
INTRODUÇÃO

Carlos Wagner de Albuquerque Oliveira1

Nilo Luiz Saccaro Junior2

Esta edição número 12 do Boletim Regional, Urbano e Ambiental abre a discussão sobre o 
papel das instituições no contexto de crise econômica. Esse tema torna-se bastante perti-
nente na medida em que o Brasil passa por um momento em que existe uma convergência 
entre crise econômica e crise financeira. Diferentemente das crises internacionais recentes  
(2007-2008 e 2010-2011), em que o país conseguiu desempenho econômico melhor que 
a média dos países afetados por essas crises, hoje o cenário econômico doméstico não é tão 
próspero como antes. As expectativas sobre a economia brasileira apontam para crescimento 
negativo para os anos de 2015 e 2016.

Esse cenário é agravado com o descompasso entre as propostas de ajuste fiscal apresentadas 
pelo Executivo e o entendimento do Legislativo, principalmente daqueles que fazem oposição 
ao atual governo, de que a saída merece uma atenção mais detalhada sobre a estrutura de  
gastos do governo federal. O desconcerto entre os dois poderes apresenta-se pelo fato  
de o país, embora só recentemente, fazer parte de um grupo que se baseia no princípio em que 
o governo e seus representantes são eleitos pela maioria, mas que também garante os direitos 
individuais das minorias. 

O primeiro artigo – intitulado Crescimento econômico, crise e instituições: o Estado na economia –, 
assinado por Carlos Wagner de Albuquerque Oliveira, trata, dentro de um arcabouço democrático, 
do papel do Estado sobre o crescimento econômico e a crise; considera o papel das políticas fiscal e 
monetária a partir de um olhar sobre as recentes crises internacionais; e mostra a reação dos países 
afetados pelas crises de 2007-2008 e 2010-2011. 

No Brasil, o governo, em resposta à crise internacional de 2007-2008, adotou uma política 
fiscal expansionista, com a ampliação do crédito tanto para o consumo das famílias quanto para 
o investimento. No segundo artigo, Efeitos encadeados no entorno de investimentos realizados: uma 
proposta via modelo gravitacional, os autores Bruno de Oliveira Cruz e Iuri Vladimir Queiroz 
apresentam um modelo cujo objetivo é medir os efeitos dos investimentos sobre a estrutura 
produtiva em nível de município. Para isso, eles usam um modelo gravitacional e partem de uma 
estrutura econômica dada pela matriz insumo-produto (MIP) gerada pelo Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística (IBGE). O estudo aplica os créditos disponibilizados pelo Banco 
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) sobre o modelo desenvolvido 
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e mede seus impactos sobre os setores da economia, localizando-os no território. Os autores 
concluem que, para três setores específicos (automotivo, petróleo e gás e extrativo mineral)  
há uma forte concentração espacial dos efeitos para trás no setor automotivo e relativa dispersão 
dos efeitos para frente no setor de petróleo e gás.

O terceiro artigo, intitulado O uso da ACV nas políticas públicas: condicionantes e 
estratégias de implementação da análise de ciclo de vida no Brasil, de autoria de Osmar 
Coelho Filho, Nilo Luiz Saccaro Junior e Gustavo Luedemann, busca avaliar o uso da 
análise de ciclo de vida (ACV),3 uma metodologia internacionalmente adotada para 
modelagem de sistemas de produção, como ferramenta técnica capaz de orientar políticas 
públicas ambientais no Brasil. As conclusões dos autores são: a ACV é uma metodologia 
com reconhecimento internacional, que pode instruir as políticas públicas de sustenta-
bilidade na produção e no consumo, além de promover eficiência produtiva; empresas 
com forte inserção internacional pressionam o governo para a adoção da ACV. Contudo, 
esta metodologia ainda é pouco conhecida no Brasil e há dúvidas em relação ao seu uso. 
Como sugestão, os autores colocam que o setor público deve organizar campanhas de 
popularização que promovam as estratégias e o uso da ACV. 

