
Editorial

O Boletim de Economia e Política Internacional no 6 dá continuidade à iniciativa de levar ao 
público temas e debates dos projetos de pesquisa desenvolvidos no âmbito da Diretoria de 
Estudos e Relações Econômicas e Políticas Internacionais (Dinte) do Ipea.

No artigo 1, Ivan Tiago Machado Oliveira e Flávio Lyrio Carneiro analisam comparati-
vamente os perfis tarifários dos BRICs e suas interfaces com os posicionamentos negociadores 
dos países na Rodada Doha. Em seguida, no artigo 2, Walter Antonio Desiderá Neto avalia o 
desempenho do regime aduaneiro especial de drawback como estímulo às exportações entre 
2004 e 2010. No artigo 3, Aline Regina Alves Martins e Rodrigo Pimentel Ferreira Leão 
buscam analisar o perfil da inserção externa do Vietnã no período anterior à recente crise, 
com vista a identificar políticas alternativas para lidar com os problemas que o país enfrenta 
em suas contas externas. No artigo 4, Elton Jony Jesus Ribeiro apresenta as mudanças nos 
fluxos e nos estoques de investimentos estrangeiros diretos ocorridos na economia da Coreia 
do Sul de 1997 a 2010. No artigo 5, a indústria de defesa argentina e os impasses em seu 
recente processo de revitalização são analisados por Rodrigo Fracalossi de Moraes.

Esta edição do Boletim de Economia e Política Internacional conta com três contribuições 
de convidados externos. No artigo 6, Alcides Costa Vaz apresenta as perspectivas estratégicas 
de Brasil, Argentina e África do Sul no que se referem ao Atlântico Sul, a fim de identificar 
convergências que fundamentem o diálogo político e estratégico na região. No artigo 7, 
Carlos Roberto Sanchez Milani analisa o papel que as relações políticas e econômicas entre 
o Brasil e os Estados Unidos desempenham na definição das prioridades e das orientações 
estratégicas da política externa brasileira, com foco na do governo Lula (2003-2010). Por fim, 
a história das relações político-diplomáticas entre Brasil e Moçambique são exploradas no 
artigo 8, de José Luis de Oliveira Cabaço.
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