
NOTA DOS EDITORES

Com muita satisfação, apresentamos o número 51 da revista Planejamento e Políticas 
Públicas (PPP). Ao longo de sua história, a PPP tem ampliado as fronteiras do 
conhecimento e contribuído para o debate nos assuntos que dão nome à revista.  
O seu prestígio em território nacional deve-se em parte à excelência dos artigos publicados, 
bem como ao mérito acadêmico e técnico-científico de seus autores, avaliadores e 
membros do conselho editorial. Esse reconhecimento reflete-se no persistente aumento 
do número de visitas ao website da PPP: no primeiro semestre de 2018, montavam a 
mais de 187 mil. Trata-se de um recorde que coloca esta revista em primeiro lugar entre 
os portais do Ipea que não têm a finalidade principal de fornecer dados aos usuários.

As contribuições dos estudos aqui publicados devem ser avaliadas de forma 
ampla. Os tópicos abordados vão desde avaliações de programas e políticas específicas, 
até assuntos que, por sua contribuição explicativa de um fenômeno social, lancem 
luz sobre novos problemas a serem considerados nas políticas públicas, em suas 
diversas áreas. Ademais, a revista valoriza a diversidade e a inovação de métodos 
de pesquisa, na condição de respeitarem o rigor exigido de todo bom trabalho 
científico, o que é atestado por avaliadores criteriosamente selecionados. A variedade 
de formações, áreas de conhecimento e instituições às quais pertencem os autores 
completa esse quadro colorido e multifacetado. Enfim, a pluralidade de tópicos, 
metodologias e pontos de vista, bem como a qualidade dos trabalhos, são princípios 
e fins inalienáveis da filosofia editorial da revista PPP.

Este volume apresenta quinze artigos voltados para diversos tópicos relevantes 
às políticas públicas, tais como: políticas de comércio exterior, infraestrutura de 
transportes e energia, desenvolvimento local, gestão pública, políticas educacionais 
e de saúde, políticas de emprego, financiamento do desenvolvimento, política 
industrial e políticas de saneamento, entre muitos outros. Para facilitar uma 
visão geral do conteúdo deste número 51, agrupam-se os quinze artigos em 
seis grupos temáticos: i) o Brasil no mundo – financiamento e competitividade 
(três artigos); ii) infraestrutura econômica e urbana (três artigos); iii) saúde  
(um artigo); iv) emprego (dois artigos); v) desenvolvimento local e regional 
(quatro artigos); e vi) gestão pública e planejamento (dois artigos).

O primeiro artigo intitula-se O financiamento do desenvolvimento e o Novo 
Banco do BRICS: uma alternativa ao Banco Mundial?, de Rafael Antonio Anicio 
Pereira e Marcelo Milan. Discutem-se os mecanismos de governança, a capacidade 
de mobilização de recursos, a estrutura de capital e as prováveis características das 
políticas financeiras e de crédito do Novo Banco de Desenvolvimento (NBD), criado 
pelo grupo Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul (BRICS). Para isso, os autores 
baseiam-se no Acordo Constitutivo do NBD e nos discursos de agentes que lideram 
a instituição. A análise conclui que há dificuldades de captação de recursos ligadas ao 



baixo montante de capital e à regra de alocação dos direitos de voto. Em contraposição, 
se quatro dos cinco países do BRICS aceitarem fazer mais contribuições financeiras 
e o NBD também atrair novos membros, este poderá crescer mais rapidamente 
que o Banco Mundial o fez em seus primeiros anos. “As dificuldades de captação 
de recursos podem ser superadas com o progresso econômico dos países-membros 
e com a conquista de um histórico financeiro positivo. Com relação à política de 
crédito, espera-se que seja mais ajustada às necessidades dos mutuários, fazendo com 
que a demanda pelos empréstimos do NBD aumente”, concluem Rafael e Marcelo.