No artigo seguinte – Expansão da fronteira agropecuária brasileira: desafios estruturais 
logísticos – José Eustáquio Ribeiro Vieira Filho faz um diagnóstico do setor, com vistas à 
identificação de possíveis gargalos na estrutura logística de produção. O estudo mostra que 
houve expansão da produção agrícola nas duas últimas décadas para além do Brasil Central, 
tendo como ponto forte ganhos de produtividade. Isso teve como efeito colateral uma 
redução na pressão do consumo de recursos naturais e na preservação do meio ambiente.

Ainda em relação ao setor primário, o artigo subsequente, de César Nunes de Castro, 
que tem por título Desafios da agricultura familiar: o caso da assistência técnica e extensão 
rural, traz uma análise da agricultura familiar sob a ótica dos desafios enfrentados por aqueles 
agricultores envolvidos no processo, tendo como foco principal o enfrentado por eles no 
acesso ao serviço de assistência técnica e extensão rural (Ater). Para tanto, o trabalho faz um 
breve histórico dos serviços Ater no Brasil, da sua atual situação e sobre a discussão acerca 
da reformulação de seus serviços.

O sexto artigo – Gestão de resíduos sólidos e sua importância para a sustentabilidade 
urbana no Brasil: uma análise regionalizada baseada em dados do Snis – de autoria de Jussara 
Severo da Silva, utiliza dados do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (Snis)  
para avaliar as diferenças entre os desafios da gestão de resíduos sólidos nas regiões brasileiras.  
O trabalho situa a gestão de resíduos sólidos e seus objetivos de integração dentro do cenário 
maior relativo ao saneamento básico urbano e torna evidente que os objetivos das políticas 
relativas a resíduos sólidos dependem da gestão integrada em escalas maiores que a municipal, 
como a microrregional, a macrorregional e até a nacional. 

Por fim, em Gargalos da regulamentação da produção e comercialização de sementes e mudas 
florestais nativas no Brasil: contribuições para revisão da normativa, Ana Paula Moreira da Silva, 
Henrique Rodrigues Marques, Mariah Sampaio Ferreira Luciano, Thaiane Vanessa Meira 
Nascente dos Santos, Ana Magalhaes Cordeiro Teixeira e Regina Helena Rosa Sambuichi 
tentam identificar as principais barreiras que existem na Instrução Normativa (IN) no 56 
do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), cujo objetivo é estabelecer 
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normas para a regulamentação da produção e da comercialização das espécies florestais 
nativas e exóticas. Para tanto, o trabalho mapeia os itens que dificultam a regularização 
dos produtores de sementes e mudas de espécies florestais nativas para fins de restauração 
florestal. O estudo foi desenvolvido por meio de entrevistas com atores da cadeia de produção 
e de comercialização das sementes e mudas de espécies florestais nativas. Nestas entrevistas 
buscou-se identificar e, na sequência, sugerir, pontos a serem revisados na lei.

Com esses elementos, este Boletim Regional, Urbano e Ambiental conclui um ciclo 
de publicações de artigos e abre espaço para novas incursões e diferentes abordagens 
sobre os problemas regionais, sem perder o foco naquilo que lhe é pertinente, ou seja,  
questões ambientais, federativas e urbanas. Este número 12, portanto, fecha o conjunto de 
doze edições do boletim, que mostrou a realidade e as idiossincrasias e os enigmas presentes 
nos estudos que envolvem o tema.

Por certo, há ainda muito que pesquisar e discorrer dentro do ambiente da economia 
regional. Várias lacunas ficarão abertas e algumas certamente nunca serão preenchidas. 
Mas estamos conscientes de que a nova versão deste boletim trará contribuições ricas e 
muitas possibilidades para tratar e desenhar as políticas públicas que tenham foco no 
problema regional. 


