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NOTA DOS EDITORES

Com muita satisfação, apresentamos o número 52 da revista Planejamento e Políticas 
Públicas (PPP). Ao longo de sua história, a PPP tem ampliado as fronteiras do co-
nhecimento e contribuído para o debate sobre os assuntos que dão nome à revista. 
O seu prestígio 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 elevado número de visitas ao 
website da PPP: no segundo semestre de 2018, correspondeu a mais de 107 mil, 
um crescimento de quase 62% em relação ao mesmo semestre do ano anterior.

Dois dos princípios da filosofia editorial da revista PPP são: a qualidade 
técnica dos trabalhos, atestada pelo crivo de um corpo editorial e de avaliadores 
de alta qualidade; e a pluralidade de tópicos e metodologias. Os assuntos vão 
desde avaliações de programas e políticas específicas, até aqueles que, por sua 
contribuição explicativa de um fenômeno social, lancem luz sobre novos proble-
mas a serem considerados nas políticas públicas, em suas diversas áreas. Por fim, 
a multiplicidade de formações das áreas de conhecimento e instituições às quais 
pertencem os autores completa um quadro que reflete a diversidade como valor 
fundamental da revista PPP.

Este volume apresenta dezesseis artigos voltados para diversos tópicos relevan-
tes às políticas públicas, tais como: comércio exterior, indústria automobilística, 
infraestrutura de energia elétrica, reciclagem de resíduos sólidos, desenvolvimento 
local e humano, ciência, tecnologia e inovação, educação, gestão pública e relações 
federativas, entre outros. Para facilitar uma visão geral do conteúdo deste número 52,  
agrupam-se os dezesseis artigos em seis grupos temáticos: i) o Brasil no mundo –  
financiamento e competitividade (um artigo); ii) macroeconomia, desenvolvi-
mento e política fiscal (três artigos); iii) infraestrutura econômica e urbana (três 
artigos); iv) desenvolvimento local e regional (quatro artigos); e v) gestão pública 
e planejamento (cinco artigos). 

O primeiro artigo intitula-se The J Curve and the Marshall-Lerner Condition: 
evidence for net exports in the Southern Region of Brazil, de Elano Ferreira Arruda, 
Pablo Urano de Carvalho Castelar e Gabriel Martins. Analisa-se a curva J –  
fenômeno em que, após uma desvalorização, um deficit comercial ocorreria em 
curto prazo, seguido de um superavit em longo prazo. Os autores utilizam dados 
mensais da balança comercial, entre janeiro de 1999 e julho de 2013, e vetores de 
correção de erros. A análise econométrica mostra que a resposta das exportações 
líquidas da região Sul a uma depreciação cambial foi positiva e elástica, validando, 
portanto, a condição de Marshall-Lerner. Essa resposta é maior para os manu-
faturados. Como previsto pela teoria, a renda doméstica apresenta um impacto 
negativo estatisticamente significativo sobre o saldo comercial, ao passo que a 
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renda externa apresenta repercussão positiva. Os resultados não apontam para a 
ocorrência da curva J. Tais evidências reforçam a importância de políticas públicas 
que mantenham uma taxa de câmbio real competitiva visando a um aumento das 
exportações líquidas, assim como um esforço para a abertura comercial a fim de 
aumentar a participação no mercado internacional.

A relação da formação de capital humano e o desempenho econômico brasileiro 
é o título do segundo artigo, cujos autores são Marcelo Santos Chaves, David 
Costa Correia Silva, Charlene de Carvalho Silva. A formação de capital humano 
é vista por eles como um dos pilares do desenvolvimento das nações, tendo o 
Brasil incentivado a formação de pessoas no ensino superior para alcançar melhor 
desempenho econômico. Testa-se a hipótese de que há uma relação de longo prazo 
entre o investimento em educação superior e o crescimento econômico. A análise 
baseia-se em séries de tempo, a partir de modelos de vetores autorregressivos, no 
período de 1980 a 2015. A variável PIB per capita é tomada como proxy de cres-
cimento econômico; como proxy do capital humano, o número de concluintes 
no ensino superior; e, como variável de controle, o gasto público per capita em 
educação. Os resultados apontam para a inexistência de relações de longo prazo 
entre o crescimento econômico e a formação de capital humano no país. Contudo, 
se houve pequeno impacto do capital humano sobre o crescimento econômico, 
em termos de causalidade, notou-se, inversamente, que os níveis de crescimento 
econômico do país possuem relevante significância estatística sobre a formação de 
capital humano. O artigo contribui no tocante às complexas macrorrelações entre 
as políticas de educação e de desenvolvimento nacionais, notadamente as relações 
entre investimento em ensino superior e crescimento econômico.

