
EDITORIAL

Este número 19 do Boletim Regional, Urbano e Ambiental, da Diretoria de Estudos e Políticas 
Regionais, Urbanas e Ambientais (Dirur) do Ipea, apresenta o mesmo formato de estrutura 
e conteúdo dos números publicados desde o ano de 2016. A publicação está dividida em 
quatro seções: Ensaios, Opinião, Notas de pesquisa e Indicadores. Estas seções procuram 
cobrir um grande conjunto de questões associadas às áreas regional, urbana, ambiental e 
federativa. A partir dessa diversidade temática, procura-se encontrar suas interfaces visando 
orientar uma ação pública mais efetiva, eficaz e eficiente no território nacional. A perspectiva 
territorial é o elemento central e convergente das avaliações e proposições apresentadas nas 
várias seções deste 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 especialista externo, tratando de um tema que tenha se 
destacado na mídia ou nos debates acadêmico-técnicos. As notas de pesquisa são relatos  
e/ou resultados preliminares de pesquisas em desenvolvimento na Dirur/Ipea. Os indicadores 
temáticos trazem dados macrorregionais/estaduais atualizados periodicamente, com a intenção 
de construir séries históricas para a realização de análises específicas.

A primeira seção deste boletim é composta por quatro ensaios. Dois deles são resultados 
de projetos de pesquisa da área urbana. No texto Acompanhando as regiões metropolitanas: 
avanços na pesquisa Governança Metropolitana no Brasil, as autoras Sara Rabello Tavares e 
Bárbara Oliveira Marguti apresentam os resultados mais recentes da pesquisa no que se refere: 
ao levantamento atualizado do universo metropolitano institucional no país; à conformação 
das principais unidades às exigências estabelecidas pelo Estatuto da Metrópole; e aos relatos 
da experiência de construção e elaboração dos Planos de Desenvolvimento Urbano Integrado 
(PDUIs). Já no trabalho Vulnerabilidade social nas regiões metropolitanas brasileiras: breve análise 
dos resultados do IVS calculado para as Pnads 2011-2015, de Carlos Vinícius da Silva Pinto, 
Rodrigo Marques dos Santos e Betty Nogueira Rocha, é apresentado um levantamento das 
tendências de comportamento daquele índice nas nove regiões que possuem informações 
para as Pesquisas Nacionais por Amostra de Domicílios (Pnads).

Os dois ensaios seguintes, do autor Rogério Edivaldo Freitas, apresentam análises 
complementares sobre as exportações agropecuárias nacionais para a Índia e os Estados 
Unidos no período de 1989 a 2015. No trabalho Índia e Estados Unidos: mercados para as 
exportações agropecuárias brasileiras?, são avaliadas a concentração e a participação daquelas 
exportações nos referidos países. Os resultados apontam uma relativa perda de dinamismo 
referente ao mercado americano e uma crescente atração do mercado indiano, ainda que 
em pequena escala. Já no ensaio Produtos agropecuários brasileiros com potencial nos mercados 
dos Estados Unidos e da Índia, buscou-se avaliar os grupos de produtos mais demandados 
por aqueles países. 
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Na seção Opinião, o texto intitulado Compreendendo o binômio competitividade e equidade 
no desenvolvimento regional foi redigido por Adriana Melo Alves, especialista em políticas 
públicas e gestão governamental em exercício no Ministério da Integração Nacional (MI). 

Na seção Notas de pesquisa, são apresentados cinco breves relatos de projetos que se 
encontram em fase inicial de desenvolvimento. São eles: A Superintendência do Desenvolvimento 
do Nordeste: passado e presente em busca de convergência, de Luciléia Aparecida Colombo; 
Moradias vagas: um precioso recurso desperdiçado, de Vanessa Gapriotti Nadalin; Desafios 
metodológicos para o cálculo do Índice de Vulnerabilidade Social (IVS) a partir das variáveis das 
Pnads Contínuas de 2016 e 2017, de Rodrigo Comini Curi, Rodrigo Marques dos Santos 
e Bárbara Oliveira Marguti; Avaliação do gasto público: análise de performance e de eficiência 
do setor público, de Constantino Cronemberger Mendes, Rafael Terra e Guilherme Resende 
Oliveira; e Consórcios públicos: arranjo federativo e desenvolvimento regional, de Constantino 
Cronemberger Mendes, Ronaldo Ramos Vasconcellos e Igor Ferreira do Nascimento. 

A última seção, de Indicadores, traz uma série de dados regionais, urbanos, federativos 
e ambientais atualizados, permitindo um acompanhamento das principais variáveis para 
análise dos diversos temas.

Gostaríamos de registrar nossos agradecimentos aos colegas do Ipea que atuaram 
voluntariamente como pareceristas dos ensaios desta edição: César Nunes de Castro,  
José Eustáquio Ribeiro Vieira Filho e Vanessa Gapriotti Nadalin. Agradecemos também 
aos técnicos e bolsistas do Ipea que participaram da elaboração da seção de Indicadores: 
Aristides Monteiro Neto, Bárbara Oliveira Marguti, Constantino Cronemberger Mendes, 
João Paulo Viana, Raphael de Oliveira Silva e Rodrigo Luís Comini Curi. 

Espera-se que este novo 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