Uma análise do pass-through de tarifas de importação e taxa de câmbio no setor 
siderúrgico brasileiro é o título do segundo artigo, de autoria de Andrea Pereira 
Macera e José Angelo Divino. Os autores fazem uma análise de dados em painel, 
aplicando um modelo inspirado em Feenstra (1989) para o período 1995-2010, 
com o intuito de estimar a transmissão (pass-through) de alterações nas tarifas de 
importação e na taxa de câmbio aos preços no setor siderúrgico brasileiro. Conclui-se 
que há uma simetria entre o pass-through de tarifa de importações e o de taxa de 
câmbio, o que acarreta o fato de a variação na taxa de câmbio poder ser usada 
como um bom “previsor” para os efeitos de mudanças na política tarifária sobre os 
preços domésticos do setor siderúrgico. Ademais, derivando uma conclusão mais 
geral para as políticas públicas, os autores afirmam que “a tarifa de importações 
pode ser um instrumento de política econômica adequado para limitar o poder 
de mercado das empresas em setores caracterizados por concorrência imperfeita e 
cujos bens são transacionados internacionalmente”.

O terceiro artigo, Logística de exportação de grãos do oeste do Paraná: perspectivas 
de potencialidades, é assinado por Cristian Jair Paredes Aguilar, Pery Francisco Assis 
Shikida e Débora da Silva Lobo. O estudo utiliza-se, entre outras coisas, de técnicas 
de observação e entrevistas com agentes envolvidos nas distintas rotas de exportação 
de grãos da região oeste do Paraná. Empregam-se entrevistas semiestruturadas com 
profissionais e especialistas, bem como com agentes públicos e privados ligados 
a operações logísticas. O trabalho mostra a importância das cooperativas para as 
exportações de grãos na região estudada, sobretudo por meio de investimentos 
em terminais de transbordo e portuários. Além disso, apesar de a Lei Federal no 

12.815/2013 (Nova Lei dos Portos) ter favorecido os investimentos privados em 
recepção, armazenagem e despacho do “corredor de exportação” de grãos do porto 
de Paranaguá, alguns gargalos institucionais ainda limitam a conexão rodoferroviária 
entre a mesorregião do oeste do Paraná até Paranaguá.

Abrindo o grupo de infraestrutura, aparece o quarto artigo desta série,  
A hidroeletricidade: uma fonte de energia essencial na matriz de energia elétrica do 
Brasil, de autoria de Mauricio Dester. O autor baseia-se no método denominado 
Multicritério de análise decisória (MAD), a fim de sopesar os múltiplos problemas 
de ordem econômica, técnica e socioambiental, encontradiços no planejamento da 



ampliação da oferta de energia hidrelétrica no Brasil. Avaliam-se também os principais 
benefícios dos grandes projetos de usinas hidroelétricas (UHEs), considerando os 
aspectos econômicos relevantes das opções de produção de eletricidade capazes 
de atender à demanda nacional. O estudo conclui que as decisões relativas ao 
planejamento da oferta de energia hidrelétrica não devem se restringir a meros 
aspectos técnico-econômicos, tampouco apenas socioambientais. Deve-se buscar uma 
conciliação entre custos econômicos razoáveis e impactos socioambientais aceitáveis. 
Nesse diapasão, Mauricio conclui defendendo uma matriz de energia elétrica diversa 
e flexível, “maciça em fontes renováveis, e que não se afasta do requisito essencial de 
um sistema de suprimento: a segurança e a confiabilidade no atendimento à carga”.