No terceiro artigo, Efeito de políticas setoriais na indústria automobilística: 
análise de impacto sobre a arrecadação do imposto sobre produto industrializado, de 
Diego Sarti de Souza e Cassiano Bragagnolo, o elevado grau de integração interse-
torial e o grande peso na economia e no mercado de trabalho justificam a atenção 
à indústria automobilística brasileira. A partir da crise financeira internacional 
de 2008, sucedem-se desonerações com o fim de buscar reaquecer a atividade 
econômica deste setor. Assim, o objetivo deste trabalho é analisar o impacto das 
desonerações sobre a arrecadação do Imposto sobre Produtos Industrializados 
(IPI) como um todo, o que é realizado por meio de séries de tempo, em um 
modelo VAR estrutural, envolvendo variáveis de renda, crédito, vendas e preços 
dos veículos e arrecadação, com informações mensais para o período entre março 
de 2002 e dezembro de 2015. Os resultados mostram que um choque exógeno 
de preços é capaz de modificar substancialmente as vendas: para uma elevação de 
10% nos preços, as vendas seriam 46% mais baixas. A relação entre arrecadação 
e os preços apresenta elasticidade próxima à unidade, uma vez que um aumento 
de 10% nos preços aumentaria a arrecadação em 13%. Quanto à decomposição 
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histórica da variância dos erros de previsão da arrecadação do IPI, observa-se que 
as variáveis determinantes foram os preços e o crédito. Esses resultados sugerem 
formas específicas de interação entre a política tributária (IPI), políticas para a 
indústria automobilística e políticas de crescimento econômico.

O quarto artigo é intitulado Crédito rural, tipos de financiamentos e efeitos 
econômicos: o caso dos recursos equalizáveis de juros para o investimento e custeio agro-
pecuário no Brasil (2012) e assinado por Admir Antonio Betarelli Junior, Weslem 
Rodrigues Faria e Diego Perovani Esposito Medeiros de Albuquerque. Sabe-se 
que os recursos equalizáveis pelas taxas de juros do crédito rural têm viabilizado a 
modernização e a produção no setor agropecuário, desencadeando efeitos econô-
micos em todo o sistema produtivo brasileiro. As linhas de crédito visam financiar 
especialmente as inversões produtivas e os custeios rurais. O trabalho analisa os 
prováveis efeitos econômicos dos desembolsos equalizáveis de diferentes linhas e 
finalidades de crédito rural em 2012, utilizando um modelo de insumo-produto. 
As projeções geradas por um conjunto de exercícios de simulação permitem uma 
avaliação quantitativa e podem contribuir para o debate em curso da política de 
crédito rural no Brasil. Os resultados sinalizam que o aumento da receita tributária 
pela expansão da atividade econômica representaria cerca de 42% dos subsídios 
oriundos da equalização das taxas de juros. O produto interno bruto (PIB) brasileiro 
cresceria cerca de R$ 19 bilhões, com criação de 568 mil ocupações de trabalho. 
Em termos setoriais, a alocação dos recursos creditícios para investimentos e cus-
teios beneficiaria, respectivamente, a expansão do nível de atividade de máquinas 
e equipamentos e de produtos químicos, cujos setores absorvem também grande 
parte dos efeitos indiretos gerados.

Iniciando o grupo de artigos dedicados à infraestrutura, segue-se o quinto da 
série, Análise da demanda por energia elétrica no meio rural do Brasil, de Francisco 
Jose Silva Tabosa, Edward Martins Costa, Jair do Amaral Filho, Nicolino Trompieri 
Neto, Jair Andrade Araujo e Cicero Pierry Bezerra dos Santos. Considerando que a 
infraestrutura energética é fundamental para o crescimento econômico, os autores 
propõem estimar de forma precisa a relação entre o PIB e a demanda por energia. 
São analisados os impactos na demanda por energia elétrica no meio rural do Brasil, 
no período de 2010 a 2015, por meio de uma análise histórica da formação da 
matriz energética brasileira, da gestão dos indicadores de geração de energia elétrica 
e da política econômica. “A metodologia utilizada para a estimação da função de 
demanda foi o método backward de regressão múltipla com variáveis independentes 
defasadas em 4 períodos e aplicado ao modelo proposto por Box e Jenkins, com 
utilização da metodologia ARMAX a fim de tornar o modelo obtido com maior 
nível de eficiência”, explicam os autores. A partir do modelo mencionado, estima-se 
a demanda por energia elétrica no Brasil, estimação que se mostrou estatisticamente 
consistente com os dados observados. Portanto, os resultados do artigo apontam 
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para um instrumento eficiente de estimação da demanda por energia elétrica em 
território nacional e têm potencial de lançar luz sobre o planejamento da infraes-
trutura de energia elétrica no Brasil.

