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APRESENTAÇÃO

O Boletim Regional, Urbano e Ambiental no 5 apresenta um contíguo de ensaios que 
transcorre sobre questões que vão desde apontamentos críticos às políticas urbanas até 
uma entrevista com o diretor do Departamento de Monitoramento das Cidades, do 
Programa das Nações Unidas para os Assentamentos Humanos (UN-HABITAT), Eduardo 
López Moreno, passando por uma discussão acerca da importância da qualidade das ins-
tituições no crescimento econômico. O boletim finaliza com a apresentação do software 
IpeaGEO, desenvolvido por pesquisadores da Diretoria de Estudos e Políticas Regionais, 
Urbanas e Ambientais (Dirur), do Ipea. 

Essa profusão de temas não significa dispersão ou falta de foco desta publicação. 
Veremos que as conexões entre os textos se estabelecem em vários níveis, mas o fator 
comum a todos é a questão do desenvolvimento, com a percepção da importância do 
espaço em qualquer recorte que se queira dar.

Com a estabilização econômica a partir de meados dos anos 1990, abriu-se espaço 
para uma maior dedicação, tanto dos pesquisadores teóricos quanto dos formuladores 
de políticas públicas, para discussões sobre o crescimento econômico de longo prazo.  
No Boletim Regional, Urbano e Ambiental no 3, foram apresentadas algumas propostas 
para o desenvolvimento regional sustentado. Na essência destas, estava a necessidade 
de novas relações institucionais; a percepção de interações diferentes daquelas que têm 
ocorrido nos últimos 50 anos entre agentes públicos e privados. A discussão em torno 
das instituições assume um importante papel. É com esse espírito que faremos a abertura 
desta edição do boletim.

O artigo 1, Qualidade das instituições e crescimento econômico, assinado pelo pesqui-
sador Adolfo Sachsida, da Diretoria de Estudos e Políticas Macroeconômicas (Dimac), 
do Ipea, compara um conjunto de países na tentativa de correlacionar os padrões de 
bem-estar em cada uma dessas nações com a qualidade de suas respectivas instituições. 
O texto apresenta como conclusão que instituições como direitos de propriedade, esta-
bilidade econômica, liberdade comercial e redução da burocracia são relevantes para o 
crescimento econômico.

Para entender a participação do Estado na economia, o artigo 2, Gasto social federal 
e melhoria da qualidade de vida no contexto do modelo orçamentário federal brasileiro, as-
sinado pela professora do Departamento de Administração da Universidade de Brasília 
(UnB), Danielle Sandi Pinheiro, faz uma análise do gasto social a partir de suas funções 
orçamentárias. O estudo aponta que, com uma participação pouco acima de 10% do pro-
duto interno bruto (PIB), este gasto não é suficiente para uma redução da desigualdade 
pessoal e regional de renda, embora tenha havido uma relativa nas condições de vida da 
população brasileira.

Partindo do pressuposto de que a desigualdade de renda gerou um novo tipo de 
pobreza urbana, cujas características são famílias chefiadas por indivíduos com baixa 
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escolaridade e qualificação, que ocupam postos de trabalho precários e informais ou são 
desempregados, o artigo 3, Desigualdade urbana, segregação socioespacial e a presença de 
crianças de rua nas grandes cidades, assinado pelo analista de políticas públicas do Institu-
to de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará (Ipece), Jimmy Lima de Oliveira, busca 
associar a principal causa – mas não a única – da existência de crianças de rua em situação 
de pobreza. O texto atribui à condição de escolaridade do pai um peso importante para 
a solução do problema. Segundo o artigo, há uma forte correlação entre renda e escolari-
dade, e pais com baixa renda incentivam seus filhos a permanecerem na rua. Esses fatores 
se autorreforçam e perpetuam a pobreza em um grupo de pessoas.

No artigo 4, Comércio interestadual de Goiás: uma análise para 2009, assinado por 
Eduiges Romanatto, Daniela Vieira de Oliveira, Marcos Fernando Arriel e Dinamar 
Ferreira Marques, da Secretaria de Planejamento desse estado, tem-se um mapeamen-
to dos principais fluxos de comércio entre Goiás e o resto do país para 2009, a partir 
dos registros administrativos da Secretaria de Estado da Fazenda de Goiás (Sefaz-GO).  
O texto pressupõe que o comércio interestadual é fator importante para o desenvolvi-
mento do estado e aponta para uma forte relação mercantil com a região Sudeste. 

