que apre-
sentam perspectivas diversas sobre diferentes cenários internacionais, levando 
em consideração processos de desenvolvimento econômico e social. A temática 
neste volume envolve abordagens estruturais de cenários como segurança social 
na China e no “Sul Global”, assim como os fundos de pensão com um enfoque 
latino-americano, por meio de tópicos relacionados com o desemprego e o sistema 
provisional argentino. Adicionalmente, novas questões mais ligadas à área das 
relações internacionais e da ciência política ganham espaço na RTM e contribuem 
para que temas bastante atuais encontrem aqui um fórum para reflexão e diálogo.

Os autores Anne Sander, Christopher Schmitt e Stein Kuhnle trazem até 
o leitor o conceito de segurança social na China, discutem sobre a instabilidade 
social e governamental do país, e buscam marcar o desenvolvimento de valores 
sociais chineses.

Logo em seguida, Fábio Veras e Radhika Lal tratam da proteção social no cha-
mado “Sul Global”. Comparam os sistemas de proteção social e, principalmente, 
explicam o que seria esta proteção que se mostra diferenciada em vários países, 
posto que baseada nas suas diferentes tradições e costumes.

Em outro momento, o artigo assinado por Milko Mtijascic tem por objeto 
as reformas das pensões públicas no hemisfério americano. Ali ele mostra como 
o desemprego tem aumentado nos países da América Latina, e como isso afeta a 
segurança social. E levanta ainda o atual quadro dos países com maior produto 
interno bruto (PIB) per capita nos quais, ao longo dos anos, o aumento do 
desemprego vem se tornando cada vez mais um desafio – enquanto no passado 
não chegava a constituir um problema.

Ainda na mesma temática, os autores Barbara E. Kritzer, Stephen J. Kay e 
Tapen Sinhá se atêm à “reforma da reforma” posterior dos sistemas de pensões, 
com foco na recente experiência do sistema chileno, e nas grandes reformas no 
México, Peru e Colômbia, por meio dos elementos-chave das reformas de pensões 
relativos às contas individuais.

Ainda que menos circunscrito na temática desta edição, mas ainda se debru-
çando sobre problemas estruturais, o artigo de Rubén Lo Vuolo volta a atenção 
para a Argentina e os programas de transferências de renda dirigidos às pessoas 
economicamente dependentes. Detém-se principalmente no programa de abono 
universal familiar, cuja peculiaridade reside no fato de não ser direcionado para as 
pessoas pobres, mas sim para aquelas com emprego informal ou desempregadas 
em baixas condições.
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Por fim, ainda versando sobre a Argentina, Camila Arza analisa os impactos 
do sistema provisional deste país. O trabalho apresenta as recentes medidas que 
geraram as mudanças paulatinas do rumo da distribuição real dos benefícios do 
sistema bismarckiano tradicional.

Ratifica-se assim, que, conforme descrito, os artigos aqui apresentados 
focam atenção em temas atuais, gerados pela crise internacional, e também relativos  
a desenvolvimento econômico, reformas, construção da paz e desigualdades. 
Nesse contexto é que a Revista Tempo do Mundo propõe uma reflexão sobre os 
temas descritos, e ressalta a importância das contribuições dos autores, tanto 
nacionais quanto internacionais.