No sexto artigo, Estado, capitais privados e planejamento no setor elétrico brasileiro  
após as reformas setoriais das décadas de 1990 e 2000, Deborah Werner analisa a 
configuração do setor elétrico brasileiro, no âmbito das hidrelétricas, resultante das 
reformas setoriais das décadas de 1990 e 2000. Um extensivo estudo de caso abran-
ge a análise do marco regulatório de 2004, ano em que o planejamento setorial de 
longo prazo foi restabelecido; a configuração setorial resultante das reformas, com 
atenção tanto para as empresas estatais como para as multinacionais do setor elétrico, 
além de outras frações do capital interessadas na geração de energia; a articulação 
entre o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e a 
política setorial; e a coordenação do setor, após as reformas. A análise aponta que 
as reformas permitiram que o setor elétrico se tornasse um espaço de diversificação 
para empresas de capital nacional e estrangeiro, com o fim do monopólio estatal de 
energia elétrica. A incorporação de novos agentes setoriais conferiu transformações 
no âmbito do planejamento setorial, bem como revelou o vínculo deste setor com a 
inserção internacional do país, relacionada à exportação de commodities e à “finan-
ceirização”, o que se verifica na análise da cadeia societária das hidrelétricas. Ainda, 
evidenciam-se novas relações entre Estado e capitais privados. A autora conclui com 
a afirmação de que o setor elétrico é fecundo para compreender as relações entre o 
público e o privado no Brasil.

Sustentabilidade e rotas tecnológicas de reciclagem para a cidade de Salvador no 
âmbito da Política Nacional de Resíduos Sólidos é o título do sétimo artigo, de Julia 
Trindade Alves de Carvalho, Gervásio Ferreira dos Santos, Luiz Carlos Santana 
Ribeiro e Henrique Tomé da Costa Mata. O estudo trata da gestão dos resíduos 
sólidos urbanos (RSU), contemplando duas rotas tecnológicas mutuamente ex-
cludentes: a da reciclagem energética (queima de todos os RSU) e a da reciclagem 
mecânica (biodigestão de RSU molhados e triagem dos secos, com processamento 
de matéria-prima para a indústria de transformação). Os autores buscam avaliar 
qual a melhor alternativa a ser adotada para a recuperação ecoeficiente dos RSU 
em Salvador. Para tanto, simulam a mudança na estrutura tecnológica de insumos 
proporcionada pela adoção de cada rota, baseada na análise de insumo-produto, 
com uma estratégica empírica de mensurar a redução do uso de matéria-prima 
virgem, substituída por matéria-prima reciclável. O instrumento escolhido foi a 
matriz de relações intersetoriais (MRI) do estado da Bahia, para o ano de 2009; 
os dados sobre a geração de RSU, relativos ao ano de 2010, foram obtidos junto à 
Prefeitura Municipal de Salvador. As simulações mostram que a reciclagem mecânica 
seria mais eficiente quanto à economia de recursos naturais, 46% superior àquela 
gerada pela adoção da reciclagem energética. Por sua vez, os resultados econômicos  
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corroboram as premissas da Política Nacional de Resíduos Sólidos, quanto à 
preferência da reciclagem mecânica por ser ambientalmente mais conservadora.

