
Editorial

O objetivo deste Boletim de Economia e Política Internacional é levar ao público a discussão 
desenvolvida na Diretoria de Estudos de Relações Econômicas e Políticas Internacionais do 
Ipea, antiga Diretoria de Cooperação e Desenvolvimento, que passou a abrigar em suas funções, 
além da cooperação internacional, uma área de estudos da economia e da política internacional. 
Procura ainda servir de porta de acesso à informação qualificada, tão necessária à elaboração 
da política pública brasileira, que o instituto busca produzir e disseminar por meio de livros, 
textos para discussão e notas técnicas, entre outras publicações. Para tanto, o boletim será 
trimestral, correspondendo este primeiro número ao período de janeiro a março de 2010.

Os artigos buscam resumir nossas pesquisas e debates e apontar, para os interessados, 
quem procurar para aprofundar a discussão. Por isto, os artigos serão sempre assinados 
pelos autores.

A estrutura do periódico, embora não rígida, 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 abertura de um espaço para que convidados 
internos e externos ao Ipea discutam temas pautados pela equipe editorial.

Nessa perspectiva, este número traz dois artigos que buscam aprofundar a discussão de 
temas conjunturais. O primeiro, de autoria de Luciana Acioly, Emílio Chernavsky e Rodrigo 
P. Ferreira Leão, trata das principais políticas monetárias e fiscais implementadas pelos pa-
íses desenvolvidos e em desenvolvimento para o enfrentamento da crise internacional. Em 
seguida, Marcos Antonio Macedo Cintra e André Rego Viana discutem os desafios postos 
ao G20 enquanto novo fórum de coordenação política e econômica internacional.

O Fundo de Convergência Estrutural do Mercosul (Focem) é o objeto do artigo  de 
André de Mello e Souza, Ivan Tiago Machado Oliveira e Samo Sérgio Gonçalves, enquanto 
os interesses chineses no continente africano, por sua vez, são discutidos por André Gustavo 
de Miranda Pineli Alves.

Nesta edição, destaca-se também o debate de políticas relacionadas ao meio ambiente, 
a partir de três perspectivas. A primeira, desenvolvida por Giorgio Romano Schutte e Pedro 
Silva Barros, examina a política pública brasileira sobre o Etanol. A segunda, abordada por 
Sérgio Besserman Viana, Guida Piani e Pedro Miranda, investiga os possíveis impactos da 
proposta de legislação norte-americana que combina comércio ao combate aos desequilíbrios 
ambientais. E a terceira perspectiva, a cargo dos convidados Gustavo Luedeman e Jorge 
Hargrave, da Diretoria de Estudos de Políticas Regionais, Urbanas e Ambientais (Dirur/
Ipea), apresenta o debate sobre o financiamento dos gastos e dos investimentos relacionados 
com o combate às mudanças climáticas.

Desejamos a todos uma boa leitura.
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