
EDITORIAL

O primeiro Boletim Regional, Urbano e Ambiental de 2016 traz um novo formato na 
sua estrutura e no seu conteúdo em relação a versões anteriores. A partir deste número,  
o boletim estará dividido em quatro seções: Ensaios, Opinião, Notas de pesquisa e Indicadores. 
Ao mesmo tempo, o conteúdo dos textos apresentados mudou para um formato menos 
rígido tecnicamente, em linguagem mais informal, de forma a alcançar um público mais 
amplo do que simplesmente especialistas e estudiosos dos temas tratados. A ideia é que os 
trabalhos sejam facilmente lidos pela sociedade, para um debate ampliado sobre os problemas 
e as propostas de soluções sugeridas nos vários objetos de políticas públicas aqui discutidos.

As diversas seções procuram cobrir uma gama de questões associadas às áreas regionais, 
urbanas, ambientais e federativas. A partir dessa diversidade temática procura-se encontrar 
suas interfaces que visam orientar uma ação pública mais efetiva, eficaz e eficiente no  
território nacional. A perspectiva territorial é o elemento central e convergente das avaliações 
e das proposições apresentadas nas várias seções do boletim.

Os ensaios são textos analíticos ou interpretativos versando sobre determinado assunto de 
forma menos aprofundada do que um tratado formal e acabado. O texto de opinião é escrito 
por alguma autoridade ou algum especialista externo, preferencialmente, ou técnico do Ipea 
e versará sobre um tema candente nas diversas áreas aqui abordadas, que tem se destacado na 
mídia ou nos debates acadêmico-técnicos. As notas de pesquisa são relatos e/ou resultados 
preliminares de pesquisas em andamento desenvolvidas na Diretoria de Estudos e Políticas 
Regionais, Urbanas e Ambientais (Dirur/Ipea). Por fim, os indicadores temáticos trazem 
dados macrorregionais/estaduais, atualizados periodicamente, com a intenção de construir 
séries históricas para acompanhamento conjuntural e realização de análises específicas.

Na primeira seção foram selecionados seis ensaios. Na área regional, o estudo Preços 
de petróleo e os trabalhadores do setor petrolífero brasileiro, assinado por Daniel da Mata e 
Cézar Augusto Ramos Santos, trata de um setor importante para a economia brasileira. 
O comportamento dos preços de petróleo demonstra ser importante para a realocação 
de mão de obra e a remuneração entre este e os demais setores econômicos, provocando 
mudanças no mercado de trabalho nacional. Além disso, o fato de os trabalhadores do 
setor de petróleo viverem majoritariamente em zona urbana (quase 98%) afeta a dinâmica 
das cidades e seus entornos. 

Na área urbana, o trabalho O território em índices: a experiência do Ipea na construção 
do Índice de Vulnerabilidade Social (IVS) e a possibilidade de novos olhares sobre diferentes 
escalas do território, de Marco Aurélio Costa, Bárbara Oliveira Marguti e Nikolas de 
Camargo Pirani, seleciona um conjunto de indicadores que revelam os deficit de bem-estar 
social nos territórios metropolitanos, de modo a contribuir para a produção de políticas 
públicas melhor sintonizadas com as carências e as necessidades da população, nas diversas 
regiões e unidades administrativas do país.
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Outro ensaio da área urbana, escrito por Ernesto Galindo, é intitulado Por uma 
geografia para o planejamento e a ação governamental e faz uma discussão da geografia 
voltada para o planejamento e a ação públicos, que ensejaria a compreensão do que seria 
a rede urbana brasileira, em sua hierarquia, regionalização e relações. O ensaio trata 
também da importância de um exame da atuação das políticas públicas federais em uma 
abordagem multiescalar.

Na área ambiental, o artigo A conexão entre crise econômica e crise ambiental no Brasil, 
de Nilo Luiz Saccaro Junior, mostra que o bom funcionamento do ambiente é condição 
imprescindível para a manutenção do crescimento da economia e defende decisões 
político-econômicas que incorporem a variável ambiental.

Na área federativa, dois estudos apresentam visões distintas e complementares do 
ajuste fiscal. São eles: Um guia para a realização do ajuste fiscal na economia brasileira: uma 
agenda propositiva com 23 medidas necessárias para o ajuste fiscal, assinado por Adolfo Sachsida,  
e Progressividade tributária: uma alternativa para o ajuste fiscal, de Rodrigo Octávio Orair e 
Sérgio Wulff Gobetti. O primeiro aborda propostas para a redução do tamanho do Estado 
na economia pelos lados da despesa e da receita. O segundo trata do potencial redistributivo 
da reinstituição da tributação de lucros e dividendos.

A seção Opinião, em sintonia com os dois ensaios anteriores, traz uma interpre-
tação candente do federalismo brasileiro sobre A guerra fiscal e o abismo federativo 
(escrito por Fernando Rezende), considerando que o equacionamento dos conflitos 
federativos nacionais, no qual destaca-se a guerra fiscal entre os estados por atração  
de investimentos, depende de uma reforma profunda do federalismo fiscal, demandando um  
tratamento conjunto das várias dimensões desse tema.

A seção Notas de pesquisa traz uma seleção de sete pequenos relatos das linhas 
de trabalhos em andamento na Dirur/Ipea. São eles: Análise do comportamento das 
exportações agrícolas brasileiras no mercado mundial de 2000 a 2012, de José Eustáquio 
Ribeiro Vieira Filho e Rebecca Lima Albuquerque Maranhão; Uma avaliação das 
transferências do fundo de participação dos municípios sobre as finanças municipais 
no período recente, de Marcio Bruno Ribeiro; Investimento federal: elementos para  
avaliação do processo de execução, de Ruy Silva Pessoa; Governança metropolitana  
no Brasil, de Bárbara Oliveira Marguti e Marco Aurélio Costa; Rede urbana e território, 
de Ernesto Pereira Galindo; Capacidades governativas no ambiente federativo nacional: 
retomando estudos sobre governos estaduais, de Aristides Monteiro Neto; Uma avaliação 
das transferências do fundo de participação dos municípios sobre as finanças municipais 
no período recente, de Marcio Bruno Ribeiro; e Relação entre doenças e desmatamento  
na Amazônia, de Nilo Luiz Saccaro Junior. 

A última seção, de Indicadores, traz uma série de dados regionais, urbanos, federativos e  
ambientais que permitem um acompanhamento das principais variáveis para análise 
dos diversos temas. Especificamente, na área ambiental: densidade de focos de calor 
por município (número/hectare); e emissões brasileiras de gases de efeito estufa. 
Na área urbana: proporção tarifa-rendimento; produção habitacional; Índice de 
Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM); e Índice de Vulnerabilidade Social (IVS).  
Na área regional: taxa de desocupação; evolução do emprego; rendimento médio  
do trabalho; produção física; e comércio varejista. Na área federativa: Índice de  
Vulnerabilidade Fiscal (IVF), como um indicador ponderado entre variáveis de endividamento  
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(dívida pública consolidada sobre receita corrente líquida), de serviço da dívida (juros sobre receita 
corrente líquida) e de resultado primário servindo à dívida (resultado primário sobre juros).

Espera-se que este boletim, nas diversas abordagens presentes nas suas várias seções, 
sirva como material de referência para o debate público, bem como para subsidiar a 
ação pública no território nacional, conciliando aspectos regionais, urbanos, ambientais  
e federativos.

Que todos tenham uma boa leitura!

Os Editores




