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1.  DADOS GERAIS SOBRE A UNIDADE JURISDICIONADA: 

1.1  Entidade: Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – IPEA 

1.2. CNPJ: 33.892.175/0001-00 

1.3. Natureza Jurídica: Fundação Pública 

1.4. Vinculação Ministerial: Núcleo de Assuntos Estratégico da Presidência da República 

1.5. Endereço: SBS – Quadra 01, Edifício BNDES – 15º andar, sala 1.502 – Asa Sul  

Brasília-DF - CEP: 70076-900 

Fones: (61) 3315-5008     (61) 3224-0684 

Faxes: (61) 3223-5282     (61) 3315-5307 

1.6. Página Institucional: www.ipea.gov.br 

1.7. Entidade: 25206 – Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – IPEA 

 Gestão: 11302 – Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – IPEA 

 Unidades Gestoras:  

113601 – IPEA/Brasília;  

113602 – IPEA/Rio de Janeiro;  

113603 – Contrato de Empréstimo Externo BID-991/OC-BR; e 

113604 – Cooperação Técnica Regional não Reembolsável n.º ATN – 5574-RG.  

1.8. Norma de Criação e Finalidade  

O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – IPEA, fundação pública instituída nos 
termos do artigo 190 do Decreto-Lei n.º 200, de 25/02/67, com a redação dada pelo artigo 12 da Lei 
8.029, de 12/04/90, com sede e foro em Brasília, Distrito Federal, tem por finalidade e missão realizar 
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pesquisas, estudos sociais e econômicos, disseminar o conhecimento resultante, dar apoio técnico e 
institucional ao Governo na avaliação, formulação, acompanhamento de políticas públicas e planos de 
desenvolvimento, e oferecer à sociedade elementos para o conhecimento dos desafios e para a solução 
dos problemas do desenvolvimento brasileiro. 

Coerente com sua missão, o IPEA desenvolve as seguintes atividades: 

I. pesquisas destinadas ao conhecimento dos processos econômicos e sociais brasileiros; 

II. análise e diagnóstico dos problemas estruturais e conjunturais da economia e da 
sociedade brasileira; 

III. estudos prospectivos de médio e longo prazo; 

IV. fornecimento de subsídios técnicos para a formulação de políticas públicas e para a 
preparação de planos e programas de governo; 

V. análise e avaliação de políticas públicas, programas e ações governamentais; 

VI. capacitação técnica e institucional para o aperfeiçoamento das atividades de 
planejamento, avaliação e gestão; e 

VII. disponibilizar sistemas de informação e disseminação de conhecimentos atinentes às 
suas áreas de competência. 

1.9. Estrutura Organizacional: Aprovada pelo Decreto n.º 4.745, de 16 de junho de 2003, 
publicada no DOU – Seção I, do dia 17/06/2003, páginas 16 a 18. 

1.10. Regimento Interno: Aprovado pela Portaria Ministerial n.º 76, de 05 de dezembro de 
1996, publicado no DOU – Seção I, de 09/12/1996, páginas 26177 a 26182. 

1.11. Função de Governo Predominante: 04 – Administração e Planejamento. 

1.12. Tipo de Atividade: Pesquisas e estudos econômicos e sociais. 

1.13. Situação Unidade: Ativa 

2. OBJETIVOS E METAS 

2.1.         Identificação do programa governamental e das ações administrativas do plano de 
ação:  

O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – IPEA, Unidade Orçamentária Nº 47.204 
do Governo Federal, exerce suas atividades através de cinco (5) programas inclusos no Orçamento Anual 
e no Plano Plurianual, os quais se desdobram em vinte (20) ações distintas, apresentadas a seguir: 

Programas / Ações Referentes à Unidade Orçamentária IPEA 

Programa / Ação Característica 

0089 - Previdência de Inativos e Pensionistas da União  Exigência Legal 

 0181 - Pagamento de Aposentadorias e Pensões  

0681 - Gestão da Participação em Organismos Internacionais  Contribuição 

 0107 - Contribuição à Comissão Econômica para a América Latina e Caribe  
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0797 - Prospecção e Avaliação de Políticas Públicas 
Programa sob a 

responsabilidade do IPEA 

 4727 - Diagnósticos, Prospecções e Estratégias do Desenvolvimento Brasileiro Ação Finalística 

 
4730 - Estudos para Redução ou Eliminação de Restrições Econômicas ao 
Desenvolvimento Brasileiro Ação Finalística 

 
4735 - Estudos sobre Políticas de Inclusão Social para o Desenvolvimento 
Brasileiro Ação Finalística 

 4839 - Estudos da Rede Nacional de Instituições de Pesquisa e Planejamento Ação Finalística 

 2217 - Coordenação Nacional de Pesquisa Econômica Ação Finalística 

 2222 - Monitoramento e Avaliação de Ações de Governo Ação Finalística 

 2221 - Acompanhamento e Análise da Conjuntura Ação Finalística 

 2663 - Disseminação de Informações Econômico-Sociais e de Políticas Públicas Ação Finalística 

 
3597 - Implantação do Sistema Informatizado da Rede Nacional de Instituições 
de Pesquisa e Planejamento Ação Meio e Finalística 

 
2219 - Formação e Capacitação de Recursos Humanos em Pesquisa Econômica 
Aplicada e Avaliação de Políticas Públicas Ação Meio e Finalística 

 2272 - Gestão e Administração do Programa Ação Meio 

 
09HB - Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do 
Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais Exigência Legal 

 2010 - Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Ação Meio 

 2011 - Auxilio Transporte aos Servidores Ação Meio 

 2012 - Auxílio Alimentação aos Servidores Ação Meio 

 2004 - Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Ação Meio 

0901 - Operações Especiais: Cumprimento de Sentenças Judiciais Exigência Legal 

 0005 - Cumprimento de Sentenças Transitadas em Julgado  

0906 - Operações Especiais: Serviço da Dívida Externa Exigência Legal 

 0284 - Amortização e Encargos de Financiamento  

2.2.  Descrição do programa em termos do objetivo geral, dos objetivos específicos e dos 
beneficiários:  

Para dar conta da sua missão institucional de subsidiar o aprimoramento das políticas 
públicas, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – IPEA desenvolve atividades de estudos e 
pesquisas, assessoria ao governo, produção e disseminação de informações e conhecimento, capacitação 
de recursos humanos e cooperação técnica em questões econômicas, sociais, setoriais e institucionais. Por 
conta de sua experiência, calcada numa pluralidade de visões e concepções, o IPEA é hoje conhecido 
como instituição que tem a missão de “pensar o Brasil”. O IPEA conduz suas atividades com o intuito de 
contribuir para a melhoria da qualidade e consistência da ação governamental, e busca fornecer subsídios 
efetivos aos processos de planejamento de médio e longo prazo, formulação, execução, monitoramento e 
avaliação de políticas públicas, e ofertar à sociedade a produção, análise e difusão de informações sócio-
econômicas que embasam o debate sobre o desenvolvimento nacional. O objetivo final é contribuir para a 
superação de desafios críticos do desenvolvimento socioeconômico e espacial-produtivo do País.  

O programa Prospecção e Avaliação de Políticas Públicas, que estrutura toda a ação do 
IPEA, também assenta suas diretrizes estratégicas e atividades no imperativo da formulação e 
aperfeiçoamento de políticas públicas que concorram para a redução da pobreza, para a melhoria da 
distribuição de renda e para a geração de condições institucionais e econômicas que efetivem o aumento 
da competitividade da base produtiva instalada no país. Dessa preocupação se desdobram eixos temáticos 
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estruturantes para estudos e pesquisas, de caráter multidisciplinar e multidimensional, e atividades 
institucionais permanentes focalizadas no desenvolvimento de políticas públicas. Os eixos temáticos 
estruturantes, que enfeixam conjuntos articulados e integradores de projetos de pesquisas e seminários, 
versam sobre:  

I. prospecção e discussão de estratégias para o desenvolvimento brasileiro; 

II. desigualdades sociais e produtivas e inclusão social;  

III. competitividade e vulnerabilidade externa da economia brasileira;  

IV. bases macroeconômicas para o crescimento sustentado;   

V. fundamentos microeconômicos do desenvolvimento de longo prazo;  

VI. tecnologia, inovação e conhecimento; e 

VII. meio ambiente e desenvolvimento sustentável. 

As atividades institucionais permanentes, focalizadas no aprimoramento das políticas 
públicas, são basicamente as seguintes:  

I. disseminação de informações e conhecimentos e do debate de idéias acerca da 
orientação das políticas públicas; 

II. acompanhamento e análise da conjuntura econômica e política macroeconômica;  

assessoria e apoio direto ao governo; 

III. monitoramento e avaliação das políticas públicas, inclusive participação na 
elaboração, acompanhamento e avaliação do PPA;  

IV. capacitação técnica de recursos humanos; e 

V. atividades de cooperação técnica com instituições nacionais e internacionais.  

2.3. Indicadores utilizados para avaliar o desempenho do programa:  

Os indicadores de eficácia utilizados pelo IPEA para mensurar os resultados alcançados 
são basicamente indicadores de produção e serviços disponibilizados aos públicos-alvo governo 
(tomadores de decisão e executores de políticas públicas) e sociedade (especialistas, pesquisadores, 
estudantes, empresas, sindicatos, associações), também utilizados para verificação do cumprimento das 
metas físicas estipuladas para a instituição. Já o principal indicador utilizado para aferir o alcance do 
Programa é a quantidade de usuários atendidos pela produção e pelos serviços oferecidos pelo IPEA, 
captada pelo número de acessos via internet aos serviços oferecidos ao público em geral e aos 
formuladores de políticas públicas, enfeixando acessos ao site do IPEA, e também acessos às informações 
disponíveis nos sites do IpeaData, da Revista Desafios do Desenvolvimento e do projeto Estado de uma 
Nação.  

As metas físicas estipuladas para cada ação finalística envolvem estudos e pesquisas 
realizados; pesquisas e atividades apoiadas por bolsistas; avaliações de políticas públicas realizadas; 
revistas, títulos editoriais e boletins de acompanhamento de políticas públicas publicados; bases de 
informação sócio-econômica disponibilizadas ao público; seminários, encontros e conferências apoiados 
ou organizados; grau de avanço na modernização das tecnologias informação e comunicação; e servidores 
capacitados através de cursos e eventos. O indicador físico utilizado no PPA para mensurar o esforço 
realizado através do Programa para a avaliação de políticas públicas considera as avaliações propriamente 
ditas (pareceres, notas técnicas e avaliações) e também a participação, por solicitação do governo, no 
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monitoramento permanente das políticas públicas (em grupos de trabalho e conselhos que elaboram 
relatórios de governo e respondem pela formulação e gestão de políticas públicas).  

A avaliação de impacto alcançado pela atividade sobre os públicos-alvo governo e 
sociedade busca mensurar o interesse despertado pelo trabalho do IPEA. O aumento da produção do 
IPEA, em quantidade absoluta de resultados, mas, também na diversidade de assuntos e questões 
abordadas e de serviços oferecidos, amplia o alcance, o interesse e, consequentemente, o impacto de suas 
ações. A avaliação do impacto também considera a repercussão no meio acadêmico especializado 
(premiações e citações) e na imprensa nacional (jornais e revistas de maior circulação). 

Também são avaliados parâmetros de escopo e qualidade dos estudos, pesquisas e 
demais atividades realizadas, de modo a buscar inferir indicadores de sua efetividade. Os parâmetros de 
avaliação abordam a pertinência e aplicabilidade em relação às prioridades da agenda de políticas 
públicas, o rigor no uso de conceitos, ferramentas analíticas e metodologias, e a presença ou não de 
abordagem propositiva. A partir desses aspectos é possível fazer uma avaliação tentativa e preliminar 
sobre a contribuição possível dessas atividades para a tomada de decisão no governo, embora, em última 
instância, caiba ao agente executor decidir pelo aproveitamento ou não do trabalho realizado pelo IPEA. 

2.4.  Metas físicas e financeiras previstas na Lei Orçamentária para o período:  

A Lei Orçamentária Anual de 2007 (Lei n.º 11.451, de 07/02/2007), posteriormente 
alterada por créditos suplementares e descentralizações recebidas/concedidas, estabeleceu as seguintes 
dotações orçamentárias e metas físicas para as ações executadas pelo IPEA:  

Metas Físicas e Financeiras Referentes aos Programas / Ações da Unidade Orçamentária IPEA 

Programa 0089 - Previdência de Inativos e Pensionistas da União  

R$ 1,00 

Ação Produto Meta 
Física 

Meta 
Financeira 

(R$) 

0181 - Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Civis Pessoa beneficiada 601 76.659.690,00 

Programa 0681 - Gestão da Participação em Organismos Internacionais  

Ação Produto Meta 
Física 

Meta 
Financeira 

(R$) 

0107 - Contribuição à Comissão Econômica para a América Latina e 
Caribe - CEPAL 

- - 900.000,00 

Programa 0797 - Prospecção e Avaliação de Políticas Públicas  

Ação Produto Meta  
Física 

Meta 
Financeira 

(R$) 

4727 – Diagnósticos, Prospecções e Estratégias do Desenvolvimento 
Brasileiro  

Pesquisa realizada 3 350.000,00 

4730 - Estudos para a Redução ou Eliminação de Restrições Econômicas 
ao Desenvolvimento Brasileiro 

Estudo realizado 7 214.004,00 

4735 - Estudos sobre Políticas de Inclusão Social para o Desenvolvimento 
Brasileiro 

Estudo realizado 6 300.000,00 

4839 - Estudos da Rede Nacional de Instituições de Pesquisa e 
Planejamento 

Estudo realizado 12 2.240.000,00 



 

 

 7 

2217 - Coordenação Nacional da Pesquisa Econômica Pesquisa apoiada 16 900.000,00 

2222 - Monitoramento e Avaliação de Ações de Governo Avaliação realizada 12 300.000,00 

2221 - Acompanhamento e Análise da Conjuntura 
Informação 

disponibilizada ao 
público 

5 164.000,00 

2663 - Disseminação de Informações Econômico-Sociais e de Políticas 
Públicas (1) 

Título publicado 42 1.800.000,00 

3597 - Implantação do Sistema Informatizado da Rede Nacional de 
Instituições de Pesquisa e Planejamento 

Sistema implantado 
% execução Fis 

20 1.100.000,00 

2219 - Formação e Capacitação de Recursos Humanos em Pesquisa 
Econômica Aplicada, Políticas Públicas e Gestão Pública (2) 

Servidor capacitado 130 300.000,00 

2272 - Gestão e Administração do Programa - - 85.434.778,00 

09HB - Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o 
Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais 