A questão do desenvolvimento da região Nordeste do Brasil é apresentada no artigo 
5, Desafios de uma nova política regional para o Nordeste, dos pesquisadores da Dirur e da 
Diretoria de Estudos e Políticas Setoriais de Inovação, Regulação e Infraestrutura (Diset), 
do Ipea, respectivamente, Alexandre Manoel Angelo da Silva e Mansueto Almeida. O texto 
procura mostrar que, apesar dos avanços recentes teóricos da ciência regional, os instru-
mentos de desenvolvimento regional no Brasil não mudaram muito desde a década de 
1950. O artigo traz argumentos que assinalam o fato de o problema do desenvolvimento 
na região estar associado à implementação das políticas já aprovadas em lei com a criação 
da “nova Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste (Sudene)”.

Os investimentos de empresas brasileiras em Portugal é o foco do artigo 6, Os in-
vestimentos das grandes empresas brasileiras em Portugal: perfil e motivações, de Cristiano  
Cechella, pesquisador do Gabinete de Gestão e Conservação da Natureza, da Universida-
de dos Açores. Nesse estudo, são mapeados os investimentos de grandes empresas brasilei-
ras instaladas em Portugal, com o objetivo de identificar o perfil destas e suas motivações 
para se instalarem nesse país. O texto conclui que tais investimentos apresentam uma 
elevada taxa interna de retorno, além de contribuírem para adensar a estrutura produtiva 
de Portugal. 

O artigo 7, Brasil, metrópoles e políticas: apontamentos críticos, assinado pelo coor-
denador do curso de especialização em Economia Urbana e Gestão Pública da Pontifícia 
Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP), professor Ricardo Carlos Gaspar, assinala 
que propostas de políticas públicas urbanas têm efeito nulo sobre o ambiente para o qual 
elas foram desenhadas quando o foco são as grandes cidades. Na percepção do autor, essas 
políticas precisam dedicar esforços para se tornarem metropolitanas e regionais, além da 
necessidade de articulação com as estratégias nacionais. Isso é condição necessária! Essa é 
a preposição que sustenta o ensaio, cujo foco pende para os aspectos econômicos e políti-
cos que brotam da nova morfologia dos grandes aglomerados urbanos, com ênfase para a 
Região Metropolitana de São Paulo (RMSP).

Na sequência, no artigo 8, Os benefícios do transporte coletivo, Jonas de Oliveira 
Bertucci, pesquisador do Ipea e doutorando em Sociologia pela Universidade de Brasília 
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(UnB), faz uma reflexão sobre a questão do transporte, com foco na mobilidade urbana. 
Suas premissas são as de que os gestores públicos no Brasil falham ao incentivar a condu-
ção motorizada particular; e que o sistema de transporte público coletivo é mais eficiente 
quando comparado ao particular. Em que pese o direito à propriedade – referindo-se, 
neste particular, à propriedade de um automóvel –, o problema do transporte de pes-
soas deve tratar, segundo o autor, de uma questão maior: assegurar o direito universal à 
mobilidade. Bertucci compreende que este é um ponto que vai além de uma discussão 
sobre conduta moral; é uma questão de bem-estar e, por isso, interpõe-se ao econômico 
e ao social.

No artigo 9, Gastos públicos com infraestrutura de transporte e crescimento econômico: 
uma análise para os estados brasileiros, assinado por dois professores do Departamento de 
Economia da UnB, Geovana Lorena Bertussi e Roberto Ellery Jr., é traçada uma relação 
entre investimento e infraestrutura de transporte e crescimento econômico. Para o perí-
odo 1986-2007, os autores rodam modelos econométricos para dados em painel (efeitos 
fixos) e regressão quantílica para avaliar o impacto dos gastos públicos em transportes 
sobre o crescimento econômico. O pressuposto do ensaio é o de que há complementari-
dade (crowding in) entre investimentos públicos em transporte e investimentos privados.  
Um dos resultados mostrados nesse ensaio revela que a relação é positiva para gasto pú-
blico em transporte e crescimento das unidades da Federação (UFs) brasileiras. Porém, 
esse é um fenômeno local. Isso significa que cada estado, ou grupo de estados, exibe uma 
dinâmica de crescimento própria. Além disso, o texto destaca a importância da presença 
do Estado para o crescimento econômico e o desenvolvimento regional.