Abrindo o grupo de artigos que buscam lançar olhares ao desenvolvimento 
regional e local está o oitavo da série, O Programa Crescer de microcrédito produti-
vo e seus reflexos na inclusão financeira produtiva de Alagoas e no contexto regional.  
Os autores, Guilherme Lages Vieira Rodrigues, Reynaldo Rubem Ferreira Júnior 
e Natália de Olivindo Souza, consideram que um importante desafio aos estados 
da região Nordeste consiste em criar oportunidades de negócios com potencial 
para estimular as atividades econômicas das populações mais pobres. O micro-
crédito, solução para enfrentar dificuldades de acesso a crédito, conforme desen-
volvido inicialmente em Bangladesh, na década de 1970, configura uma política 
que mitigaria efeitos da assimetria de informações entre credores e devedores.  
No Brasil, a maioria das operações do Programa Nacional de Microcrédito 
Produtivo Orientado (PNMPO), criado em 2005 e aprimorado pelo Programa 
Crescer, lançado em 2011, está concentrado no Banco do Nordeste (BNB), o 
que permite usar os seus dados como proxy da oferta de microcrédito produtivo.  
O artigo busca estimar o impacto do Programa Crescer sobre a taxa de penetração 
do microcrédito produtivo orientado (MPO) em Alagoas e demais estados do 
Nordeste. Verifica-se que houve aumento do número de atendimentos em todos 
os estados, com variações mais expressivas para Ceará, Bahia e Paraíba, ao passo 
que Alagoas mostrou variação bem mais modesta. Entretanto, a cobertura é ainda 
muito baixa em toda a região, apesar dos avanços, o que demonstra haver opor-
tunidades que poderiam ser exploradas pelo BNB e, no sentido de desconcentrar 
a oferta de microcrédito, por cooperativas e agências de fomento locais.

O nono artigo desta edição da revista PPP, intitula-se Capital social e desenvol-
vimento na Região Metropolitana de Porto Alegre: comparando Novo Hamburgo e São 
Leopoldo, de Everton Rodrigo Santos, Hemerson Luiz Pase e Isis Oliveira Bastos Matos. 
Os autores buscam analisar a relação existente entre o capital social e o desenvolvimento 
local em dois municípios do Rio Grande do Sul. A hipótese de trabalho sugere que o 
capital social é uma variável importante que pode explicar em parte o desenvolvimento 
destas cidades. Utilizam-se os resultados de duas pesquisas quantitativas, tipo surveys 
domiciliares, aplicadas em ambos os municípios, com amostras probabilísticas, tota-
lizando 1.213 questionários, bem como pesquisa documental aos sites das referidas 
prefeituras, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), do Tribunal de 
Contas do Estado do Rio Grande do Sul (TCE/RS) e da Fundação de Economia e 
Estatística (FEE) do Rio Grande do Sul. O estudo demonstra que a confiança que as 
pessoas nutrem umas nas outras, bem como as formas de participação, solidariedade 
e cooperação estão correlacionadas positivamente com o desenvolvimento local, ou 
seja, com indicadores de longevidade, renda, escolaridade, acesso a bens públicos, 
entre outros, que compuseram o Índice de Desenvolvimento Local proposto pelos 
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autores. É amplo o espectro de contribuições potenciais deste artigo, desde reformas 
institucionais visando a maior participação social nas políticas públicas municipais, 
até o planejamento do desenvolvimento municipal.

Convergência de renda entre os estados brasileiros: uma análise em painel dinâ-
mico, de Rubiane Daniele Cardoso de Almeida e Tito Belchior Silva Moreira, é o 
décimo artigo. O trabalho insere-se em um esforço geral de pesquisa no sentido 
de compreender as questões relacionadas à trajetória da renda entre as regiões ricas 
e pobres e os motivos pelos quais as desigualdades tendem a persistir. Os autores 
consideram as hipóteses de sigma-convergência (dispersão dos níveis entre países 
ou regiões) e beta-convergência (a mobilidade de diferentes economias individuais 
dentro de uma distribuição mundial dada) de renda per capita entre os estados bra-
sileiros no período de 2001 a 2014. Para analisar a existência de sigma-convergência, 
são utilizados indicadores de desigualdade como o índice de Theil e o coeficiente 
de variação. Os resultados mostram-se favoráveis a esse tipo de convergência.  
Para testar a existência de beta-convergência, utilizam-se regressões com dados em 
painel dinâmico. Os resultados apontam para existência de beta-convergência ab-
soluta e condicional do PIB per capita no período de análise. Ademais, há evidên-
cias empíricas de que as despesas correntes, o Fundo de Participação dos Estados 
(FPE) e a fecundidade influenciam negativamente o crescimento econômico. Esses 
resultados podem subsidiar políticas de desenvolvimento regional, voltadas para a 
redução das desigualdades, ao lançar luz sobre os fatores que afetam a convergência 
de renda entre os estados brasileiros.