- - 14.677.011,00 

2010 - Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e 
Empregados 

Criança de 0 a 6 
anos atendida 

88 100.740,00 

2011 - Auxílio Transporte aos Servidores e Empregados 
Servidor 

beneficiado 
202 200.000,00 

2012 - Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados 
Servidor 

beneficiado 
555 1.078.920,00 

2004 - Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e 
seus Dependentes 

Pessoa beneficiada 2542 1.302.336,00 

Programa 0901 - Operações Especiais: Cumprimento de Sentenças Judiciais  

Ação Produto Meta 
Física 

Meta 
Financeira 

(R$) 

0005 - Cumprimento de Sentença Judicial Transitada em Julgado 
(Precatórios) devida pela União, Autarquias e Fundações Públicas (3) 

- - 23.850,00 

Programa 0906 - Operações Especiais: Serviço da Dívida Externa (Juros e Amortizações) 

Ação Produto Meta 
Física 

Meta 
Financeira 

(R$) 

0284 - Amortização e Encargos de Financiamento da Dívida Contratual 
Externa 

- - 5.579.097,00 

SUBTOTAL   193.624.426,00 

O IPEA contou, ainda, com recursos advindos de descentralização 
orçamentária/financeira decorrente de convênio celebrado com órgãos do Governo Federal, no valor de 
R$ 532.533,00, conforme especificado a seguir: 

Programa 1001 – Gestão da Política de Turismo 
Ação Valor (R$) 

4104 – Sistema de Informações Turísticas (4) 532.533,00 

SUBTOTAL 194.156.959,00 

Descentralizações Concedidas (1, 2, 3) (-) 572.573,00 

TOTAL 193.584.386,00 

(1) R$ 500.000,00 descentralizado para UG 154003 CAPES/DF; (2) R$ 48.723,00 para UG 170009 – ESAF; (3) R$ 23.850,00 para UG 090032 
– TRF 1ª R (4) UG 185001 - Embratur 
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3.  INDICADORES OU PARÂMETROS DE GESTÃO:   

3.1. Nome do indicador ou parâmetro utilizado para avaliar o desempenho da gestão 
sob exame nas contas: 

A avaliação do desempenho da gestão no IPEA tem como principal parâmetro a 
capacidade que a instituição possui de realizar com excelência a sua missão institucional de oferecer 
suporte ao governo na formulação, acompanhamento e avaliação de políticas públicas e de disseminar 
conhecimentos sobre os desafios e alternativas para o desenvolvimento do país. No âmbito do Programa 
0797 - Prospecção e Avaliação de Políticas Públicas, a contribuição para o alcance da missão 
institucional do IPEA pode ser verificada por meio dos seguintes indicadores associados aos resultados 
das ações que são consideradas para a avaliação do desempenho institucional: 

Ação Indicador 

4727 – Diagnósticos, Prospecções e Estratégias do Desenvolvimento Brasileiro  
• Índice de execução física 
• Índice de execução financeira 

4730 - Estudos para a Redução ou Eliminação de Restrições Econômicas ao 
Desenvolvimento Brasileiro 

• Índice de execução física 
• Índice de execução financeira 

4735 - Estudos sobre Políticas de Inclusão Social para o Desenvolvimento Brasileiro 
• Índice de execução física 
• Índice de execução financeira 

4839 - Estudos da Rede Nacional de Instituições de Pesquisa e Planejamento 
• Índice de execução física 
• Índice de execução financeira 

2217 - Coordenação Nacional da Pesquisa Econômica 
• Índice de execução física 
• Índice de execução financeira 

2222 - Monitoramento e Avaliação de Ações de Governo 
• Índice de execução física 
• Índice de execução financeira 

2221 - Acompanhamento e Análise da Conjuntura 
• Índice de execução física 
• Índice de execução financeira 

2663 - Disseminação de Informações Econômico-Sociais e de Políticas Públicas 
• Índice de execução física 
• Índice de execução financeira 

3597 - Implantação do Sistema Informatizado da Rede Nacional de Instituições de 
Pesquisa e Planejamento 

• Índice de execução física 
• Índice de execução financeira 

2219 - Formação e Capacitação de Recursos Humanos em Pesquisa Econômica 
Aplicada, Políticas Públicas e Gestão Pública 

• Índice de execução física 
• Índice de execução financeira 

Para determinar o alcance global do programa, são utilizados os seguintes indicadores: 

• Taxa de resultados alcançados 

• Índice de alcance do Programa 

Vale ressaltar que o provimento de recursos humanos, materiais, tecnológicos, logísticos 
e de infraestrutura, necessários e adequados ao desempenho e à maior produtividade das atividades 
concernentes às ações supracitadas é alcançado por meio da gestão das atividades-meio, que têm como 
principal público-alvo o cliente interno (ações Gestão e Administração do Programa, Contribuição da 
Fundação para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais, Formação e 
Capacitação de Recursos Humanos em Pesquisa Econômica Aplicada e Avaliação de Políticas Públicas, 
Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores, Auxílio Alimentação aos Servidores, Auxílio 
Transporte aos Servidores e Assistência Médica e Odontológica aos Servidores). 
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3.2. Descrição (o que pretende medir) e tipo de indicador (Eficácia / Eficiência / 
Efetividade):  

A mensuração dos resultados alcançados e, portanto, do desempenho dos gestores na 
busca do cumprimento da missão institucional considera o uso de indicadores de eficiência, eficácia e 
efetividade, a saber:  

• Índices de execução física: indicadores de eficácia, tendo em vista a necessidade de 
medir a quantidade de estudos e pesquisas realizados ou apoiados, além da quantidade de avaliações 
realizadas, em relação às metas estabelecidas para o período. 

• Índices de execução financeira: indicadores de eficiência, tendo em vista a 
necessidade de adequação aos valores orçados. 

• Taxa de resultados alcançados: indicador de eficácia, tendo em vista a necessidade o 
percentual médio de execução das ações consideradas para a avaliação do desempenho institucional. 

• Índice de alcance do programa: indicador de efetividade, tendo em vista a 
necessidade de medir de alcance do programa em relação aos seus públicos-alvo. 

3.3. Fórmula de cálculo e método de medição: 

Os índices de execução financeira são calculados a partir do resultado financeiro do 
período: 

          , onde: 
 

RF : recursos financeiros executados. 

OA : orçamento aprovado. 

Os índices de execução física são calculados a partir do resultado físico do período: 

                                         , onde: 
 

EF : resultado da execução física. 

MF : meta física 

A taxa de resultados alcançados é obtida a partir dos índices de execução física das ações 
consideradas na avaliação do desempenho institucional: 

                                          , onde: 
 

 

EF : resultado da execução física. 

MF : meta física 
n: número de resultados considerados 

O principal indicador utilizado para aferir o alcance do Programa é a quantidade de 
usuários atendidos pela produção e pelos serviços oferecidos pelo IPEA. Esse indicador é atualmente 
captado pela taxa de variação do número de acessos aos sites do IPEA, IpeaData, Revista Desafios e 
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Estado de uma Nação na internet. Para tal, considera-se o número de visitas aos sites (sessões), parâmetro 
mais comumente usado para determinar o número de usuários que acessam o site em um determinado 
período. 

                                                       , onde: 
 

 

NVN : número de visitas ao site no ano considerado pelo relatório. 

NVN-1 : número de visitas no ano anterior. 

n: número de sites considerados (atualmente, 4: IPEA, IpeaData, Revista 
Desafios e Estado de uma Nação) 

Os indicadores quantitativos de produção contabilizam resultados efetivamente 
oferecidos aos públicos-alvo ao longo do ano. Em face da temporalidade anual dos indicadores, a 
contabilização dos resultados do período não considera as atividades em andamento ou concluídas, 
porém, com seus resultados ainda não disponíveis ao público, como é o caso de publicações no prelo. 
Nessas situações, os resultados são contabilizados somente no período subseqüente, quando de sua 
conclusão ou divulgação, ainda que, no período considerado, tenha sido observado dispêndio de recursos 
técnicos ou financeiros.  

No caso de bolsistas contratados para apoio a pesquisas e de liberação de servidor para 
cursos de capacitação de até um ano de duração, o evento é contado apenas uma única vez, ainda que a 
bolsa ou o curso possam ter tido início em um ano e conclusão no ano subseqüente. 

Por fim, vale destacar as limitações impostas ao método de medição, em face da 
impossibilidade de se trabalhar com mais de um indicador de resultado para cada ação. Por conta dessa 
limitação, não são computadas as atividades complementares à atividade principal mensurada pelo 
indicador. Como exemplo, a elaboração de estudos e pesquisas resulta, também, na apresentação de seus 
resultados em seminários internos e em eventos para os quais o pesquisador é convidado a participar. Da 
mesma forma, como resultado do valor de sua participação em atividades de monitoramento e avaliação 
de ações de governo, o IPEA tem recebido demandas constantes de assessoria direta ao Governo.  

3.4. Responsável pelo cálculo/medição 

O responsável pelos indicadores de gestão é o Gerente Executivo do Programa do IPEA 
no PPA. Para tal, conta com o apoio dos Coordenadores de Ação que o informam sobre o andamento e a 
conclusão de atividades e a conseqüente contabilização dos resultados da ação sob sua responsabilidade.  

Ação Coordenação 

4727 – Diagnósticos, Prospecções e Estratégias do Desenvolvimento 
Brasileiro  

Diretoria de Estudos Regionais e 
Urbanos 

4730 - Estudos para a Redução ou Eliminação de Restrições Econômicas ao 
Desenvolvimento Brasileiro 

Diretoria de Estudos Setoriais 

4735 - Estudos sobre Políticas de Inclusão Social para o Desenvolvimento 
Brasileiro 

Diretoria de Estudos Sociais 

4839 - Estudos da Rede Nacional de Instituições de Pesquisa e Planejamento 
Diretoria de Cooperação e 
Desenvolvimento 
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2217 - Coordenação Nacional da Pesquisa Econômica 
Diretoria de Estudos 
Macroeoconômicos 

2222 - Monitoramento e Avaliação de Ações de Governo Gabinete da Presidência 

2221 - Acompanhamento e Análise da Conjuntura 
Diretoria de Estudos 
Macroeoconômicos 

2663 - Disseminação de Informações Econômico-Sociais e de Políticas 
Públicas 

Gabinete da Presidência 

3597 - Implantação do Sistema Informatizado da Rede Nacional de 
Instituições de Pesquisa e Planejamento 

Diretoria de Administração e Finanças 

2219 - Formação e Capacitação de Recursos Humanos em Pesquisa 
Econômica Aplicada, Políticas Públicas e Gestão Pública 

Diretoria de Administração e Finanças 

No cálculo dos indicadores de gestão, há, ainda, o auxílio de recursos de Tecnologia da 
Informação, como é o caso das informações sobre os acessos aos sites do IPEA na Internet, extraídas de 
aplicativos que apresentam informações sobre estatísticas de acessos a websites.  

4. ANÁLISE CRÍTICA DO RESULTADO ALCANÇADO  

4.1. Identificação do programa:  

O desenho do Programa 0797 - Prospecção e Avaliação de Políticas Públicas abrange o 
conjunto de atividades realizadas pelo IPEA com vistas a cumprir sua missão institucional de realizar 
estudos e pesquisas e disseminar conhecimentos sobre os desafios e alternativas para o desenvolvimento 
do país, além de subsidiar os processos decisórios do governo, oferecendo apoio aos processos de  
formulação e acompanhamento e avaliação de políticas públicas. 

4727 - Diagnósticos, Prospecções e Estratégias do Desenvolvimento Brasileiro  

Finalidade: sintetizar, diagnosticar, analisar, interpretar, refletir e prospectar alternativas 
e estratégias de desenvolvimento nacional a médio e longo prazos, de modo a prover suporte técnico aos 
centros decisórios de governo para identificação de desafios e oportunidades e desenho e formulação das 
agendas de política pública. 

Descrição: promoção e realização de diagnósticos e estudos prospectivos; construção de 
cenários; desenho e desenvolvimento de alternativas estratégicas para enfrentamento dos problemas de 
desenvolvimento nacional. 

4730 - Estudos para a Redução ou Eliminação de Restrições Econômicas ao 
Desenvolvimento Brasileiro 

Finalidade: Aprofundar a identificação e o equacionamento técnico dos principais fatores 
que limitam ou restringem as oportunidades de desenvolvimento do país e contribuir para a melhoria do 
desenho de estratégias, políticas e programas de governo para reduzi-los ou eliminá-los. 

Descrição: Realização de estudos e pesquisas de caráter diagnóstico sobre fatores 
estruturais e regulatórios nas áreas produtiva, de inserção no mercado internacional e de ordenação do 
espaço nacional, que colocam obstáculos ao investimento e ao desenvolvimento sustentado e socialmente 
justo do Brasil. 
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4735 - Estudos sobre Políticas de Inclusão Social para o Desenvolvimento Brasileiro 

Finalidade: Ampliar o conhecimento e compreensão dos fatores econômico-sociais, 
espaciais e culturais que provocam a exclusão social e a persistência das disparidades de acesso aos 
benefícios do desenvolvimento e contribuir para aumentar a eficácia das políticas públicas sociais, 
regionais e urbanas.  

Descrição: Realização de estudos e pesquisas sobre a magnitude, características e 
dinâmica das desigualdades sociais, produtivas e espaciais no Brasil, e proposição de alternativas de 
políticas econômicas e sociais para eliminar a exclusão social. 

4839 - Estudos da Rede Nacional de Instituições de Pesquisa e Planejamento 

Finalidade: Apoiar ações destinadas ao aprimoramento da formulação, gestão, 
acompanhamento e avaliação de políticas públicas do País. 

Descrição: Produção e divulgação de estudos e pesquisas sócio-econômicas, inclusive 
mediante contratos e convênios com órgãos e instituições de estatística, pesquisa e planejamento; apoio à 
disseminação do conhecimento e ao debate de alternativas de políticas públicas, mediante realização e 
promoção de encontros, conferências e seminários. 

2217 - Coordenação Nacional da Pesquisa Econômica 

Finalidade: Incentivar e promover a pesquisa sócio-econômica aplicada e o estudo das 
políticas públicas. 

Descrição: Contratação, por intermédio de parceria com as instituições de pesquisa, de 
pesquisadores e auxiliares, bem como realização de eventos e difusão de textos selecionados; concessão 
de bolsas de mestrado, doutorado e outros auxílios de pesquisa aos pesquisadores e aos auxiliares. 

2222 - Monitoramento e Avaliação de Ações de Governo 

Finalidade: Assessorar diretamente, apoiar e dar suporte técnico ao governo nas 
atividades de formulação, implementação, monitoramento e avaliação de políticas públicas e de 
programas e planos de governo, inclusive quanto às atividades de monitoramento e avaliação do PPA e às 
alternativas e mecanismos de gestão, orçamento e financiamento. 

Descrição: Promoção e realização de estudos específicos, por solicitação de órgãos do 
governo, e oferecimento de informações seguras e oportunas para decisões de aperfeiçoamento e para a 
avaliação de políticas e programas de governo. 