O quinto artigo, Eficiência de custos operacionais das Companhias de Distribuição 
de Energia Elétrica (CDEEs) no Brasil: uma aplicação (DEA&Tobit) em dois estágios, 
é assinado por Daniel de Pina Fernandes e Moisés de Andrade Resende Filho.  
Em um primeiro estágio, estimam-se os escores de eficiência das companhias,  
com o procedimento de data envelopment analysis (DEA). No segundo, calculam-se 
os efeitos das variáveis ambientais nos níveis de eficiência das CDEEs, com modelos 
Tobit, mínimos quadrados ordinários (MQOs), regressão truncada e bootstrap.  
Os autores concluem que “as CDEEs brasileiras poderiam distribuir a mesma 
quantidade de energia ao mesmo número de consumidores (...) [de acordo com a 
distribuição destes em 2012], com uma economia de 32,18% dos custos operacionais, 
o que mostra que há muito espaço para aumentos de eficiência”. Ademais, continua 
a conclusão do trabalho, “as CDEEs de propriedade privada são mais eficientes 
que suas contrapartes de propriedade pública, o que justifica uma política de 
privatização das CDEEs no Brasil”.

Saneamento básico no Brasil: estrutura tarifária e regulação é o título do sexto 
artigo desta edição. Para analisar as condições sob as quais a regulação do setor 
de saneamento possibilita que as estruturas tarifárias das empresas estaduais de 
saneamento gerem recursos para investimento no setor, as autoras (Flávia Camargo 
Araújo e Geovana Lorena Bertussi) caracterizam o saneamento básico no Brasil e 
apresentam um panorama dos investimentos realizados e das principais ações de 
regulação desse setor. Expõem-se as estruturas tarifárias das empresas, bem como 
sua situação econômico-financeira. O trabalho propõe que, além de fortalecer a 
regulação em nível estadual e municipal, se estabeleça uma regulação nacional, 
porquanto o saneamento é o único ramo da infraestrutura que ainda não tem uma 
agência reguladora nacional. Propõe-se que a Agência Nacional de Águas (ANA) 
assuma esse papel, tendo em vista que ela já desenvolve atribuições correlatas ao 
saneamento, inclusive aplicando recursos nesse setor.

Gabriela Fernandes Rocha, Maria de Fátima Pereira Alberto, Lorraine Lacerda 
Leite, Hana Dourado Almeida e Soraya Sousa Gomes Teles da Silva escreveram 
Enfrentamento ao trabalho infantil pela política pública de saúde, o sétimo artigo a 



compor esta edição. Como parte do método, as autoras enviaram questionários a 
93 pessoas, divididas em gestores e profissionais, que compõem os cinco distritos 
sanitários e quinze unidades básicas de saúde (UBS) de João Pessoa, Paraíba, no 
período 2013-2014. O questionário compõe-se de questões sobre: cuidado da 
saúde de crianças e de adolescentes; ocorrências de demandas do trabalho infantil; 
estratégias recomendadas pelo Ministério da Saúde (MS) para o enfrentamento 
do trabalho infantil e outras. Com base nas informações coletadas e estruturadas, 
as autoras concluem que a política de saúde em João Pessoa, baseada no modelo 
da saúde curativa, não se ocupa de questões de vulnerabilidade social. Portanto, 
nesse município, mantêm-se desarticuladas importantes áreas de políticas públicas, 
tais como saúde e assistência social, o que dificulta o combate ao trabalho infantil. 
Por fim, o artigo propõe “intervenções por meio de capacitações dos profissionais, 
orientações, reuniões específicas do tema, palestras, repasse das fichas de notificações 
às unidades de saúde (...) [como] algumas das atividades que podem orientar os 
profissionais da rede de saúde para atuar no enfrentamento ao trabalho infantil (...)”.

Iniciando um grupo de trabalhos voltados para as políticas de emprego, o oitavo 
artigo intitula-se Discriminação por gênero no mercado de trabalho: uma comparação 
do diferencial de rendimento entre homens e mulheres para os anos de 2002 e 2014. 
Com o objetivo de analisar o comportamento da discriminação de rendimento por 
gênero para o Brasil, o estudo utilizou a decomposição de Oaxaca-Blinder a partir 
dos dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad). O autor, Jader 
Fernandes Cirino, mostra que houve redução de 6,2 pontos percentuais (p.p.) na 
referida discriminação, no período analisado, “embora ainda persista diferencial de 
cerca de 30% a mais não explicado dos homens em relação às mulheres”.