Em Financiamento público à inovação no Brasil: contribuição para uma dis-
tribuição regional mais equilibrada?, 11o artigo da série, José Ricardo de Santana, 
André Luiz da Silva Teixeira e Márcia Siqueira Rapini e Fernanda Esperidião 
propõem avaliar a concentração regional desses investimentos. Para tanto, os 
autores constroem três indicadores, tomando por base a quantidade de empresas 
beneficiadas e os valores dos financiamentos. As fontes de informações compreen-
dem a Pesquisa de Inovação (Pintec) de 2001 a 2011, e os dados da Financiadora 
de Inovação e Pesquisa (Finep) e do BNDES, para o período de 2005 a 2014. Os 
indicadores de concentração regional do financiamento possibilitam uma análise 
mais refinada, ponderando o apoio financeiro pela participação de cada região 
no total de empresas inovadoras no Brasil. Assim, verifica-se que a região Sudeste 
tendeu a receber mais recursos por empresa inovadora do que a média nacional; 
por sua vez, as regiões Norte e Nordeste continuam a receber menos recursos 
por empresa do que a média. As evidências apontam que o apoio do governo à 
inovação na última década não contribuiu para reverter uma evidente concen-
tração regional. Como possíveis explicações, citam-se a tendência a concentrar 
incentivos fiscais nas regiões onde estão as empresas de maior porte e a ênfase das 
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agências de fomento no financiamento a grandes projetos, não necessariamente 
os mais inovadores.

Com o 12o artigo, Parcerias público-privadas: uma alternativa para a educação 
brasileira, inicia-se o bloco voltado à gestão pública e ao planejamento. O estudo, 
de Rodrigo Nobre Fernandez, Taciane Coutinho da Rosa, André Carraro, Claudio 
Djissey Shikida e Áurea Regina Evangelista Soares Franco de Carvalho, parte da 
hipótese de que as parcerias entre os setores público e privado seriam uma possível 
opção para a prestação de serviços de educação. Os contratos de parcerias público-
-privadas (PPPs) para a infraestrutura escolar no Reino Unido são antecedentes da 
primeira PPP da educação no Brasil, firmada em 2012 na cidade de Belo Horizonte. 
Como principais resultados do contrato estão a redução no tempo de construção das 
unidades municipais de ensino infantil (Umei), além do aumento da previsibilidade 
do prazo de entrega, uma vez que a PPP em tela teve uma licitação única, ficando o 
projeto e as obras sob responsabilidade de um só parceiro privado. Um resultado da 
PPP é o maior tempo que os diretores passaram a dedicar às atividades pedagógicas. 
Contudo, ainda não há avaliação do seu impacto sobre a qualidade do ensino, o 
que, de qualquer modo, é cogitado pelos autores.

O 13o artigo, The University for All Program (PROUNI): from statistics up to the 
law and development approach, assinado por Andrei Cesar Schneider, Emily Arcego 
e Andrea Cassia Schneider aborda o período em que o acesso ao ensino superior no 
Brasil contou com iniciativas que aumentaram o número de vagas, seja em instituições 
públicas ou privadas. O Programa Universidade para Todos (Prouni), objeto do estu-
do, oferece bolsas em instituições de ensino privadas para estudantes de baixa renda. 
Como compensação, o governo federal oferece isenções de impostos às universidades 
participantes, de modo que, desde 2005 até 2010, o programa distribuiu mais de 
1,4 milhão de bolsas. O trabalho se propôs a investigar a efetividade do Prouni por 
meio da análise de dados quantitativos da sua própria base de informações, e dados 
qualitativos provenientes da bibliografia selecionada. A partir dos dados quantitativos, 
há indícios de que o programa tenha sido efetivo. No entanto, a análise qualitativa 
não é conclusiva, indicando a necessidade de um aprofundamento da pesquisa.  
De qualquer modo, uma abrangente análise quali-quanti, empreendida neste trabalho, 
é um caminho promissor para a avaliação de um dos maiores programas de acesso 
ao ensino superior no país.