2221 - Acompanhamento e Análise da Conjuntura  

Finalidade: Prover informações e análises sobre a evolução da conjuntura econômica e 
social do País, que servirão de cenários para o monitoramento de políticas, planos, programas e 
indicações sobre seus impactos. 

Descrição: Compilação, ordenamento e armazenamento, análise e divulgação de 
informações qualitativas e de dados primários e secundários, selecionados de acordo com marcos teóricos 
e analíticos próprios de cada área - Macroeconômica, Setorial ou Social - e análise e interpretação das 
trajetórias seguidas pelas principais variáveis desses cenários, com vistas à divulgação de informações e 
análises e à disseminação do debate público para equipes de governo, parlamentares, especialistas da área 
acadêmica e do setor privado, estudantes, imprensa e público em geral. 
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2663 - Disseminação de Informações Econômico-Sociais e de Políticas Públicas 

Finalidade: Disseminar informações, conhecimentos, estudos, pesquisas e opiniões a 
respeito de temas sociais e econômicos e ampliar o debate acerca de alternativas de políticas públicas. 

Descrição: Edição e publicação de revistas, livros e anais referentes a temas de interesse 
para a condução das políticas públicas e a resultados de estudos e pesquisas elaborados ou apoiados pela 
instituição. 

3597 - Implantação do Sistema Informatizado da Rede Nacional de Instituições de 
Pesquisa e Planejamento 

Finalidade: Melhorar a qualidade da produção, tornando disponíveis informações 
estatísticas e conhecimentos necessários à definição e avaliação de políticas de desenvolvimento do País. 

Descrição: Aquisição e desenvolvimento de equipamentos, tecnologias, sistemas e 
metodologias destinados ao aprimoramento dos mecanismos de informação e comunicação interna e com 
outras entidades. 

2219 - Formação e Capacitação de Recursos Humanos em Pesquisa Econômica 
Aplicada, Políticas Públicas e Gestão Pública 

Finalidade: formar e capacitar recursos humanos em pesquisa econômica aplicada, 
políticas públicas e gestão pública. 

Descrição: treinamento de recursos humanos por intermédio de cursos de pós-graduação 
(mestrado e doutorado), cursos de especialização de curta e longa duração, cursos de língua estrangeira, 
estágios, e da participação em seminários, encontros e oficinas de trabalho. 

2272 - Gestão e Administração do Programa 

Finalidade: constituir um centro de custos administrativos dos programas, agregando as 
despesas que não são passíveis de apropriação em ações finalísticas do próprio programa. 

Descrição: as despesas compreendem: serviços administrativos; pessoal ativo; 
manutenção e uso de frota veicular, própria ou de terceiros por órgãos da União; manutenção e 
conservação de imóveis próprios da União, cedidos ou alugados, utilizados pelos órgãos da União; 
tecnologia da informação, sob a ótica meio, incluindo o apoio ao desenvolvimento de serviços técnicos e 
administrativos; despesas com viagens e locomoção (aquisição de passagens, pagamento de diárias e 
afins); sistemas de informações gerenciais internos; estudos que tem por objetivo elaborar, aprimorar ou 
dar subsídios à formulação de políticas públicas; promoção de eventos para discussão, formulação e 
divulgação de políticas, etc.; produção e edição de publicações para divulgação e disseminação de 
informações sobre políticas públicas e demais atividades-meio necessárias à gestão e administração do 
programa. 

09HB - Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do 
Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais 

Finalidade: assegurar o pagamento da contribuição da União, de suas Autarquias e 
Fundações para o custeio do regime de previdência dos servidores públicos federais na forma do art. 8º da 
Lei no 10.887, de 18 de junho de 2004. 

Descrição: pagamento da contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o 
custeio do regime de previdência dos servidores públicos federais na forma do artigo 8º da Lei no 10.887, 
de 18 de junho de 2004. 
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2010 - Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados 

Finalidade: Oferecer aos servidores, durante a jornada de trabalho, condições adequadas 
de atendimento aos seus dependentes, conforme art. 3º do Decreto 977, de 10/11/93. 

Descrição: Concessão do benefício de assistência pré-escolar pago diretamente no 
contra-cheque, a partir de requerimento, aos servidores e empregados que tenham filhos em idade pré-
escolar conforme dispõe o Decreto 977/93. 

2011 - Auxílio Transporte aos Servidores e Empregados 

Finalidade: Pagamento de Auxílio-Transporte em pecúnia, pela União, de natureza 
jurídica indenizatória, destinado ao custeio parcial das despesas realizadas com transporte coletivo 
municipal, intermunicipal ou interestadual pelos militares, servidores e empregados públicos da 
Administração Federal direta, autárquica e fundacional da União, bem como aquisição de vale-transporte 
para os empregados das empresas públicas e sociedades de economia mista integrantes dos orçamentos 
fiscal e da seguridades social, nos deslocamentos de suas residências para os locais de trabalho e vice-
versa, de acordo com a Lei n° 7.418/85 e alterações, e Medida Provisória nº 2.165-36, de 23 de agosto de 
2001. 

Descrição: Pagamento de Auxilio-Transporte em pecúnia, pela União, de natureza 
jurídica indenizatória, destinado ao custeio parcial das despesas realizadas com transporte coletivo 
municipal, intermunicipal ou interestadual pelos militares, servidores e empregados públicos da 
Administração Federal direta, autárquica e fundacional da União, nos deslocamentos de suas residências 
para os locais de trabalho e vice-versa. 

2012 - Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados 

Finalidade: Concessão do auxílio-alimentação, sob forma de pecúnia, pago na proporção 
dos dias trabalhados e custeado com recursos do órgão ou entidade de lotação ou exercício do servidor ou 
empregado, aquisição de vale ou ticket-alimentação ou refeição ou manutenção de refeitório. 

Descrição: Conceder em caráter indenizatório e sob forma de pecúnia o auxílio-
alimentação aos servidores e empregados ativos, de acordo com a Lei 9527/97, ou mediante aquisição de 
vale ou ticket-alimentação ou refeição ou, ainda, por meio da manutenção de refeitório. 

 

2004 - Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus 
Dependentes 

Finalidade: Proporcionar aos servidores, empregados, seus dependentes e pensionistas 
condições para manutenção da saúde física e mental. 

Descrição: Concessão do benefício de assistência médico-hospitalar e odontológica aos 
servidores e empregados, ativos e inativos, dependentes e pensionistas. 

4.2. Indicadores ou parâmetros utilizados na análise: 

A eficácia no atendimento ao público-alvo governo pode ser mensurada pela presença do 
IPEA nos conselhos, câmaras, comissões interministeriais e grupos de trabalho articulados no âmbito do 
governo federal, e pela significativa contribuição nos fóruns que preparam as decisões governamentais, 
sempre no intuito de promover a transparência e a melhoria da qualidade do gasto público. Parte dessa 
ampla participação foi captada pelo indicador da ação Monitoramento e Avaliação de Políticas Públicas. 
A eficácia no atendimento ao público-alvo sociedade pode ser medida por diversos indicadores 
quantitativos, dentre eles a quantidade de informações e publicações disponibilizadas e o número de 
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acessos à internet em busca dessas informações e publicações gratuitas. Tais resultados são captados pelo 
indicador do próprio Programa e pelos indicadores das ações Acompanhamento e Análise da Conjuntura 
e Disseminação de Informações Econômico-Sociais e de Políticas Pública. 

A efetividade da produção do IPEA no cumprimento de sua missão institucional está 
atrelada à penetração e repercussão de sua produção no âmbito do governo, nos órgãos da imprensa 
nacional e na sociedade. Nesse contexto, alguns requisitos têm sido objeto de especial consideração nos 
trabalhos desenvolvidos pelo IPEA: (i) maior aderência aos temas prioritários das políticas públicas; (ii) 
aumento da qualidade dos estudos e pesquisas realizados pela instituição; (iii) aumento da divulgação dos 
trabalhos com vistas a atingir uma parcela mais significativa da sociedade brasileira.   

Para ampliar a efetividade dos resultados, o IPEA continua focando seus estudos e 
pesquisas nas prioridades estabelecidas pelo PPA 2004-2007; isto é, nos temas Inclusão Social e Redução 
das Desigualdades Sociais e Crescimento e Geração de Trabalho, Emprego e Renda, e segue buscando 
inovar ao disponibilizar e organizar conhecimento e análises produzidas. Essa nova dinâmica 
institucional, que estimula a criação de novos espaços de atuação e promove o fortalecimento 
institucional se revela no projeto Brasil: o estado de uma nação, na revista Desafios do Desenvolvimento 
e no informativo semanal dirigido à Presidência da Republica com os principais indicadores e previsões 
de conjuntura econômica e questões de políticas públicas.  

A avaliação da qualidade do resultado apresentado pelo IPEA é, necessariamente 
complexa, por tratar-se de produção de informação e conhecimento. Existem procedimentos de avaliação 
internos ao IPEA, realizados pelo próprio corpo técnico e por revisores editoriais, todos eles prévios à 
divulgação dos trabalhos, os quais estão sendo continuamente aprimorados. No entanto, a partir do 
momento em que os resultados são tornados públicos, o parâmetro primordial de avaliação passa a ser a 
opinião e o endosso do público externo, que podem ser manifestados por premiações para estudos e 
reportagens e pela aceitação de artigos para publicação em revistas especializadas. 

 4.3. Metas físicas e financeiras realizadas (valor alcançado): 

Conforme pode ser visto no quadro abaixo, as metas físicas previstas no Orçamento 
2006 para as ações do Programa 0797 - Prospecção e Avaliação de Políticas Públicas foram atingidas: 

 

Metas e Resultados Físicos 

Ações 
Produto da 

Ação 
Realizado 

2005 
Previsto 

2006 
Realizado 

2006 

4727 - Diagnósticos, Prospecções e Estratégias do 
Desenvolvimento Brasileiro 

Pesquisa 

realizada 
4 3 5 

4730 - Estudos para Redução ou Eliminação de Restrições 
Econômicas ao Desenvolvimento Brasileiro 

Estudo realizado 20 12 16 

4735 - Estudos sobre Políticas de Inclusão Social para o 
Desenvolvimento Brasileiro 

Estudo realizado 13 8 16 

4839 - Estudos da Rede Nacional de Instituições de Pesquisa 
e Planejamento 

Estudo realizado 20 22 22 

2217 - Coordenação Nacional de Pesquisa Econômica Pesquisa apoiada 21 12 19 

2222 - Monitoramento e Avaliação de Ações de Governo 
Avaliação 
realizada 

28 10 26 
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2221 - Acompanhamento e Análise da Conjuntura 
Informação 

disponibilizada 
ao público 

14 7 22 

2663 - Disseminação de Informações Econômico-Sociais e 
de Políticas Públicas 

Titulo publicado 33 15 25 

3597 - Implantação do Sistema Informatizado da Rede 
Nacional de Instituições de Pesquisa e Planejamento 

Sistema 
implantado         

(% de execução) 
12 18 18 

2219 - Formação e Capacitação de Recursos Humanos em 
Pesquisa Econômica Aplicada e Avaliação de Políticas 
Públicas 

Servidor 
capacitado 

257 180 246 

2010 - Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos 
Servidores 

Criança de 0 a 6 
anos atendida 

88 65 75 

2011 - Auxilio Transporte aos Servidores 
Servidor 

beneficiado 
170 121 160 

2012 - Auxílio Alimentação aos Servidores 
Servidor 

beneficiado 
517 474 485 

2004 - Assistência Médica e Odontológica aos Servidores 
Pessoa 

beneficiada 
1.984 2.218 2.066 

Em 2006, o IPEA se manteve fortemente integrado à dinâmica institucional do governo e 
aos principais espaços decisórios de políticas públicas, o que pode ser comprovado pelas demandas de 
governo para fins de assessoria direta e suporte técnico em atividades de formulação, implementação, 
monitoramento e avaliação de políticas públicas e de programas e planos de governo. Se por um lado tais 
demandas contribuíram para que o resultado da ação Monitoramento e Avaliação de Ações de Governo 
superasse, em muito, a meta estabelecida, por outro, indicam a importância e o reconhecimento do 
trabalho realizado pelo IPEA. 

Em conformidade com o objetivo de promover o planejamento de médio e longo prazo e 
de integrar Planejamento e Orçamento para dar maior eficácia à gestão pública e às políticas para o 
desenvolvimento econômico e social do país, o IPEA acompanhou e analisou o PPA 2004-2007 e o 
Orçamento 2006 e ofereceu apoio técnico ao acompanhamento das Metas do Milênio, programa das 
ONU. Nessa perspectiva, o IPEA participou ativamente da formulação de diretrizes, programas e projetos 
de governo,  de mecanismos de avaliação das políticas sociais (combate à fome, educação, saúde, 
assistência social, previdência, direitos humanos, da criança, do adolescente e do idoso) e da política 
industrial e de comércio exterior, e ainda forneceu apoio técnico ao aprimoramento da gestão pública e 
das estatísticas sociais.   

No que tange especificamente aos processos de modernização dos instrumentos de 
planejamento e gestão, o IPEA assumiu a coordenação e a responsabilidade pela execução de um piloto 
para o desenvolvimento e teste de metodologia de avaliação rápida do programa “Segundo Tempo”, do 
Ministério do Esporte.  O objetivo é verificar se o programa está pronto para ser gerenciado por 
resultados, quais mudanças são necessárias para fazê-lo e se avaliações intensivas são recomendáveis, 
considerando o seu potencial de contribuir para melhoraria do desempenho. Como resultado desse 
processo, será elaborado o “Guia para Avaliação de Programas Selecionados do PPA”, responsável pela 
difusão de uma metodologia de avaliação menos complexa e de menor custo. Com isso, espera-se 
contribuir para melhorar a qualidade da decisão e a alocação dos recursos e a conseqüente obtenção de 
melhores resultados pelo Governo Federal. Adicionalmente, o IPEA participa de Grupo de Trabalho, 
instituído pelo MP, com a finalidade de redesenhar a metodologia de elaboração do PPA, tendo por base 
as ações estratégicas de longo prazo 
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Dentre as atividades realizadas no âmbito da ação Estudos da Rede Nacional de 
Instituições de Pesquisa e Planejamento, é possível destacar aquelas relacionadas ao Projeto “Brasil: o 
estado de uma nação”, concebido com o objetivo de retratar, analisar e discutir questões ligadas ao 
desenvolvimento do país, contribuindo, assim, para a geração de um consenso mínimo em torno de bases 
para um modelo de desenvolvimento economicamente sustentável, institucionalmente estável e 
socialmente mais justo. Dessa forma, pretende estruturar e sistematizar um conjunto de informações e 
conhecimentos relevantes produzidos pelo IPEA e por outras instituições de pesquisa, de modo a 
apresentar e propor uma agenda de questões a serem enfrentadas pelo país na busca do desenvolvimento 
sustentado, com inclusão social e equilíbrio ambiental. Dentre os produtos do Projeto, destacam-se o 
livro-síntese, destinado a atingir um público letrado, porém não-especialista, além de versões resumidas e 
em línguas estrangeiras do mesmo e do sítio na internet.  

