EDITORIAL
Apresentamos aos leitores mais um número da Revista Economia Ensaios que,
nesta edição, apresenta cinco artigos dedicados a diversos temas concernentes à área de
Economia e a seção Resenhas.
Os dois primeiros artigos têm em comum o tema do comércio exterior.
O primeiro, cujo título é Perfil exportador brasileiro entre 2000 e 2009: o Brasil
versus China, é de autoria de Marco Antônio S. de Almeida e Guilherme F. de Souza. O
trabalho tem o objetivo de analisar a evolução do perfil das exportações brasileiras entre
os anos de 2000 e 2009, quando o Brasil atingiu valores recordes no comércio
internacional. Compara-se o perfil brasileiro com o da China, utilizando o conceito de
Vantagem Comparativa Revelada, desenvolvido por Bela Balassa com base no modelo
Heckscher-Ohlin.
No artigo seguinte, Os fluxos de comércio do Rio Grande do Sul: trocas
interestaduais e com o resto do mundo, Ana Lúcia Tatsch e Vanessa de Souza Batisti
analisam os fluxos comerciais do Rio Grade do Sul com os demais estados do País e
com o exterior. Com dados da Secretaria da Fazenda do Rio Grande do Sul e do Sistema
ALICE (MDIC) conclui-se que este estado possui superávits em ambos os fluxos de
comércio. O estado de São Paulo é o principal parceiro comercial interestadual, embora
a relação comercial seja deficitária para o Rio Grande do Sul. A pauta de exportação
gaúcha é fortemente calcada em produtos intensivos em trabalho e em recursos naturais;
já a pauta interestadual de produtos vendidos no mercado doméstico é mais
diversificada e apresenta maior complexidade.
O artigo A tomada de decisão do agente econômico: uma breve discussão sobre
incerteza e a Teoria do Prospecto é de autoria de Marília Bassetti Marcato e Felipe
Pasini P. Martinez. O objetivo principal do artigo é a discussão do processo de tomada
de decisão do agente econômico, ressaltando o conceito de incerteza. A partir do
tratamento dado à incerteza na Teoria Neoclássica da Utilidade Esperada e na Teoria da
Utilidade Esperada Subjetiva, os autores apresentam visões alternativas que
contemplam a distinção entre risco e incerteza. A teoria do prospecto de Daniel
Kahneman é apresentada no artigo a fim de demonstrar a fragilidade de alguns dos
axiomas da racionalidade presentes na teoria convencional, utilizando-se da introdução
de fundamentos psicológicos para a análise do julgamento humano em um ambiente de
incerteza.
A política monetária brasileira é o foco do artigo Políticas alternativas de
controle de inflação e estratégias de desenvolvimento, de Mateus Boldrine Abrita. O
artigo busca discutir a problemática da inflação no Brasil pós-Regime de Metas de
Inflação, observando políticas alternativas de controle de inflação e estratégias de
desenvolvimento. Para o autor, o panorama recente demonstra certa rigidez que
singulariza a política monetária brasileira, principalmente pelas altas taxas de juros e
taxas de inflação ainda acima da média mundial. Essa observação dá indícios de que a
economia brasileira possui especificidades que algumas análises sobre inflação não
incorporam.
O quinto e último artigo apresentado neste número, Análise da dinâmica e do
desempenho da indústria sucroenergética nacional, é de autoria de Michelle Moutinho
Venâncio, Viviani Silva Lírio, Sergio Louro Borges, Marcelo José Braga e Marília
Fernandes Maciel Gomes. O artigo analisa a dinâmica e o desempenho da indústria
sucroenergética nacional utilizando o modelo VAR. Os resultados indicaram que o
mercado de açúcar é mais estável, quando comparado ao de etanol, apesar de este ser
mais dinâmico; também ratificaram a competitividade do Brasil em ambos os mercados

e que a desregulamentação ocorrida na década de 1990 proporcionou maior
instabilidade no setor.
Por fim, na seção Resenhas, Antônio César Ortega analisa o livro Sete Estudos
sobre a Agricultura Familiar do Vale do Jequitinhonha. A obra, organizada pelo
professor Eduardo Magalhães Ribeiro, é resultado de pesquisas desenvolvidas ao longo
de uma década junto a agricultores do Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais, e seu
conteúdo revela a interdisciplinaridade acadêmica de seu organizador.
As editoras deste número da Revista Economia Ensaios agradecem aos autores,
assim como aos pareceristas dos artigos, cuja contribuição permitiu a realização desta
obra.
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