O artigo Momentos da recentralização: repasses e relações intergovernamentais 
no Brasil (1995-2014), de Vanessa Elias Oliveira e Gabriela Spanghero Lotta, é o 
14o da série. As autoras ponderam que o debate brasileiro acerca de um processo 
de recentralização da Federação, ao longo das duas últimas décadas, é amplamente 
conhecido. Contudo, faltaria observar a forma como o governo federal tem se 
comportado na relação com municípios e estados, levando em conta as relações 
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federativas, os incentivos e as induções entre os entes. Visando trabalhar essa lacuna, 
a hipótese colocada é a de que, embora seja incontestável a recentralização, ela as-
sume formas diferentes. O artigo define como objeto de análise os convênios entre 
governo federal e governos estaduais e municipais, firmados durante os governos 
de FHC, Lula e Dilma (1995-2014). Nesse período, a maior intersecção foi do 
primeiro ente com os últimos, em relações intergovernamentais que tenderam à 
chamada “autoridade sobreposta”. Observa-se como se comportou a autonomia sobre 
recursos, gastos e contratos, além de estabelecer-se um recorte específico sobre o 
programa Proinfância. Resulta a constatação de que o movimento de recentralização 
foi heterogêneo e tem tido significados distintos ao longo das diferentes gestões. 
Na última gestão, a centralização deixa de ser apenas decisória, mas incorpora a 
execução de políticas, como foi o caso do programa em tela, apresentado como 
exemplo de recentralização da autonomia de gastos.

Articulação entre políticas de compras governamentais da agricultura familiar e 
políticas territoriais, de Armando Fornazier e Walter Belik, é o 15o artigo desta edição 
da revista PPP. Os autores consideram que a demanda pública por alimentos pode ser 
uma oportunidade de inserção produtiva em regiões menos desenvolvidas, explorando 
os efeitos das compras governamentais sobre agricultores marginalizados nos mercados. 
O estudo examina a articulação entre as compras públicas para a alimentação escolar 
(Política Nacional de Alimentação Escolar – Pnae) e as políticas territoriais, em dois 
territórios da cidadania, áreas prioritárias para o desenvolvimento regional – um 
deles no estado de São Paulo, mais próximo de grandes mercados consumidores e, 
outro, no Espírito Santo, mais distante dos grandes centros. A pesquisa de campo, 
realizada em 2013, entrevistou as equipes de compras nas prefeituras, bem como 
as organizações que comercializavam os alimentos. Constata-se que, em ambos os 
territórios, as prefeituras compram de agricultores locais, mas há dificuldades no que 
se refere à inserção de produtos mais elaborados, bem como problemas relativos à 
inspeção e à embalagem. Além disso, há baixa articulação com as políticas territoriais, 
centralizadas no governo federal, e pouca formação de arranjos, como consórcios 
de municípios, para a realização de projetos compartilhados. Os autores concluem 
pela necessidade de ações integradas que mirem além da criação de mercados, o que 
poderia ser oferecido por meio das políticas territoriais.

No 16o artigo, Inovação nos serviços públicos: condições da implementação  
do governo eletrônico, Anita Kon apresenta um estudo de caso que investiga as 
condições para a implementação do processo de modernização de uma economia 
através da inovação dos serviços públicos. Como instrumento relevante, é escolhido 
o governo eletrônico, e o objeto empírico compreende a comparação da situação 
de avanço de países de níveis diferenciados de desenvolvimento. A partir de uma 
abordagem teórica, são examinadas as possibilidades e a dinâmica de operaciona-
lização da mudança nestes serviços, por parte da governança das economias. Em 
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sequência, investigam-se os agentes indutores e facilitadores desta forma de inovação. 
O texto enfoca em seguida as características e os impactos da inovação por meio 
do governo eletrônico e os indicadores existentes para a avaliação do paradigma 
de governança eletrônica. A autora avalia índices elaborados pela Organização das 
Nações Unidas (ONU) e pelo Banco Mundial, que mensuram o avanço desta forma 
de inovação e possibilitam a comparação entre o Brasil e outros países, destacando-se 
a comparação entre países da América Latina. Por fim, são verificadas as condições 
de implementação do governo eletrônico no Brasil, havendo barreiras estruturais 
consideráveis, que dificultam a difusão de novos paradigmas de governança, ainda 
que os índices de desenvolvimento do governo eletrônico (EGDI) situem o Brasil 
em posição vantajosa, em relação aos países com a mesma faixa de renda e aos países 
latino-americanos.

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 trinta anos de existência.

Boa leitura!