Tal prática, inaugurada pelo IPEA em 2005, busca analisar e expor à população 
brasileira os problemas que enfrentamos para que o potencial do país seja integralmente aproveitado, 
acompanhado de sugestões de mudanças que estimulem o debate sobre o que é necessário fazer para que 
o futuro encontre uma nação economicamente mais forte e menos desigual. Nesse sentido, o estudo, em 
sua edição de estréia, enfocou o tema “Desenvolvimento e inclusão social hoje e no futuro”, apresentando 
um retrato de como a nação brasileira tem produzido e se desenvolvido materialmente; como tem sido 
capaz de organizar suas instituições, empresas e indivíduos para inovar e competir com o resto do mundo; 
como tem dividido entre concidadãos o que é capaz de produzir; como seus membros se organizam e 
participam da vida social e política; como os brasileiros ocupam seu território e preservam os recursos 
naturais; como se reparte o poder e se administram subespaços nacionais no país e, na projeção da 
perenidade, como afinal pensamos o futuro, expresso na juventude de nossa gente.  

Em 2006, o estudo abordou o tema “Os desafios do mercado de trabalho brasileiro”, 
apresentando um amplo retrato da realidade brasileira em seus aspectos econômicos, social e 
institucional. As análises focalizam, ao longo dos oito capítulos que compõem a edição do livro, as 
conexões entre o mercado de trabalho e o ambiente macroeconômico, a dinâmica demográfica, as 
políticas e práticas educacionais e os avanços da tecnologia, assim como nossas relações com o resto do 
mundo, as políticas públicas e as instituições do país – aí incluída a Previdência Social, que aguarda os 
trabalhadores ao final de sua jornada. O volume ainda disponibiliza ao leitor, como não poderia deixar de 
ser, uma minuciosa avaliação do desempenho recente do mercado de trabalho brasileiro, que aborda, entre 
outros tópicos, o emprego, a taxa de participação e uma de suas principais inquietações: a informalidade. 
A interação entre esses capítulos faz da obra uma referência para o conhecimento de um dos maiores 
desafios do país, que são as condições de trabalho de sua gente. Cooperaram direta e indiretamente com 
esta edição diversas instituições, como o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MP), o 
Instituto de Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 
Educacionais Anísio Teixeira (Inep/MEC), o Ministério da Previdência e Assistência Social (MPAS), o 
Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), a Secretaria de Comércio Exterior (Secex/MDIC), a 
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), o Conselho Nacional de 
Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq/MCT), o Instituto Nacional de Propriedade Intelectual 
(Inpi), a Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe (Cepal), o Centro Internacional de 
Pobreza (CIP) do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (Pnud) e o Banco Interamericano 
de Desenvolvimento (BID), além da agência do Pnud no Brasil, por meio da generosa participação e 
suporte. Ainda em 2006, o IPEA iniciou a elaboração da edição 2007 do Projeto, que discutirá o tema 
“Eficiência do Estado Brasileiro”. 

Já a atividade de apoio a eventos manteve o respaldo institucional, técnico e financeiro 
que o IPEA oferece aos Encontros Anuais da ANPEC, SBE e ANPOCS e ao Fórum Nacional do INAE. 
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Todos os principais projetos desenvolvidos com os recursos dessa ação chegaram a bom termo, com 
repercussão muito positiva em termos da qualidade dos resultados obtidos. 

Em 2006, o IPEA desenvolveu estudos e pesquisas relacionados ao monitoramento da 
população e de sua evolução demográfica, das condições de vida, trabalho e renda da população e das 
políticas sociais e de regulação estatal em atendimento a essa população. Dentre os estudos e pesquisas 
realizados no âmbito da ação Estudos sobre Políticas de Inclusão Social para o Desenvolvimento 
Brasileiro, destaca-se o Radar das Condições de Vida (Radar Social), um instrumento de 
acompanhamento das condições de vida da população brasileira, que oferece subsídios para o 
monitoramento e a avaliação dos principais programas, políticas e ações públicas e privadas de cunho 
social em implementação no país. Dessa forma, o Radar Social torna acessíveis aos gestores públicos e à 
sociedade como um todo, análises, diagnósticos e informações sobre as condições de vida da população 
brasileira e sobre as políticas e programas de natureza social. Permite, dessa forma, aumentar o nível de 
eficiência e de eficácia das diversas ações em implementação que têm por objetivo reduzir os níveis de 
pobreza e de desigualdade existentes no Brasil. As condições de vida da população são analisadas por 
meio de seis dimensões sociais: trabalho, renda, educação, saúde, moradia e segurança, sob o pano de 
fundo das mudanças demográficas do país. Para cada uma das seis dimensões sociais, são identificados os 
principais problemas, levando em conta as diferenças que estes assumem em função do território, gênero, 
raça ou idade. Referências a anos anteriores e comparações entre países também estão incluídas no Radar. 
Finalmente, são apresentados os principais desafios para as políticas públicas superarem os problemas 
detectados. Em 2006, foi publicada no site do Ministério de Planejamento, Orçamento e Gestão a 2ª 
edição do Radar. Como ocorreu na edição anterior, o Radar é complementado pela SPI/MP com 
identificação dos programas do Governo Federal que contribuem para o enfretamento dos problemas 
identificados no Radar das Condições de Vida.  O Radar Social teve grande repercussão na imprensa e 
também junto ao governo, e despertou, inclusive, o interesse de diversos estados da Federação em 
realizarem estudos semelhantes.  

Além do Radar Social, o IPEA realizou importante estudo no sentido de documentar e 
analisar a recente queda da desigualdade de renda no Brasil, avaliar sua magnitude e importância, 
identificar seus principais determinantes e, por fim, delinear propostas de políticas públicas para que seja 
prolongada ou mesmo aprofundada nos anos subseqüentes. Dentre seus resultados, é possível destacar a 
publicação da Nota Técnica “Sobre a Recente Queda da Desigualdade de Renda no Brasil”. Esse trabalho 
contou com o respaldo de membros de um Comitê Internacional de Ato Nível, formado por pesquisadores 
de renome mundial, tais como François Bourguignon, vice-presidente e economista-chefe do Banco 
Mundial e James Heckman, professor da Universidade de Chicago e Prêmio Nobel de Economia e 
coordenado por Manuela Carneiro da Cunha, professora de antropologia na Universidade de Chicago. A 
nota originou o livro “Desigualdade de Renda no Brasil: uma análise da queda recente”, que está sendo 
organizado pelo IPEA e reúne artigos dos mais renomados pesquisadores na área.   

No estudo “Transição para a vida adulta ou vida adulta em transição?”, o IPEA analisa a 
juventude à luz do seu processo de transição para a vida adulta, buscando contextualizar o que é 
específico do jovem e o que é transversal a outras fases do ciclo da vida. 

Na ação Estudos para Redução ou Eliminação de Restrições Econômicas ao 
Desenvolvimento Brasileiro, o estudo “Tecnologia, Exportação e Emprego” abordou, sob um prisma 
totalmente inovador, um dos principais desafios da economia brasileira no período recente: a geração de 
empregos. A motivação para esse estudo partiu de duas indagações: como a demanda por trabalho reage 
às inovações tecnológicas na produção e como o pessoal ocupado nas empresas pode impulsionar as 
inovações tecnológicas? Nesse sentido, constitui-se um instrumento fundamental para a compreensão da 
dinâmica do mercado de trabalho no contexto das mudanças ocorridas na estrutura produtiva industrial 
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brasileira, nas últimas décadas. Além deste, tendo em vista a carência de estudos sobre o setor de serviços 
no Brasil, o IPEA coordenou o projeto “Estrutura e Dinâmica do Setor de Serviços no Brasil”. A 
originalidade desse projeto consiste em explorar os microdados da Pesquisa Anual de Serviços (PAS) do 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), utilizando-se do cruzamento com o mais amplo 
conjunto de informações do setor produtivo brasileiro. Este cruzamento, cuja metodologia foi 
desenvolvida em trabalhos anteriores do IPEA, permitiu investigar não apenas as informações 
econômico-financeiras da PAS, mas, também, características como a escolaridade média da mão-de-obra 
e a origem do capital das firmas. Representa, dessa forma, importante subsídio para a elaboração de 
políticas públicas, buscando analisar a estrutura e a dinâmica dos serviços sob o prisma do impacto deste 
setor em impulsionar a inovação na economia. 

Em meados de 2006, o Ministério do Planejamento abriu um processo interno de 
discussões, com vistas a delinear os principais desafios de médio prazo para o país. Nesse sentido, o 
IPEA, por meio de suas diretorias técnicas debateu os principais desafios do país nas áreas econômica e 
social nos seminários “Políticas Sociais: Programas de Transferência de Renda, Salário Mínimo e 
Redução da Desigualdade e da Pobreza”, “Previdência Social, Saúde e Educação", "Políticas para o 
aumento da eficiência econômica e da competitividade" e "Política econômica: uma proposta de longo 
prazo". Os resultados desse rico processo de discussões que podem ser conferidos, em parte, nos Textos 
para Discussão 1234, ”Uma Agenda para o Crescimento Econômico e a Redução da Pobreza”, e 1248, 
“Desafios e Perspectivas da Política Social”, fazem parte dos resultados alcançados no âmbito da ação 
Diagnósticos, Prospecções e Estratégias do Desenvolvimento Brasileiro. 

Os diversos outros estudos realizados no âmbito das ações supracitadas versaram sobre 
temas de demografia; de análise da situação social específica de grupos diferenciados por renda, gênero, 
raça e idade, incluindo aqui estudos sobre linha de pobreza e sobre crianças, adolescentes, jovens, 
mulheres e idosos; de mercado de trabalho, envolvendo nível de emprego e de rendimentos, qualidade do 
emprego e legislação; de políticas públicas e regulação estatal nas áreas de saúde, educação, cultura, 
previdência social, segurança, moradia e desenvolvimento urbano; e de avaliação de políticas públicas, 
pela análise das dimensões de eficiência, impacto e eficácia, e do respeito à igualdade de oportunidades; 
da condução da política industrial, tecnológica e de comércio exterior; das políticas macroeconômicas 
voltadas para a estabilidade e o crescimento; e da economia regional, agricultura e arranjos produtivos 
locais. 

As atividades de disseminação da informação e do conhecimento continuaram a ganhar 
ímpeto e a apresentar bons resultados, seja na edição e publicação de livros, revistas, boletins, textos para 
discussão e bases de dados e informações, seja na organização e apoio a eventos dirigidos ao público 
especializado (seminários, encontros, congressos e fóruns).  

Na ação Disseminação de Informações Econômico-Sociais e de Políticas Públicas, os 
principais resultados estão associados à edição de oito livros1 com os resultados de estudos e pesquisas 
desenvolvidos no âmbito da Instituição e a edição das revistas Pesquisa e Planejamento Econômico (PPE) 
e Planejamento e Políticas Públicas (PPP). Vale destacar, ainda, a consolidação da revista Desafios do 
Desenvolvimento, com o lançamento, em 2006, das doze edições mensais previstas. Lançada em parceria 
com o Pnud, a revista tem por objetivo contribuir para a organização do debate na sociedade e junto aos 
agentes públicos em torno dos grandes problemas e avanços da agenda do desenvolvimento do país. 
Fortemente ancorada na produção do IPEA, busca a difusão do conhecimento em temas de economia e 
tecnologia, sociedade e cidadania. Os principais beneficiários são os próprios formuladores de políticas 

                                                 
1 Não foram contabilizados para ação os resultados referentes à edição de 8 (oito) livros que ainda se encontram no 
prelo, além da versão eletrônica do Radar Social 2006.   
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públicas, mas também a sociedade de modo geral, uma vez que a revista estimula o diálogo em torno das 
alternativas de políticas públicas e apresenta os assuntos com abordagem sintética, linguagem acessível e 
programação visual agradável, de maneira a alcançar um público mais amplo. Mas o resultado da ação, 
para além do número de publicações, deve ser avaliado também pelo número distribuído de exemplares 
dessas publicações, pelo número de leitores (que é um múltiplo do número de exemplares), pelos acessos 
via internet e por outras formas de divulgação das análises produzidas. Em 2006, a revista Desafios 
apresentou tiragem de 15 mil exemplares, crescimento nas vendas ao público e distribuição da parcela 
não-vendida a formadores de opinião, parlamentares e gestores públicos. Pela internet, foram 
contabilizadas cerca de 255 mil visitas ao site da revista Desafios, para acesso a reportagens e entrevistas, 
e mais de 2,3 mil visitas ao site da revista PPE, para acesso aos artigos publicados.Por fim, cabe 
mencionar como atividades adicionais pertinentes a essa ação a organização de cursos e seminários, e a 
gestão dos centros de documentação na Instituição.  

Dentre os eventos promovidos pelo IPEA no ano de 2006, é possível destacar a 
realização de 5 cursos, 3 palestras, 150 seminários (145 nacionais e 5 internacionais) e 32 workshops, 
além das reuniões regulares para discussão das conjunturas agropecuária e industrial. Além desses, foram 
realizadas 8 edições do Debate sem Fronteiras e 17 edições do programa de TV “Desafios: o Brasil visto 
pelo IPEA”.  

No âmbito da ação Acompanhamento e Análise de Conjuntura, novas iniciativas 
permitiram superar as metas inicialmente estabelecidas. A produção regular anual de quatro edições do 
Boletim de Conjuntura foi mantida, bem como as atividades de produção de notas técnicas, de projeção 
de variáveis macroeconômicas através do uso de modelos desenvolvidos pelo IPEA e de discussão 
econômica em fóruns com participação de especialistas. O aprimoramento da qualidade do trabalho 
adveio do desenvolvimento dos modelos econômicos utilizados e do reforço da capacidade analítica a 
respeito da evolução da economia internacional. Um resultado adicional, não-contabilizado nas metas 
quantitativas estabelecidas para a ação, foi a consolidação da produção de versão do referido boletim em 
língua inglesa. 

Também foram produzidos com regularidade e pleno êxito os boletins de Política Social, 
de Mercado de Trabalho e de Conjuntura Industrial, este último em parceria com a ABDI. Essas 
publicações analisam e acompanham a evolução econômica, políticas, programas e os gastos públicos nas 
respectivas áreas, com o objetivo de oferecer à sociedade informações e análises relevantes sobre a 
implementação e avaliação de programas e políticas públicas, bem como de subsidiar a atuação de 
gestores e decisores políticos. Por fim, o ano de 2006 marcou o lançamento do Boletim de 
Desenvolvimento Fiscal, uma publicação trimestral sobre política fiscal e gestão e controle dos gastos 
públicos voltada para um público de gestores e tomadores de decisão dos poderes Executivo e 
Legislativo.  

