
Editorial

O Boletim de Economia e Política Internacional no 7 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.

Este boletim se inicia com a análise de Ivan Tiago Machado Oliveira e Vera 
Thorstensen dos desafios ao regime multilateral de comércio à luz do impasse em Doha, 
identificando como o multilateralismo comercial está sendo colocado em xeque e 
apresentando cenários possíveis para a regulação do comércio internacional no século XXI.  
Em seguida, Rodrigo Fracalossi de Moraes avalia como a falta de governança sobre o 
comércio internacional de armas convencionais e armas leves e de pequeno porte tem 
sido um empecilho aos objetivos de missões de paz. Pedro Silva Barros, Raphael Padula 
e Luciano W. Severo analisam o caráter estratégico da integração e do desenvolvimento 
do eixo Amazônia – Orinoco, considerados pelos autores um dos mais importantes no 
quadro da integração da América do Sul. No artigo seguinte, André Gustavo de Miranda 
Pineli Alves revisa o comportamento do saldo em transações correntes da China a fim de 
apresentar os fatores que embasaram a evolução de seu superávit entre 2002 e 2008.

Esta edição do Boletim de Economia e Política Internacional conta ainda com a 
colaboração de Lenina Pomeranz, que analisa os condicionantes políticos de uma nova 
estratégia de desenvolvimento econômico da Rússia. Thiago Lima examina a nova lei 
de segurança de alimentos dos Estados Unidos e suas possíveis externalidades para o 
comércio internacional. E no artigo final, Stephany Griffith-Jones e Kevin P. Gallagher 
buscam analisar mecanismos de restrição aos fluxos de capitais especulativos que deve-
riam ser utilizados pelas nações industrializadas, com a permissão para que nações em 
desenvolvimento possam desenvolver regulamentação prudencial a fim de proteger a 
economia real. 

Boa leitura!
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