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A presente publicação reproduz de forma condensada a obra Brasil: o Estado de uma nação,
livro com o qual o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) inaugurou recentemente
nova trajetória no campo da prestação de informação qualificada à sociedade brasileira.
Tal como sua versão-matriz, este Estado de uma Nação em sua versão resumida tenciona
dar início a uma prática, que se pretende anual, de expor e explicar aos brasileiros os problemas com os quais nos confrontamos, e, ao mesmo tempo, apontar caminhos para que o
potencial do país possa ser integralmente desenvolvido. Pretende-se que as sugestões aqui
indicadas possam estimular um desejável debate sobre o que é necessário fazer para que o
futuro encontre uma nação economicamente mais forte e menos desigual.
Todos os trabalhos mais sérios que se propõem a enfrentar esta questão reconhecem
existirem, antes de quaisquer outras, duas condições essenciais para o alcance dessas respostas: conhecimento e informação.
Conhecimento da realidade tão preciso quanto possível, como ela de fato se apresenta.
E informação, no sentido de se multiplicarem instrumentos de saber, troca de opiniões,
estudos, e debates que levem aos brasileiros um relato sério, abalisado e exato dos verdadeiros
problemas do país.

O Ipea pretende que este seja um estudo abrangente da realidade nacional. Os profissionais responsáveis por sua produção figuram entre o que o Brasil reúne de mais qualificado nos setores aqui analisados. Além disso, eles próprios buscaram alicerçar suas
análises em colaboração estreita com profissionais de áreas afins de outras instituições de
pesquisas, de maneira a oferecer ao público conclusões sempre as mais consensuais, não
representando, assim, apenas a opinião deste ou daquele pesquisador. O estudo se baseia
em quatro fundamentos:

•

rigor da pesquisa;

•

idoneidade dos informantes e dos encarregados da coleta e elaboração dos dados;

•

amplitude da informação; e

•

isenção e profundidade analítica.

No curso da experiência, e com os aprimoramentos que necessariamente virão, o Ipea
tem por meta estruturar um programa de ampla difusão dessas informações, por meio da
organização de oficinas, workshops, seminários, debates com docentes e alunos, com funcionários públicos e com comunicadores de todos os setores, da promoção da publicação junto toda
a rede da imprensa, da utilização dos dados em cursos de segundo grau e universitários, da
elaboração de módulos didáticos para educação primária e secundária, e de diversas outras
iniciativas nessa mesma linha.
A experiência ditará os rumos. E para isso contamos com a máxima participação da
sociedade.