O técnico de Planejamento e Pesquisa do Ipea Ernesto Galindo, no artigo 10, Papel  
da União na mobilidade urbana: para além da definição de diretrizes, também procura 
identificar o papel dos investimentos públicos, mas com foco na mobilidade urbana.  
Seu pressuposto é o de que as diretrizes, instituídas a partir do Estatuto das Cidades, ficam 
condicionadas à arrecadação dos municípios e, portanto, dificultam o cumprimento de 
tais diretrizes. O texto sugere que a União deve ir além da definição de princípios e dire-
trizes de transporte e mobilidade urbana. Existe, segundo o ensaio, carência de detalhes 
tanto na Constituição Federal de 1988 (CF/88) quanto no Estatuto das Cidades no que 
se refere aos critérios de seleção para projetos que tratam de ambos.

Ainda na temática de planejamento urbano, investimento e transporte público, o 
artigo 11, Desenvolvimento orientado ao transporte: o potencial de aplicação pela Companhia 
Brasileira de Trens Urbanos, do técnico de Planejamento e Pesquisa do Ipea Vicente Correia 
Lima Neto, pressupõe a inexistência de integração entre o desenvolvimento do transporte 
público e  os instrumentos urbanísticos e financeiros. O texto aponta para o fato de vários 
projetos orientados ao transporte público financiados com recursos federais terem foco 
somente na modernização ou na implantação de certo serviço, sem qualquer conexão com 
outros planos ou, até mesmo, políticas de qualquer nível de governo.

Nos textos anteriores, ficam claras as externalidades positivas dos investimentos em 
transportes. Porém, o artigo 12, Emissões relativas de poluentes do transporte urbano, do 
técnico de Planejamento e Pesquisa do Ipea Carlos Henrique Ribeiro de Carvalho, chama 
atenção para o fato de o transporte de pessoas e mercadorias estar também associado à 
poluição. No texto, o autor relaciona o setor de transporte com as emissões de gás CO2 –  
um dos principais causadores do efeito estufa. Ele avança no sentido de propor um con-
junto de soluções complementares entre si para abrandar as externalidades negativas dos 
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investimentos em transporte. Essas ações vão desde medidas do governo estabelecendo 
limites máximos de emissões de gás até o controle e a gestão do tráfego urbano. No artigo, 
também são apontadas algumas políticas públicas e privadas que acabam por incentivar o 
uso do veículo particular, aumentando, com isso, a poluição.

As preocupações com a urbanização e o meio ambiente se seguem nesta edição com 
o artigo 13, Urbanização, meio ambiente e vulnerabilidade social, de Sérgio Ulisses Silva 
Jatobá, pesquisador visitante do Ipea. O texto traz uma reflexão sobre meio ambiente e 
urbanização e como a degradação ambiental se associa à social. O pressuposto adotado é o 
de que desastres ambientais se intensificam com o crescimento do processo de urbanização 
e fenômenos se reforçam mutuamente, por mais paradoxal que pareça. Disto resulta, se-
gundo o autor, a necessidade de maiores investimentos em obras de prevenção a riscos e na 
geração de oportunidades para as populações mais vulneráveis. 

No artigo 14, Entrevista: Eduardo López Moreno, por Maria da Piedade Morais, 
são tratados assuntos relacionados ao conteúdo do relatório O Estatuto das Cidades 
no Mundo 2010-2011, ou seja, tendências de urbanização no mundo, especificações 
regionais quanto a este processo, fragmentação do espaço urbano, desigualdades socio-
espaciais e cidades inclusivas.

Para fechar esta edição do Boletim Regional, Urbano e Ambiental, apresentamos 
o IpeaGEO. Esta é uma ferramenta estatística e econométrica que permite análises 
espaciais consolidadas de forma bastante amigável, mas com possibilidades técnicas 
que se encontram na fronteira do conhecimento especializado. O foco do programa 
é o território nacional.

Carlos Wagner de A. Oliveira
Editor