O IpeaData, banco de dados do IPEA que acumula cinco mil séries de dados com 
informações sobre população, emprego, salário e renda, produção, consumo e vendas, além de 
indicadores sobre contas nacionais, finanças públicas, moeda e crédito, continuou a ser atualizado 
regularmente. Em 2006, foram verificadas 543 mil visitas ao IpeaData (cerca de 1,55 milhão de acessos a 
informações), o que representou um aumento de 12% em relação ao obtido em 2005. 

Vale ressaltar que o quadro exposto é ainda parcial, de vez que não dá conta de 
atividades em andamento e de diversas outras atividades desenvolvidas pelo IPEA. Não está incorporado 
aos resultados alcançados em 2006, o estudo Estado de uma Nação – Edição 2007, bem como outros 
estudos em andamento, embora parte dos trabalhos tenha sido executada em 2006. Da mesma forma, não 
se contabilizou a realização da 3ª edição de seu Concurso de Monografias anual, o Prêmio IPEA-Caixa 
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2006, que tem o objetivo de estimular a pesquisa nas áreas de desenvolvimento econômico, social e 
financeiro, e de divulgar trabalhos de reconhecida qualidade nessas áreas. Concorreram ao prêmio 177 
trabalhos, divididos entre os temas Eficiência e Efetividade do Estado no Brasil, Distribuição de Renda e 
Inclusão Econômica e Social, e Sistema Financeiro e Desenvolvimento Econômico. 

Mencione-se ainda a cooperação técnica com duas entidades vinculadas à ONU, o 
Centro Internacional de Pobreza, que tem por missão produzir estudos sobre os determinantes da pobreza 
em diferentes países e regiões do mundo, e o escritório da CEPAL no Brasil, cooperação que envolveu 
não apenas o apoio institucional e financeiro do IPEA, mas, sobretudo, a crescente interação com essas 
instituições para articulação dos respectivos programas de trabalho e atividades de pesquisa. Nessas duas 
parcerias, o IPEA oferece sua contribuição e se beneficia da oportunidade para troca de experiências, 
metodologias e conhecimentos, a qual abre caminho de interlocução com outros países nos temas da 
desigualdade e desenvolvimento. 

Assinale-se que o IPEA ativou, em 2006, um esforço de articulação com instituições, 
agências e organismos internacionais e estrangeiros para identificação de possibilidades de cooperação, 
com vistas a poder adquirir expertise e conhecimento sobre experiências nacionais de desenvolvimento e 
desenvolver estudos comparativos entre o Brasil e China, Índia, Coréia do Sul e Rússia, além dos países 
da OCDE e América Latina. Esse esforço de estabelecer parcerias com tais instituições, mediante 
instrumentos formais de cooperação, como acordos, memorandos e protocolos, redundou na assinatura de 
Acordo de Cooperação com o Development Research Center / Council of the State, da República Popular 
da China, e de Memorandos de Cooperação com o Fórum das Federações, organização não-
governamental sediada no Canadá, e com o Conselho de Reitores da Costa Rica, além de negociação de 
Acordo de Cooperação com o Institute of Developing Economies / JETRO, do Japão, e de nova parceria 
com a OCDE. 

Detalhamento dos Resultados Físicos 

4727 - Diagnósticos, Prospecções e Estratégias do Desenvolvimento Brasileiro 5 

 Estudos e pesquisas realizados (publicados em livro, relatórios de pesquisa, TDs IPEA e revistas especializadas)  

 Desafios e Perspectivas da Política Social 1 

 Uma Agenda para o Crescimento Econômico e a Redução da Pobreza 1 

 Gestão do Conhecimento em Instituições Federais de Ensino Superior 1 

 Estudos sobre China e Relações China-Brasil 1 

 Estudos sobre Inovação Tecnológica 1 

 

4730 – Estudos para Redução ou Eliminação de Restrições Econômicas ao Desenvolvimento Brasileiro 16 

 Estudos e pesquisas realizados (publicados em livro, relatórios de pesquisa, TDs IPEA e revistas especializadas)  

 Estudos sobre PROEX e BNDES-exim 1 

 Estudos sobre Comércio Exterior 1 

 Indústria de Software 1 

 Economia de Serviços 1 

 Concessões Rodoviárias e Pedágio 1 

 Modelos de Previsão de Crescimento Industrial 1 

 Estudos sobre Metas de Inflação e Inflação 1 

 Estudos sobre Finanças Públicas  1 

 Estudos sobre Modelos Macroeconômicos 1 
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Estudos s/ Regulação Econômica e Eficiência Produtiva em Mercados: custo e remuneração do Capital das 
Distribuidoras de Energia Elétrica 

1 

 Acesso ao crédito para micro, pequenas e médias empresas 1 

 Estudos sobre portos no Brasil 1 

 Estudos sobre Política Fiscal 1 

 Estudos sobre Previdência Social 1 

 Um modelo estrutural (“de consistência macroeconômica”) para a economia brasileira 1 

 Avaliação dos Efeitos dos Coeficientes Atualmente Aplicáveis ao Fundo de Participação dos Estados 1 

 

4735 - Estudos sobre Políticas de Inclusão Social para o Desenvolvimento Brasileiro 16 

 Estudos e pesquisas realizados (publicados em livro, relatórios de pesquisa, TDs IPEA e revistas especializadas)  

 Desigualdade de renda 1 

 Salário Mínimo e Mercado de Trabalho  1 

 Educação 1 

 Previdência e Assistência Social  1 

 População Idosa 1 

 Saúde Pública 1 

 Moradia e Violência nas Capitais Brasileiras 1 

 Política Trabalhista, Agrária, Agrícola e Pobreza 1 

 Radar das Condições de Vida e das Políticas Sociais 1 

 Consórcios da Juventude e Inserção de Jovens ao Mercado de Trabalho 1 

 Impactos do PRONAF na Migração Rural e Urbana entre 1995 e 2000  1 

 
Diferenciais de Rendimentos entre Setor Formal e Informal: Heterogeneidades nos postos de trabalho e nas 
características dos trabalhadores 

1 

 A Transição para a Vida Adulta no Brasil: Especificidades Sociais e Regionais 1 

 Ação Social das Empresas e das Organizações do Terceiro Setor 1 

 Financiamento e Gasto Público Social Federal 1 

 Acesso aos serviços públicos de transporte pela população de baixa renda 1 

 
 

4839 – Estudos da Rede Nacional de Instituições de Pesquisa e Planejamento 22 

 Estudos e pesquisas realizados (publicados em livro, relatórios de pesquisa, TDs IPEA e revistas especializadas)  

 Brasil: o estado de uma nação 2006 1 

 Políticas Regulatórias para Setor da Aviação Civil 1 

 Estudos sobre Impactos, Eficiência e Canais de Transmissão das Políticas Monetária e Fiscal 1 

 Jornada de Estudos sobre Regulação 1 

 Indicadores de Desenvolvimento de Municípios + Atlas de Indicadores de Desenvolvimento de Municípios 1 

 Esforço Fiscal dos Municípios Brasileiros 1 

 Valor Econômico dos Produtos Derivados da Floresta Amazônica Brasileira 1 

 Volatilidade da Arrecadação Tributária e Progressividade Fiscal 1 

 Modelo de Simulação Fiscal para o Brasil 1 

 A Taxa de Remuneração do Capital no Contexto da Nova Regulação para o Setor de Telecomunicações 1 

 Reuso de Água no Setor Industrial 1 
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Avaliação do Fundo de Participação dos Municípios como Promotor da Eqüidade e Eficiência Fiscal 
Municipal 

1 

 Escola x Mercado de Trabalho: a Escolha dos Jovens e seus Efeitos sobre a Taxa de Atividade 1 

 Avaliação e Mensuração do Agronegócio 1 

 Inovação, Intensidade Tecnológica, Produtividade e Difusão 1 

 Ativos Intelectuais e Inovação 1 

 Termos de Troca na Agricultura 1 

 Instituições e Desempenho do Mercado de Trabalho no Brasil: o papel da informalidade 1 

 Seminários, encontros, congressos e eventos organizados ou apoiados  

 XVIII Fórum Nacional – Instituto Nacional de Altos Estudos 1 

 XXXIV Encontro de Economia da Associação Nacional de Pós-Graduação em Economia – ANPEC 1 

 XXVIII Encontro Brasileiro de Econometria – Sociedade Brasileira de Econometria 1 

 XXX Encontro Nacional da Associação Nacional de Pós-Graduação em Sociologia – ANPOCS 1 

 
2217 - Coordenação Nacional de Pesquisa Econômica 19 

 Estudos e pesquisas apoiados (apoio direto, realizado por bolsistas, a estudos, pesquisas e boletins)  

 Brasil: o estado de uma nação 1 

 Impactos Sociais e Econômicos dos Acidentes de Trânsito nas Rodovias Brasileiras  1 

 Ação Social das Empresas e das Organizações do Terceiro Setor  1 

 Estudos sobre China e Relações China-Brasil  1 

 A Economia das Filas para Internações no Sistema Único de Saúde Brasileiro 1 

 Desigualdade de Rendimentos no Brasil  1 

 Políticas Trabalhista, Fundiária e de Crédito Agrícola e seus Efeitos Adversos sobre Pobreza no Brasil  1 

 Perfis e Gastos das Famílias a partir das Pesquisas de Orçamentos Familiares IBGE  1 

 Dinâmica do Setor de Telecomunicação no Brasil  1 

 Evolução da Capacidade da Indústria de Geração de Emprego e Saldo Comercial  1 

 Radar das Condições de Vida e das Políticas Sociais  1 

 Boletim Mercado de Trabalho  1 

 Boletim de Políticas Sociais: Acompanhamento e Análise  1 

 Transições ao longo do Ciclo da Vida e as Especificidades da Juventude 1 

 Integração das Bases de Informação: atualização do IPEADATA  1 

 Estudos da Produção e Comercialização de Bens e Serviços  1 

 Portos Brasileiros: localização e importância econômica  1 

 Valor Econômico dos Produtos Derivados da Floresta Amazônica Brasileira  1 

 Análise do Setor Externo da Economia Brasileira e da Economia Internacional/Análise da Conjuntura  1 

 
2222 – Monitoramento e Avaliação de Ações de Governo 26 

 Avaliações realizadas (elaboração de relatórios de governo, pareceres, notas técnicas e avaliações)  

 Relatório Semanal IPEA para Presidência da República 1 

 
PPA 2004-2007 - Revisão de Programas e Indicadores (Saúde, Educação, Trabalho, Assistência Social, D. 
Humanos, Cultura, Infra-estrutura, Habitação, Saneamento, Desenvolvimento Regional e Rural, Meio 
Ambiente e Integração) 

1 

 Relatório PIDESC - Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais 1 

 Acompanhamento da Política e da Conjuntura Agropecuária 1 
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 Mensagem Presidencial de Encaminhamento do Projeto de Lei Orçamentária Anual 1 

 Avaliações realizadas (participação em grupos de trabalho por solicitação do governo)  

 
Grupo de Trabalho sobre Arranjos Produtivos Locais - Ministério do Desenvolvimento, Indústria e 
Comércio Exterior (MDIC) 

1 

 
Grupo Técnico da Comissão de Financiamentos Externos – COFIEX da Secretaria de Assuntos 
Internacionais – SEAIN/MP  

1 

 
Políticas Nacionais de Nutrição e Combate à Fome 
• Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional – CONSEA 
• Comitê de Entidades no Combate à Fome e pela Vida – COEP. 

1 

 

Políticas de Assistência Social 
• Conselho Nacional de Assistência Social  
• Grupo de Trabalho do Plano Decenal de Assistência Social (CNAS)  
• Grupo de Trabalho sobre o funcionamento dos conselhos municipais e estaduais de Assistência Social 

(CNAS).  
• Comissão Intergestora Tripartite – CIT da Assistência Social. 
 

1 

 Conselho Nacional de Previdência Social 1 

 

Políticas Nacionais de Defesa da Criança e do Adolescente  
• Conselho Nacional de Defesa da Criança e do Adolescente – CONANDA. 
• Comissão Intersetorial para Promoção, Defesa e Garantia do Direito de Crianças e Adolescentes à 

Convivência Familiar e Comunitária. 
• Comitê Gestor Plano Presidente Amigo da Criança e do Adolescente. 
• Congresso Nacional "Frente Parlamentar da Criança e Adolescente" - assessoramento técnico na área 

dos direitos humanos de crianças e adolescentes. 

1 

 
Política Nacional de Defesa do Idoso  
• Conselho Nacional de Direito do Idoso – CNDI 

1 

 

Políticas de Direitos Humanos 
• Conselho Nacional dos Direitos Humanos 
• Assessoramento técnico à Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República na área de 

financiamento do Sistema Nacional das Medidas Socioeducativas para o Adolescente em Conflito 
com a Lei – SINASE. 

• Assessoramento técnico ao Conselho Nacional de Educação e Direitos Humanos. 
• Assessoria técnica prestada à Secretaria Especial dos Direitos Humanos - SEDH  

1 

 Conselho de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEF 1 

 

Políticas Nacionais de Combate à Discriminação de Raça e Gênero 
• Comissão Tripartite de Igualdade e Oportunidade e Tratamento de Gênero e Raça 
• Comitê Pró-Equidade de Gênero  
• Conselho Nacional de Combate à Discriminação – CNCD 

1 

 
Comitê Executivo do Governo Eletrônico (Comitês Técnicos de Inclusão Digital e de Gestão do 
Conhecimento)  

1 

 Comissão Nacional de População e Desenvolvimento – CNPD 1 

 

Trabalho e Emprego 
• Participação na Comissão de Avaliação de Projetos do Programa FAT/PROINOVAÇÃO 
• Conselho Consultivo do Programa Nacional de Estímulo ao Primeiro Emprego para Jovens 

(CCPNPE) 

1 

 

Produção de Estatísticas sobre Saúde 
• Grupo de Trabalho sobre Recursos em Saúde no âmbito da RIPSA  
• Grupo Executivo de Contas de Saúde  
• Câmara Técnica do Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde - SIOPS 

1 

 Comitê dos Produtores de Estatísticas Educacionais - COMPED 1 

 Grupo Técnico de Reformulação do PPA 1 

 Políticas Nacionais de Proteção ao Meio Ambiente - Consórcio ZEE Brasil / Plano Amazônia Sustentável 1 
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Participação em equipe interministerial instituída para viabilizar a implementação da Rede Governamental 
de Planejamento Estratégico, no âmbito do Projeto EuroBrasil 2000 

1 

 

Investimentos externos no Brasil 
• Grupo de Trabalho da Renai - Rede Nacional de Informações sobre o Investimento. 
• Assessoria à Embaixada do Brasil em Tóquio com um estudo sobre o perfil do Investimento Japonês 

no Brasil. 

1 

 

Comércio Exterior 
• Grupo de Trabalho da CAMEX - Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior 

(MDIC) 
• Assessoramento ao desenho de políticas de promoção às exportações (principalmente Micro e 

pequena empresa) – Agência Brasileira de Promoção às Exportações (Apex-Brasil) e MDIC. 