Emprego formal no setor de serviços nos municípios dos Campos Gerais do Paraná: 
uma análise para o período 2000-2010 é o nono artigo desta edição da revista 
PPP. Os autores, Cárliton Vieira dos Santos e Cleise Maria de Almeida Tupich 
Hilgemberg, empregam dois tipos de abordagem. A primeira traça um panorama 
inicial do emprego formal no setor de serviços no Paraná – com destaque para a 
região paranaense denominada Campos Gerais –, a partir de dados básicos da Relação 
Anual de Informações Sociais (Rais). A segunda usa o método diferencial-estrutural, 
sendo o setor de serviços desagregado em 26 subsetores. A variação observada no 
emprego formal, nos anos 2000 e 2010, foi decomposta por subsetor de serviços 
de cada um dos 23 municípios da região dos Campos Gerais do Paraná. Cárliton 
e Cleise concluem que houve um expressivo crescimento do emprego formal no 
setor de serviços na região dos Campos Gerais, no período analisado (81,1%), 
bem superior ao crescimento do setor de serviços no estado do Paraná como um 
todo (65,1%). Entre os subsetores considerados na literatura como indutores do 
desenvolvimento, o melhor desempenho do emprego formal, nos municípios dos 
Campos Gerais, observa-se no setor de transporte terrestre. O estudo tem potencial 



de orientar a formulação de políticas públicas em prol da especialização dos referidos 
municípios em certas atividades, contribuindo para o desenvolvimento local e regional.

O próximo grupo de trabalhos apresentados neste número 51 da PPP focaliza 
o desenvolvimento local e regional. O décimo artigo intitula-se Percepções do 
desenvolvimento em três municípios paulistas e é assinado por Julio Cesar Bellingieri, 
José Gilberto de Souza e Claudio de Souza Miranda. Por meio de questionários 
estruturados, o trabalho mede as percepções dos habitantes de três municípios 
paulistas (Jaboticabal, Olímpia e Bebedouro), a respeito do desenvolvimento 
de suas cidades, relacionando tais percepções às reais evolução e à situação de 
desenvolvimento destes municípios – aferidas por indicadores socioeconômicos, 
como o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) –, no período 
de 1991-2010. As respostas foram analisadas conforme o modelo exposto por 
Fowler Junior (2011). Os resultados mostram algumas divergências de percepção 
entre os habitantes das cidades pesquisadas, em relação aos respectivos processos 
de desenvolvimento. Isto se explica em parte pela instabilidade do desempenho 
econômico de Bebedouro, o que leva os autores a concluírem que, “na visão da 
maioria dos habitantes, o processo de desenvolver-se parece estar mais vinculado 
ao dinamismo econômico da localidade do que à evolução de seu desenvolvimento 
humano, medido pelo IDHM”.

Análise dos impactos do programa ProAcesso no desenvolvimento econômico dos 
municípios beneficiados entre os anos de 2002 e 2009 é o 11o artigo desta edição, 
sendo seus autores Sarah Lima Queiroz, Iracy Silva Pimenta, Samuel Soares da 
Silva e Cristiana Tristão Rodrigues. O trabalho baseia-se em informações cedidas 
pelo Departamento de Estradas de Rodagem de Minas Gerais (DER-MG) e dados 
provenientes do Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil (Atlas Brasil), 
compilados pelo Censo Demográfico do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE), da Fundação João Pinheiro (FJP) e do Ipea. Os autores aplicam um modelo 
de dupla diferença, a fim de comparar, em variáveis socioeconômicas, as cidades 
participantes e não participantes do Programa de Pavimentação de Ligações e Acessos 
aos Municípios (ProAcesso), antes e depois de sua implantação. A estimação do 
modelo mostra que o programa exerceu um impacto positivo no IDHM.

