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Sobre o Artigo: 
 
Mensurar o índice de complexidade econômica para os estados brasileiros, e demonstrar e quais os 
impactos da complexidade econômica na desigualdade de renda. A partir dos resultados obtidos na 
mensuração da complexidade econômica de cada estado. O autor elaborou modelos econométricos 
para testar a hipótese dos impactos do aumento da complexidade econômica na desigualdade 
econômica dos estados brasileiros. 
 
Pontos Positivos: 
 
1) O autor foi claro quanto as etapas de elaboração do índice tanto quanto pequenos pontos que ainda 
possam levantar dúvidas. 
 
2) O mesmo escolheu partir de uma literatura especifica e recente quanto ao tema. 
 
3) O autor ainda levantou obras, ``Antigas´´, que são essências para compreensão do tópico e da 
localização da pesquisa feita.    
 
4) A explicação dos modelos “econométricos” tanto quanto dos outros índices que são usados na 
pesquisa. 
 
5) Descreveu de forma direta e com fácil compreensão a literatura e seus resultados.  
 
6) O autor fez uma discussão embasada com os pares da literatura.   
 
Pontos Negativos e Sugestões: 
 
1) O autor não usou imagens e representações para o esclarecimento sobre a metodologia para quem 
não é da área.  
 
2) As imagens e resultados poderiam estar em maior resolução. 
 
3) As publicações na Revista REDECA deve seguir as normas ABNT.  
 
4) Faltou um fechamento para a conclusão. Este não ocorrido, imagino, pelo motivo da pesquisa ainda 
estar em andamento.  
 
5) Um numero maior de palavras chaves. Item este pedido pela própria publicação que pede pelo menos 
6.  
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