1 

 Grupo de Trabalho sobre Parcerias Público-privadas – Ministério do Planejamento 1 

 
2221 - Acompanhamento e Análise da Conjuntura 22 

 Informação disponibilizada ao público (boletins periódicos e bases de dados sócio-econômicos)  

 Boletim de Conjuntura - nºs 72,  73, 74 e n 75 4 

 Boletim de Políticas Sociais – Acompanhamento e Análise – nº 12  1 

 Boletim Mercado de Trabalho – Conjuntura e Análise - nºs 30 e 31  2 

 Boletim de Conjuntura Industrial IPEA / ABDI nºs 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 12 

 Boletim de Desenvolvimento Fiscal - nºs 1 e 2 2 

 IPEADATA 1 

 
2663 – Disseminação de Informações Econômico-Sociais e de Políticas Públicas 25 

 Títulos publicados (revistas periódicas)  

 Desafios do Desenvolvimento – nºs 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 12 

 Pesquisa e Planejamento Econômico – PPE – Vols. 36/1, 36/2 e 36/3 3 

 Planejamento e Políticas Públicas – PPP – nºs 26 e 27 2 

 Títulos publicados (livros)  

 Brasil: o estado de uma nação – 2006 1 

 Os Mecanismos de Discriminação Racial nas Escolas Brasileiras 1 

 Métodos Quantitativos em Regulação e Defesa da Concorrência 1 

 Brésil: L'état D'une Nation 2005 1 

 Estrutura e Dinâmica do Setor de Serviços no Brasil 1 

 Reforma do Estado, Responsabilidade Fiscal e Metas de Inflação: lições da experiência da Nova Zelândia 1 

 Tecnologia, Exportação e Emprego 1 

 Transição para a vida adulta ou vida adulta em transição? 1 

 

3597 - Implantação do Sistema Informatizado da Rede Nacional de Instituições de Pesquisa e Planejamento 18% 

 Sistema implantado (% de execução física)  

 Aquisição de Ativos de Rede 18% 

 
2219 - Formação e Capacitação de Recursos Humanos em Pesquisa Econômica Aplicada e Avaliação de 
Políticas Públicas 

246 

 Servidores capacitados (cursos de formação e capacitação)  

 Pós Graduação - Mestrado e Doutorado 7 
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Gestão: Auditoria / Fiscalização / Controle / Compras / Licitações / Contratos / Gestão de Projetos/ Gestão 
da Informação 

55 

 Informática 57 

 Ensino Fundamental e Ensino Médio 8 

 Demais Cursos 47 

 Servidores capacitados (participação de técnicos em seminários, encontros, congressos e workshops)  

 Encontros / Congressos / Seminários / Fóruns / Workshops no Brasil e no Exterior 72 

A execução da dotação orçamentária, consideradas as despesas correntes, investimentos, 
encargos da dívida externa e com pessoal e encargos sociais, registra que dos recursos destinados pela Lei 
n.º 11.451/07, foram liberados 96,61% e que o gasto efetivo alcançou 98,84% do disponibilizado. O 
quadro a seguir permite verificar em detalhe a execução orçamentária e financeira do exercício. 

Metas e Resultados Financeiros 

Programa / Ação 
Aprovado 

A 

Disponível 

B 

Realizado 

C 

% 

C/B 

0089  Previdência de Inativos e Pensionistas da União 76.659.690,00 76.659.690,00 76.575.544,00 99,89 

 0181 Pagamento de Aposentadorias e Pensões 76.659.690,00 76.659.690,00 76.575.544,00 99,89 

0681  Gestão da Participação em Organismos Internacionais  900.000,00 900.000,00 900.000,00 100,00 

 0107 Contribuição à Comissão Econômica para a América Latina e 

Caribe 900.000,00 900.000,00 900.000,00 100,00 

0797  Prospecção e Avaliação de Políticas Públicas 110.461.789,00 104.008.809,00 102.469.648,00 98,52 

 4727 Diagnósticos, Prospecções e Estratégias de Desenvolvimento 

Brasileiro 350.000,00 15.000,00 15.000,00 100,00 

 4730 Estudos para a Redução ou Eliminação de Restrições 

Econômicas ao Desenvolvimento Brasileiro 214.004,00 60.000,00 60.000,00 100,00 

 4730 Estudos sobre Políticas de Inclusão Social para o 

Desenvolvimento Brasileiro 300.000,00 100.000,00 100.000,00 100,00 

 4839 Estudos da Rede Nacional de Instituições de Pesquisa e 

Planejamento 2.240.000,00 0,00 0,00 0,00 

 2217 Coordenação Nacional de Pesquisa Econômica 900.000,00 900.000,00 900.000,00 100,00 

 2222 Monitoramento e Avaliação de Ações de Governo 300.000,00 15.000,00 15.000,00 100,00 

 2221 Acompanhamento e Análise da Conjuntura 164.000,00 0,00 0,00 0,00 
 2663 Disseminação de Informações Econômico-Sociais e de Políticas 

Públicas 1.800.000,00 
   

(1)1.450.408,00 946.443,00 65,25 
 3597 Implantação do Sistema Informatizado da Rede Nacional de 

Instituições de Pesquisa e Planejamento 1.100.000,00 641.001,00 633.051,00 98,76 

 2219 Formação e Capacitação de Recursos Humanos em Pesquisa 

Econômica Aplicada e Avaliação de Políticas Públicas  300.000,00  (2)   141.432,00 88.792,00 62,78 

 2272 Gestão e Administração do Programa 85.434.778,00 83.678.525,00 83.144.588,00 97,32 

  - Remuneração de Pessoal Ativo da União 69.434.778,00 69.434.778,00 69.426.703,00 99,99 

  - Outras Despesas Correntes e de Capital 16.000.000,00 14.243.747,00 13.717.885,00 96,31 

 09HB Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o 

Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos 

Federais 14.677.011,00 14.677.011,00 14.558.748,00 99,19 

 2010 Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores 100.740,00 62.586,00 58.336,00 93,21 
 2010 Auxilio Transporte aos Servidores 200.000,00 200.000,00 87.456,00 43,73 
 2012 Auxílio Alimentação aos Servidores 1.078.920,00 1.078.920,00 909.789,00 84,32 

 2004 Assistência Médica e Odontológica aos Servidores 1.302.336,00 988.926,00 952.445,00 96,31 

0901  Operações Especiais: Cumprimento de Sentenças Judiciais  (3)        23.850,00  (3)   23.850,00 (3) - 
 0005 Cumprimento de Sentença Judicial Transitada em Julgado 23.850,00 23.850,00  - 

0906  Operações Especiais: Serviço da Dívida Externa 5.579.097,00 5.459.097,00 4.940.624,00 90,50 
 0284 Amortização e Encargos de Financiamento da Dívida Contratual 

Externa 5.579.097,00 5.459.097,00 4.940.624,00 90,50 
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Subtotal Unidade IPEA 193.624.426,00 187.051.446,00 184.885.816,00 98,84 

1001  Gestão da Política de Turismo - Embratur   (4)     532.533,00 532.533,00 532.533,00 100,00 

 4104 Sistema de Informações Turísticas - Embratur 532.533,00 532.533,00 532.533,00 100,00 

Subtotal 194.156.959,00 187.583.979,00 185.418.349,00 98,84 

Subtotal Recursos Descentralizados  (-) 572.573,00 (-) 572.573,00 0,00 0,00 

Total 193.584.386,00 187.011.406,00 185.418.349,00 99,15 

(1) R$ 500.000,00 descentralizado para UG 154003 CAPES/DF; (2) R$ 48.723,00 para UG 170009 – ESAF; (3) R$ 23.850,00 para UG 090032 
– TRF 1ª R (4) UG 185001 – Embratur – Descentralização Recebida 

4.4.  Avaliação do resultado, indicando as causas de sucesso ou insucesso: 

O ano de 2006 foi particularmente importante para o fortalecimento institucional do 
IPEA com vistas à realização, com excelência, de sua missão institucional. A consolidação de suas linhas 
de pesquisa e o desenvolvimento dos projetos estratégicos para o período 2003-2006 permitiram, ao 
Instituto, melhor atender as demandas do governo e da sociedade brasileira em questões relacionadas aos 
desafios e alternativas para o desenvolvimento do país. Os resultados auferidos, que demonstram o 
alcance dos objetivos estabelecidos, podem ser atribuídos aos seguintes fatores:  

• A execução financeira bastante próxima ao valor previsto na Lei de Orçamentária 
Anual, a despeito das dificuldades causadas pelo contingenciamento de recursos e posterior liberação no 
final do período. 

• O IPEA reforçou suas atividades de assessoria e encontra-se integrado na dinâmica 
institucional do Governo, participando dos principais espaços decisórios que demandam e utilizam sua 
produção técnica. Ampliou, ainda, a oferta de produtos ao público geral, em termos dos temas 
pesquisados ou nos formatos e acessos oferecidos, que permitiram transcender ao público especializado e 
atingir também o público não-especialista.  

• A maior maturidade profissional dos servidores nomeados em 2004 e 2005, com 
reflexos sobre as atividades de pesquisa e de gestão da instituição.   

5.  MEDIDAS ADOTADAS PARA SANEAR DISFUNÇÕES DETECTADAS:  

5.1. Identificação do programa, projeto/atividade ou ação administrativa: 

O IPEA administra, diretamente, o programa 0797-Prospecção e Avaliação de Políticas 
Públicas. 

5.2. Disfunção estrutural ou situacional que prejudicou ou inviabilizou o alcance dos 
objetivos e metas colimados: 

O Programa 0797-Prospecção e Avaliação de Políticas Públicas não apresentou 
restrição que tenha inviabilizado o alcance das metas previstas. Dificuldades circunstanciais, que 
causaram atrasos nos cronogramas previstos para a licitação de compra de equipamentos e demais 
recursos de tecnologia da informação e da comunicação, levaram a adiar, para 2007, alguns 
aprimoramentos na gestão de projetos e na gestão da informação e do conhecimento. No entanto, tais 
dificuldades não chegaram a impedir a consecução dos resultados previstos.  

Por outro lado, uma dificuldade estrutural, há muito identificada, ainda representa um 
gargalo para que a Instituição possa ter um desempenho ainda melhor em relação às metas previstas. 
Embora a realização dos últimos concursos públicos tenha reduzido o problema, o IPEA continua a 
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perder pessoal técnico nas áreas técnica e gerencial em decorrência de aposentadorias, falecimentos, 
pedidos de exoneração decorrentes de aprovação em concursos públicos de outras instituições e cessões a 
outros órgãos. 

5.3. Medidas implementadas e/ou a implementar para tratar as causas de insucesso: 

O IPEA tem procurado reforçar as equipes responsáveis pelo acompanhamento de 
processos licitatórios, de modo a agilizar a conclusão das licitações em andamento e a aprimorar as 
especificações das licitações que estão sendo iniciadas em 2007. Quanto à quantidade reduzida de 
recursos humanos, o IPEA tem procurado desenvolver e reforçar as ações de capacitação e qualificação 
de pessoal, de modo a elevar a produtividade do trabalho. Além do treinamento dos novos servidores, 
para que possam exercer atividades antes desempenhadas por aqueles que deixaram e estão deixando a 
instituição, está sendo priorizada a política de capacitação dos corpos técnico e gerencial da instituição, 
calcada em cursos de reciclagem e aperfeiçoamento de duração variada e no incentivo à realização de 
cursos de pós-graduação. Não obstante, seria muito oportuna a ampliação das vagas do concurso público 
já realizado, com vistas à reposição de pessoal e à complementação do quadro de pessoal em áreas 
específicas que lidam com gestão (projetos, compras, licitações e recursos humanos) e informação 
(biblioteconomia, arquivologia, comunicação e estatística).  

5.4. Responsáveis pela implementação das medidas: 

 As providências internas ao IPEA têm sido implementadas pelas áreas de administração 
e de gestão técnica. Já a abertura de vagas no concurso, ainda válido, depende de autorização do MP. 

6.  TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS (CONVÊNIOS E OUTROS MEIOS) 

6.1. Transferências de Recursos  

Identificação Valor 

N.º SIAFI 

Processo N.º N.º do Termo 
Data de 

Assinat. 

Data de 

Vigência 

Objeto 
Public. Diário 

Oficial  
Razão Social CNPJ 

Pactuado 
Liberado no 

Exercício 

498355 03013.000703/03-38 01/2004 16/01/04 31/12/07 
Ajuste complementar ao Acordo de Cooperação entre a 
República Federativa do Brasil e a ONU para o 
funcionamento do escritório da CEPAL no Brasil. 

22/01/04 CEPAL 03.655.290/0001-08 4.000.000,00  1.023.400,00  

522297 03016.000003/05-85 002/2005 14/12/04 30/10/07 
Criação e integração de Rede de Pesquisa e 
Desenvolvimento de Políticas Públicas - "REDE IPEA 
II". 

17/03/05 PNUD 03.723.329/001-79 16.574.790,00  2.957.233,00  

411622 03012.000381/00-94 01/2001 01/02/01 31/03/06 
Realização de estágios curriculares de ensino e 
aprendizagem. 

06/02/01 CIEE 61.600.839/0001-55 1.225.000,00  13.473,79  

554126 03012.000381/00-94 01/2006 01/02/06 11/02/07 
Realização de estágios curriculares de ensino e 
aprendizagem. 

20/02/06 CIEE 61.600.839/0001-55 150.000,00  146.584,10  

557818 03011.000049/06-25 02/2006 31/03/06 30/04/07 
Execução do Programa Nacional de Pesquisa Econômica 
- PNPE 

05/05/06 ANPEC 18.234.906/0001-36 900.000,00  900.000,00  

562490 0312.000145/066-63 03/2006 30/06/06 30/06/09 
Executar Ações complementares a assistência a saúde já 
concedida, com vistas a melhoria da qualidade de vida 
dos servidores do IPEA. 

04/07/06 FIPECq VIDA 04.955.204/0001-37 190.000,00  100.000,00  

562489 03013.000054/06-18 04/2006 30/06/06 30/11/06 Apoio às atividades do 30º Encontro Anual da ANPOCS 30/06/06 ANPOCS 29.978.236/0001-89 50.000,00  50.000,00  

567439 03013.000065/06-06 05/2006 08/08/06 28/12/06 
Apoio a realização do XXXI Encontro Nacional de 
Economia 

28/08/06 ANPEC 18.234.906/0001-36 60.000,00  60.000,00  

567096 03016.000007/04-82 06/2006 23/08/06 30/04/07 
Revisão "F"- altera a modalidade de execução direta 
(DEX) para execução nacional (NEX). Edição da Revista 
"Desafios do Desenvolvimento". 

4/9/2006 PNUD 03.723.329/0001-79 630.000,00  350.000,00  

TOTAL 23.779.790,00 5.600.690,89  

6.2. Recursos Recebidos 

Identificação Valor 

N.º SIAFI 
Processo N.º N.º do Termo 

Data de 

Assinat. 