O 12o artigo chama-se Os incentivos fiscais e suas contribuições para o 
desenvolvimento econômico: o caso do Programa de Desenvolvimento Industrial e 
Comercial de Mato Grosso (Prodeic) de 2003 a 2014. De autoria de Fernando Souza 
de Vieira e Dirceu Grasel, o estudo estima o custo da renúncia tributária implícito 
no Prodeic, por meio do uso do método de Monte Carlo (MMC), aplicando os 
dados a uma distribuição triangular. A conclusão do trabalho corrobora a tese de 
que os objetivos do programa – desenvolvimento, geração de empregos e novos 
investimentos produtivos – não só não foram alcançados, como foi gerado um ônus 
tributário aos contribuintes muito superior aos valores orçados para sua execução.



Impacto da criação das novas universidades federais sobre as economias locais é 
o título do 13o artigo desta série. Visando estimar o impacto da criação de novos 
campi de universidades federais sobre o desenvolvimento dos municípios (renda 
domiciliar per capita média, nível de escolaridade das pessoas adultas, taxa de 
fecundidade total e nível de desigualdade de renda, entre 2000 e 2010), os autores 
(Thais Waideman Niquito, Felipe Garcia Ribeiro e Marcelo Savino Portugal) 
aplicam o método de diferenças em diferenças. Concluem que “o efeito de curto 
prazo da criação de novas universidades federais é positivo no que tange à renda per 
capita municipal e à redução da taxa de natalidade”. Não obstante, encontraram-se 
indícios de um intrigante efeito negativo da criação de novas universidades sobre 
o nível de escolaridade das pessoas adultas, o que lança a oportunidade para novas 
pesquisas investigarem esse fenômeno.

O 14o artigo, Desenho de uma política de governo digital com base no paradigma 
de governo aberto: uma proposta a partir do modelo de integração de agendas, de autoria 
de Sérgio Roberto Guedes Reis, inaugura o bloco de gestão pública e planejamento 
do número 51 da revista PPP. O autor faz uma análise conceitual do governo 
aberto, levantando suas interpretações mais relevantes na literatura, com o intuito 
de tornar esse conceito aplicável “para a melhoria das políticas públicas e, mais 
amplamente, para a democratização e a transformação da sociedade no sentido da 
necessária realização de sua justiça social”. Com seu trabalho, Sergio defende, entre 
outras coisas, “a possibilidade de o governo aberto, em território nacional, vir a ser 
adotado, de fato, como uma forma de operacionalização das políticas públicas”.

Finalmente, o 15o artigo, Influência da gestão estratégica de marcas na aprovação 
de políticas públicas, é assinado por Leonardo Martins Prudente, Rafael Barreiros Porto 
e Valter Afonso Vieira. As formas de estratégia de marcas (branding) investigadas 
foram a cooperação técnica e financeira de organismos internacionais, por um lado, 
e o intercâmbio de conhecimentos, arranjos políticos e institucionais, por outro. 
Por sua vez, a aprovação de uma política foi medida entre burocratas e cidadãos, 
utilizando-se o modelo heurístico de Capelos (2010). Ademais, realizaram-se 
experimentos com grupos de controle e de tratamento, com informações sobre as 
estratégias de branding. Os autores concluem que, entre as estratégias estudadas, 
a que possui maior probabilidade de alterar a aprovação de uma política pública 
é aquela voltada para a exportação de ideias e estruturas de uma política nacional. 
Com este resultado, gestores públicos podem avaliar melhor os julgamentos da 
população ou conquistar apoio de stakeholders para determinada intervenção estatal.

Os editores agradecem ao público leitor, aos autores, aos avaliadores e a toda 
a equipe da revista PPP. Afinal, a comunidade PPP é a responsável pelo sucesso da 
revista em seus 29 anos de existência.

Boa leitura!