Data de 

Vigência 

Objeto 
Public. Diário 

Oficial  
Razão Social CNPJ 

Pactuado 
Liberado no 

Exercício 

(1) 
03016.000028/05-89 

 
72100.000898/05-11 

S/N 01/12/05 02/04/07 
Realização de Pesquisas para conhecer a dimensão e o 
perfil da mão-de-obra formal ocupada em atividades 
características do turismo, construir indicadores 

22/12/05 EMBRATUR 33.741.794/0001-00 296.328,00  229.504,62  
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conjunturais e implantar banco de dados. 

522501 03016.000004/05-20 01/2005 18/02/05 27/10/06 
Desenvolvimento do Projeto "Impactos Sociais e 
Econômicos dos Acidentes de Trânsito nas Rodovias 
Brasileiras". 

22/02/05 DENATRAN 05.4465.986/0001-99 979.000,00  229.000,00  

573218 
03016.000014/06-46 

 
80001.013862/06-25 

01/2006 22/11/06 30/01/07 
Desenvolvimento do Projeto "Impactos de 
atropelamentos de pedestres e ciclistas e da gravidade dos 
Acidentes de Trânsito nas Rodovias Federais". 

24/11/06 DENATRAN 05.465.986/0001-99 100.000,00  100.000,00  

571448 
03016.000011/06-11 

 
2500.102987/06-21 

Port. 102/2006 10/10/06 30/10/07 

Cursos, Congressos, Encontros, Treinamentos, 
Seminários e Eventos, estudos e pesquisas - auxilio 
financeiro ao desenvolvimento do Projeto "Impactos em 
saúde dos acidentes de trânsito nas rodovias brasileiras". 

26/10/06 MS-FNS 
UG/Gestão 

257001/00001 
135.000,00  135.000,00  

(1) 
72100.0001283/06-

93 
S/N 6/12/06 6/6/08 

Realização de Pesquisas para conhecer a dimensão e o 
perfil da mão-de-obra informal ocupada em atividades 
características do turismo, conhecer a remuneração da 
mão-de-obra ocupada nessas atividades, construir 
indicadores sobre a evolução da ocupação formal por 
município, complementar e atualizar as informações do 
banco de dados com os resultados. 

18/12/06 EMBRATUR 33.741.794/0001-00 325.000,00  80.000,00  

- - 
06PF00027  
06NC00137 

23/3/2006 - 

Descentralização de crédito para atender despesas com o 
Seminário "Inovação Tecnologia e Competitividade", de 
interesse do Ministério do Planejamento Orçamento e 
Gestão. 

- MTUR 
UG/Gestão  

540001/00001 
26.400,00  26.400,00  

TOTAL 1.861.728,00 799.904,62  

(1) Protocolo de Ação 

7.  CONTROLE DAS ENTIDADES DE PREVIDÊNCIAS PRIVADAS  
PATROCINADAS:  

 Não se aplica. 

8.  PROJETOS E PROGRAMAS FINANCIADOS COM RECURSOS EXTERNOS 

8.1. Demonstrativo do Fluxo Previsto e do Fluxo Realizado 

8.1.1.            Contrato de Empréstimo Externo 

                                                                                                                                                    US$ 

Código do Projeto  Finalidade Financiador Custo Total Ingressos 
Externos 

Contrapartida 
Financeira 

0991 / OC-BR 
Apoiar a criação e integração de uma Rede 
de Pesquisa e de Desenvolvimento de 
Políticas Públicas 

BID 21.948.673 21.599.282 1.000.000 

              US$ 

Valor das Transferências de Recursos 

No Exercício  Até o Exercício 

Amortização Comissão de Compromisso Juros Amortização Comissão de Compromisso  Juros 

1.626.346 1.359 968.183 5.068.950 582.944 6.338.527 

8.2. Avaliação critica dos resultados alcançados nos projetos (inclusive quanto aos 
objetivos e metas previstos vs. realizados):  

O Contrato de Empréstimo 0991/OC-BR, assinado entre o Governo do Brasil e o Banco 
Interamericano de Desenvolvimento – BID, trata do Programa Rede IPEA de Pesquisa em Políticas 
Públicas, que tem por objetivo desenvolver estatísticas e linhas de estudos e pesquisas sócio-econômicas, 
bem como disseminar conhecimento através de publicações e da organização direta ou apoio a fóruns e 
seminários especializados, sempre com foco no aprimoramento de políticas públicas e ênfase nos desafios 
da inclusão social e do crescimento econômico sustentado. 



 

 

 30 

As atividades do Programa Rede IPEA apresentaram progresso firme e contribuíram 
para a consecução das metas físicas previstas para 2006 nas diversas ações finalísticas do programa 0797-
Prospecção e Avaliação de Políticas Públicas, em sintonia com as prioridades estabelecidas no PPA-
2004/2007. Os estudos, pesquisas, publicações, seminários e eventos enfatizaram os temas da Inclusão 
Social e do Crescimento e Geração de Emprego e Renda e as ações de formulação, gestão e avaliação das 
políticas públicas, e assim contribuíram para o aperfeiçoamento das políticas públicas, com destaque para 
os projetos prioritários Estado de uma Nação e Desafios do Desenvolvimento.   

Em 2006 foram concluídas as negociações para a contratação nova de operação junto ao 
BID, tendo em vista o término do Contrato 0991/OC-BR. O novo contrato de empréstimo, a ser aprovado 
pelo Senado Federal, terá a duração de 5 (cinco) anos e prevê a destinação de US$ 8,8 milhões para a 
realização de estudos e pesquisas no âmbito do Programa Diagnósticos, Perspectivas e Alternativas para o 
Desenvolvimento do Brasil- IPEA Pesquisa. 

O financiamento permitirá, ao IPEA, o desenvolvimento de projetos estruturantes, dentre 
eles, o Estado de uma Nação, além da implantação de um programa intenso de cooperação e intercâmbio 
nacional e internacional, e a implantação de ações que conduzam ao seu próprio desenvolvimento 
institucional. Dessa forma, contribuirá para a melhoria da produção, da sistematização e da disseminação 
de conhecimentos sobre os desafios para o desenvolvimento do país, com a indicação de alternativas para 
a sua solução. 

O empréstimo terá prazo de amortização de 20 anos, com um período de carência de 
cinco anos e taxa de juros variável com base na LIBOR. Os fundos de contrapartida locais para o projeto 
totalizarão US$1,65 milhão. 

9.  PROJETOS E INSTITUIÇÕES BENEFICIADOS POR RENÚNCIA FISCAL  

 Não se aplica 

10. AVALIAÇÃO SÓCIO-ECONÔMICA DAS OPERAÇÕES DE FUND OS  

 Não se aplica 

11. GASTOS COM CARTÕES DE CRÉDITO 

No triênio 2004/06, foi realizada despesa no montante de R$ 17.069,27 (dezessete mil 
sessenta e nove reais e vinte e sete centavos) por meio do Cartão de Pagamento do Governo Federal – 
CPGF, conforme abaixo: 

R$ 

Modalidades 2004 2005 2006 Total 

Compras 155,40 0,00 1.187,59 1.342,99 

Saques 1.181,67 7.760,11 6.784,50 15.726,28 

Total 1.337,07 7.760,11 7.972,09 17.069,27 

12.  INFORMAÇÃO QUANTO AO EFETIVO ENCAMINHAMENTO AO  ÓRGÃO 
DE CONTROLE INTERNO DOS DADOS E INFORMAÇÕES RELATIV OS AOS ATOS DE 
ADMISSÃO E DESLIGAMENTO EXIGÍVEIS NO EXERCÍCIO A QU E SE REFEREM AS 
CONTAS, NOS TERMOS DO ART. 8º DA IN/TCU N.º 444/2002. 
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Os dados e informações relativos aos atos de admissão e desligamento tem sido, 
regularmente, enviados aos órgãos de controle interno e estão consubstanciados no quadro abaixo. 

Seq. Tipo Número Controle Servidor/Instituidor Situação 

1 Admissão 10608109-01-2006-000003-5 ALDEMAR MAIA NETO  
Autuado 

06.12.2006 

2 Admissão 10608109-01-2006-000001-9 ARIEL REINALDO MESQUITA DA SILVA  
Autuado 

09.09.2006 

3 Admissão 10608109-01-2006-000004-3 BERNARDO FIGUEIREDO SILVA  
Autuado 

06.12.2006 

4 Admissão 10608109-01-2006-000002-7 RONALDO DIAS  
Autuado 

01.11.2006 

5 Desligamento 10608109-02-2006-000007-7 ANTONIO OSORIO MENEZES BATISTA  
Em Andamento no TCU 

27.11.2006 

6 Desligamento 10608109-02-2006-000006-9 DANIEL DA COSTA FERNANDES DE FREITAS  
Em Andamento no TCU 

31.07.2006 

7 Desligamento 10608109-02-2006-000001-8 DOUGLAS PEREIRA PEDRA  
Em Andamento no TCU 

08.12.2005 

8 Desligamento 10608109-02-2006-000003-4 GUSTAVO MARUO MATUSHITA  
Em Andamento no TCU 

29.06.2006 

9 Desligamento 10608109-02-2006-000004-2 JOSE JAYME MORAES JUNIOR  
Em Andamento no TCU 

29.06.2006 

10 Desligamento 10608109-02-2006-000005-0 LEONARDO HENRIQUE LIMA DE PILLA  
Em Andamento no TCU 

31.07.2006 

11 Desligamento 10608109-02-2006-000002-6 MARCO FLÁVIO DA CUNHA RESENDE  
Em Andamento no TCU 

03.01.2006 

13.  INFORMAÇÃO QUANTO AO EFETIVO ENCAMINHAMENTO AO  ÓRGÃO 
DE CONTROLE INTERNO DOS DADOS E INFORMAÇÕES RELATIV OS AOS ATOS DE 
CONCESSÃO DE APOSENTADORIA, REFORMA E PENSÃO EXIGÍV EIS NO EXERCÍCIO A 
QUE SE REFEREM AS CONTAS, NOS TERMOS DO ART 8º DA IN/TCU N.º 44/2002. 

Os dados e informações relativos aos atos de concessão de aposentadoria, reforma e 
pensão tem sido, regularmente, enviados aos órgãos de controle interno e estão consubstanciados no 
quadro abaixo. 

Seq. Tipo Número Controle Servidor/Instituidor Situação 

01 Aposentadoria 10608109-04-2006-000178-0 AGUINALDO HÉLCIO GUIMARÃES  Homologado 

02 Aposentadoria 10608109-04-2006-000082-2 ANNA MARIA CARVALHO DA SILVEIRA  
 

Homologado 

03 Aposentadoria 10608109-04-2006-000179-9 ANTONIO PATRIOTA  
 

Homologado 

04 Aposentadoria 10608109-04-2006-000084-9 ARTHUR SOARES DE ASSUMPÇÃO  
 

Homologado 

05 Aposentadoria 10608109-04-2006-000061-0 GERALDO ANTONIO MONTENEGRO SAID  
 

Homologado 

06 Aposentadoria 10608109-04-2006-000077-6 ISIS CARNEIRO AGAREZ  
Aguardando Parecer 

04.10.2006 

07 Aposentadoria 10608109-04-2006-000069-5 JOÃO VALDINAR MESQUITA CAFÉ  
Autuado 

03.03.1995 

08 Aposentadoria 10608109-04-2006-000063-6 JULIVAL LIMA FERREIRA  
Autuado 

28.06.1996 

09 Aposentadoria 10608109-04-2006-000065-2 LUIZ CARLOS CERQUEIRA GNISCI  
Autuado 

30.09.1998 

10 Aposentadoria 10608109-04-2006-000057-1 MARIA DE CASTRO XAVIER DA SILVEIRA  
Autuado 

19.04.1991 
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Seq. Tipo Número Controle Servidor/Instituidor Situação 

11 Aposentadoria 10608109-04-2006-000068-7 MARIA DE CASTRO XAVIER DA SILVEIRA  
Autuado 

17.12.2002 

12 Aposentadoria 10608109-04-2006-000080-6 MARIA DE SALETE TEIXEIRA GUEDES  
 

Homologado 
 

13 Aposentadoria 10608109-04-2006-000075-0 MARIA JOSÉ TENORIO SANTOS BARROS  
Aguardando Parecer 

28.04.2006 

14 Aposentadoria 10608109-04-2006-000073-3 MARIA PIRES DA SILVA  
Aguardando Parecer 

30.08.2006 

15 Aposentadoria 10608109-04-2006-000071-7 MILTON PEREIRA DE ASSIS  
Autuado 

12.07.1994 

16 Aposentadoria 10608109-04-2006-000062-8 OCTAVIO TOSTA DA SILVA  
Autuado 

10.01.2001 

17 Aposentadoria 10608109-04-2006-000081-4 WALDEMIRA DE OLIVEIRA DOS SANTOS  Homologado 

18 Aposentadoria 10608109-04-2006-000074-1 WILSON DE OLIVEIRA FIGUEIREDO  
Aguardando Parecer 

01.09.2006 

19 Pensão Civil 10608109-05-2006-000067-8 EDUARDO DE MELLO KERTESZ  
Autuado 

04.04.2000 

20 Pensão Civil 10608109-05-2006-000066-0 LUIZ CARLOS CERQUEIRA GNISCI  
Autuado 

01.05.2003 

21 Pensão Civil 10608109-05-2006-000072-4 MARCOS ANTONIO CARDOSO  
Em Andamento no TCU 

06.08.2004 

22 Pensão Civil 10608109-05-2006-000048-1 SILVÂNIA TIBÚRCIO ALVES  
Em Andamento no TCU 

14.06.2003 

23 
Cancelamento de 

Concessão 
10608109-09-2006-000083-6 ANNA MARIA CARVALHO DA SILVEIRA  

Em Andamento no TCU 
04.07.2001 

14.  PROVIDÊNCIAS ADOTADAS PARA DAR CUMPRIMENTO ÀS 
DETERMINAÇÕES DO TCU EXPEDIDAS NO EXERCÍCIO OU AS J USTIFICATIVAS PARA 
O CASO DE NÃO CUMPRIMENTO. 

Número do 
Acórdão Determinação Providências Adotadas 

Acórdão 
1066/2003 - 
Segunda 
Câmara TCU 

Ao Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada - IPEA que 

promova o efetivo retorno dos servidores cedidos, 

conforme Acórdão da Segunda Câmara, Relação 31/2002 

(Ata nº 15, de 30/4/2002), no prazo de 120 dias, a contar 

da publicação da decisão proferida por este Tribunal nas 

presentes contas, excetuando-se os casos de caráter 

compulsório ou de servidores cedidos aos órgãos ou 

entidades da administração pública federal que exerçam 

cargo em comissão do Grupo de Direção e 

Assessoramento Superior - DAS, níveis 4, 5 e 6, e de 

Natureza Especial; 

Expediente do Presidente do IPEA ao Secretário-Executivo do 
MP, solicitando o retorno de 85 servidores cedidos (Of. Nº 
25/05, de 08.03.05). Até o presente momento, retornaram 21 
servidores. 
A DIRAF vem reforçando a solicitação do Presidente do IPEA, 
mediante contato telefônico com os titulares das Unidades 
Organizacionais do Ministério do Planejamento onde os 
servidores estão lotados. 
Parecer do MP encaminhado ao Presidente do IPEA 
fundamentando o seu entendimento quanto ao amparo na Lei n.º 
10.180/2001 à permanência dos 64 servidores cedidos àquela 
Pasta e que estão incluídos na alínea “d” do Ofício nº 747-2ª 
SECEX – Parecer disponível para consulta. 
 

Acórdão nº 
2076/2005 – 
TCU – 
Plenário, 
DOU de 
09.12.2005. 

9.2. Alterar o item 8.5 da Decisão nº 844/2001 - 

Plenário - TCU, que passa a ter a seguinte redação: 

"8.5. determinar aos órgãos e entidades da Administração 

Pública Federal direta, autárquica e fundacional que 

promovam, de imediato, sob pena de responsabilidade 

solidária, o reexame dos atos de aposentadoria emitidos 

sob orientação das Decisões nºs 481/97 - Plenário - TCU e 

565/1997 - Plenário - TCU, para a exclusão da parcela 

opção, derivada exclusivamente da vantagem "quintos" ou 

"décimos", dispensando-se a restituição dos valores 

Em cumprimento à determinação do TCU, a DIRAF instituiu 

Grupo de Trabalho junto à CGRHU, mediante Portaria nº 270, 

de 19.12.2005, prorrogada, por mais 30 dias, pela Portaria nº 06, 

de 18.01.2006. Em Relatório Final, com data de 15.02.2006, o 

Grupo apresentou o resultado da análise dos 250 atos de 

aposentadoria e pensão, alcançados pelo Acórdão nº 2076 TCU 

Plenário. (Processo nº 03012.000272/2005-81) 
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recebidos de boa-fé, nos termos da Súmula 106 da 

Jurisprudência deste Tribunal". 

Acórdão nº 
2083/2005 – 
TCU – 
Plenário, 
DOU de 
09.12.2005. 

 

9.3. determinar ao IPEA que: 
9.3.1. adote, nos processos licitatórios, critério de 
julgamento que contemple os aspectos relacionados ao 
custo e à quantidade demandada de bens ou serviços, de 
forma que a ponderação desses aspectos reflita 
corretamente os valores globais a serem efetivamente 
desembolsados pelo órgão nas contratações; 
9.3.2. faça constar dos próximos contratos de prestação de 
serviço cláusulas que estabeleçam detalhadamente as 
características necessárias para os profissionais 
contratados, em grau compatível com a complexidade das 
atividades a serem desenvolvidas, definindo claramente as 
atribuições atinentes a cada nível remuneratório, além de 
outros elementos característicos do objeto, em 
conformidade com o disposto no inciso I do art. 55, da Lei 
8.666/93; 
9.3.3. se ainda estiver vigente, não prorrogue o contrato nº 
013/2002, celebrado com a Infocoop, em razão da 
ausência de elemento considerado essencial para a 
caracterização do objeto, qual seja, a descrição detalhada 
das atividades específicas de cada função, por nível, 
promovendo, desde já, as medidas necessárias à realização 
de novo certame 
licitatório; 
9.3.4. adote, nos contratos de prestação de serviços em que 
a remuneração se der com base no número de horas 
trabalhadas, sistemática de controle que evidencie a carga 
horária diária prestada pelos contratados, bem como 
horário de entrada e saída do contratado, atentando para 
que o controle não tenha natureza pessoal, nem venha a 
gerar futuras demandas de natureza trabalhista; 
9.3.5. mantenha, nos processos de execução dos contratos 
de prestação de serviços, a documentação relativa ao 
controle presencial dos terceirizados, com o atesto 
comprobatório do responsável pelo acompanhamento dos 
serviços prestados, fazendo com que os pagamentos 
efetuados correspondam ao total de horas efetivamente 
trabalhadas; 
9.3.6. faça constar, em todos os contratos celebrados, a 
assinatura de duas testemunhas, para que seja considerado 
título executivo extrajudicial, na hipótese de uma eventual 
necessidade de execução do contrato, conforme o disposto 
no inciso II do artigo 585 do Código de Processo Civil; 
9.3.7. nas licitações para a contratação de obras, serviços e 
compras, e para alienações, onde o objeto seja de natureza 
divisível, sem prejuízo do conjunto ou complexo, adote a 
adjudicação por itens e não pelo preço global, em 
decorrência do disposto nos arts. 3º, 8º , § 1º e 15, inciso 
IV todos da Lei nº 8.666/93, com vistas a propiciar a 
ampla participação dos licitantes que, embora não 
dispondo de capacidade para a execução, fornecimento ou 
aquisição da totalidade do objeto, possam fazê-lo com 
referência a itens ou unidades autônomas; 
9.3.8. nas contratações realizadas em que se faça exigência 
de qualificação profissional para execução dos serviços, 
faça constar dos autos do processo a documentação que 
comprove tal exigência para cada um dos terceirizados ou 
exija tal comprovação diretamente da empresa contratada 
previamente à execução dos serviços; 
9.3.9. abstenha-se de adotar, nas licitações para aquisição 
de produtos, o critério de preço por hora, por absoluta 
incompatibilidade dessa métrica remuneratória com a 
natureza do objeto do certame; 
9.3.10. doravante, nos processos licitatórios que envolvam 
estimação de serviços, faça constar do processo licitatório 
documento, assinado pelo agente responsável, que 
fundamente, utilizando critérios objetivos, a previsão da 
demanda dos serviços, de modo a não superestimar o 
objeto licitado, evitando, dessa forma, qualquer restrição 
ao caráter competitivo da licitação (§ 1º, inciso I, do art. 3º 
da Lei nº 8.666/93); 
9.3.11. abstenha-se de utilizar hora de serviços prestados 
como forma de medição dos serviços realizados fora de 
suas dependências, promovendo os devidos ajustes na 

A Coordenação-Geral de Serviços Gerais, por meio do 

Memorando nº 08, de 20.12.2005, divulgou para as áreas 

envolvidas na elaboração dos editais de compras e elaboração 

dos contratos, as determinações do Acórdão para o seu imediato 

cumprimento. No tocante ao subitem 9.3.3, informa aquela 

Coordenação que o contrato mantido entre o IPEA e a 

INFOCOOP foi extinto em 20.06.2004. 
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execução do contrato n° 012/2002, celebrado com a 
empresa Poliedro Informática, Consultoria Ltda; 
9.4. juntar cópia do presente Acórdão, bem como do 
Relatório e Voto que o fundamentam às contas da entidade 
relativas ao exercício de 1998 e 2000; 
9.5. arquivar os presentes autos nos termos do art. 250, II, 
do Regimento Interno/TCU. 

15.  DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DAS TOMADAS DE CONTAS ESPECIAIS, 
CUJO VALOR SEJA INFERIOR ÀQUELE ESTABELECIDO PELO T RIBUNAL EM 
NORMATIVO ESPECÍFICO, EMITIDO PELO SETOR COMPETENTE , CONFORME INCISO 
I DO ART. 7º DA INSTRUÇÃO NORMATIVA TCU N.º 13, DE 4 DE DEZEMBRO DE 1966. 

A Instituição não realizou Tomadas de Contas Especiais em 2006.  

16.  DEMONSTRATIVO RELACIONADO ÀS TOMADAS DE CONTAS  ESPECIAIS 
EM QUE, ANTES DE SEREM ENCAMINHADAS AO TRIBUNAL, TE NHA OCORRIDO A 
APROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS FINANCEIROS 
REPASSADOS, MESMO QUE APRESENTADA INTEMPESTIVAMENTE , OU TENHA 
OCORRIDO O RECOLHIMENTO DO DÉBITO IMPUTADO, DESDE Q UE COMPROVADA A 
AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ DO RESPONSÁVEL, CONFORME INCISO I I DO ART. 7º DA 
INSTRUÇÃO NORMATIVA TCU N.º 13, DE 4 DE NOVEMBRO DE  1996. 

No exercício considerado, não ocorreram fatos desta natureza. 

17. DEMONSTRATIVOS CONTENDO INFORMAÇÕES RELATIVAS À S 
OCORRÊNCIAS DE PERDAS, EXTRAVIOS OU OUTRAS IRREGULA RIDAS EM QUE O 
DANO FOI IMEDIATAMENTE RESSARCIDO, SEM QUE TENHA SI DO CARACTERIZADA 
A MÁ-FÉ DE QUEM LHE DEU CAUSA, TENDO, ASSIM, FICADO  A AUTORIDADE 
ADMINISTRATIVA COMPETENTE DISPENSADA DA INSTAURAÇÃO  DE TOMADA DE 
CONTAS ESPECIAL, CONFORME § 3º DO ART. 197 DO RI/TCU. 

Não ocorreram perdas, extravios ou outras irregularidades em que o dano tenha sido  
imediatamente ressarcido.  

18.  OUTRAS INFORMAÇÕES CONSIDERADAS PELOS RESPONSÁVEIS COMO 
RELEVANTES PARA A AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE E DO DE SEMPENHO DA 
GESTÃO. 

18.1. Recomendações dos órgãos do Sistema de Controle Interno. 

Número do 
Relatório 

Decisão da Recomendação Providências Adotadas 

Item 4.1.2.1. Diante do exposto, recomendamos que a 
Agência proceda a reversão das fontes das despesas com 
tributos da fonte BID para a fonte Contrapartida nas 
próximas justificativas de gastos, fazendo os registros 
necessários no sistema de controles internos das 
demonstrações financeiras, e também, apresente novas 
despesas elegíveis na fonte BID, mas que foram 
executadas pela fonte contrapartida, em substituição 
àquelas consideradas inelegíveis. 

As recomendações foram implementadas na íntegra, cujos ajustes 
ocorreram na justificativa de gastos nº 60, já acatada e 
reembolsada pelo BID, conforme demonstração constante do 
Anexo I (a) Folha 03 do Controle de Desembolsos e Aporte 
Local, anexo do formulário de Pedido de Desembolso nº 60/2005; 
(b) LMS – Loan Transaction List nº 10 

Relatório de 
Auditoria nº 
174.387 – 
Prestação de 
Contas 
Anual – 
Exercício 
2005 – 
Código 
113601 
 

Item 4.1.3.1. Apesar do esforço da Agência para 
solucionar o problema da perda dos bilhetes de passagens 
que comprovam as viagens realizadas, conforme se 
depreende do Ofício acima transcrito, verifica-se que o 
problema não foi solucionado.  
Desse modo, recomendamos que à Unidade que exija dos 
beneficiários de viagens aéreas, que tiveram os 

A Unidade de Coordenação de Programas encaminhou, como 
sugestão, mensagem eletrônica aos Dirigentes das Unidades 
Administrativas do IPEA, relatando o problema e apresentando 
uma minuta de redação a ser analisada e, se aprovada, incluída 
em dispositivo legal do IPEA. 
Anexo II – (a) mensagem eletrônica encaminhada pelo 
Coordenador-Geral da UCP, em 06/07/2006, aos dirigentes do 
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comprovantes de embarque extraviados, a apresentarem 
em anexo às declarações, os comprovantes de viagens 
emitidos pelas agências de viagem. 

IPEA envolvidos com o assunto. 

Item 6.2.1.1. Assim, recomendamos ao IPEA que 
aprimore seus controles internos administrativos, visando 
evitar que situações similares a essa voltem a ocorrer, no 
que se refere ao registro no CADIN e na Conta “Diversos 
Responsáveis”. 

Efetuaremos o controle da inscrição das multas na Conta 
“Diversos Responsáveis” e no CADIN, atendendo aos prazos 
legais.  

Item 9.2.1.1. Recomendamos que a Unidade realize as 
correções no mencionado sítio eletrônico, bem como 
mantenha-o sempre atualizado na medida em que for 
celebrando novos contratos ou firmando aditivos 
contratuais. 

A atualização dos registros dos contratos no sistema tem sido 
realizada conforme as determinações legais. 

Item 9.2.2.1. Recomendamos ao IPEA que observe as 
normas da Lei n.º 8.666/93, em especial as que tratem da 
formalização processual dos casos de dispensa de 
licitação, permitindo a contratação de serviços ou obras 
com qualidade e preço justo. 

Observaremos a adequada formalização de dispensa de licitação, 
seguindo as normas da Lei n.º 8.666/93, permitindo a contratação 
de serviços ou obras com qualidade e preço justo.  

Item 9.2.2.2. Recomendamos ao IPEA que observe as 
normas da Lei n.º 8.666/93, em especial as que tratem da 
formalização processual dos casos de dispensa de 
licitação, permitindo a contratação de serviços ou obras 
com qualidade e preço justo, bem como apresentando os 
documentos necessários no Plano de Providências. 

Recomendamos também que a Unidade observe os 
serviços que serão terceirizados pela Associação, pois 
poderá se caracterizar o desvirtuamento da dispensa de 
licitação. 

Observaremos a adequada formalização processual de dispensa 
de licitação, seguindo as normas da Lei n.º 8.666/93, permitindo a 
contratação de serviços ou obras com qualidade e preço justo.  

Observaremos os serviços que serão terceirizados pela ANTP. 

Item 9.2.6.1. Recomendamos que a Unidade, ao elaborar 
editais para a contratação de serviços ou obras, os 
apresente de forma clara e objetiva, visando evitar 
entendimentos dúbios e macula à ampla concorrência dos 
procedimentos licitatórios. 
Recomendamos à Unidade observar as determinações 
contidas no Acórdão TCU n.º 2083/2005 – Plenário, que 
trata de procedimentos e licitações neste Instituto, em 
especial os itens seguintes: 
“(...)OMISSIS 
9.3.2. faça constar dos próximos contratos de prestação de 
serviço cláusulas que estabeleçam detalhadamente as 
características necessárias para os profissionais 
contratados, em grau compatível com a complexidade das 
atividades a serem desenvolvidas, definindo claramente as 
atribuições atinentes a cada nível remuneratório, além de 
outros elementos característicos do objeto, em 
conformidade com o disposto no inciso I do art. 55, da Lei 
8.666/93; 
9.3.4. adote, nos contratos de prestação de serviços em que 
a remuneração se der com base no número de horas 
trabalhadas, sistemática de controle que evidencie a carga 
horária diária prestada pelos contratados, bem como 
horário de entrada e saída do contratado, atentando para 
que o controle não tenha natureza pessoal, nem venha a 
gerar futuras demandas de natureza trabalhista; 
9.3.6. faça constar, em todos os contratos celebrados, a 
assinatura de duas testemunhas, para que seja considerado 
título executivo extrajudicial, na hipótese de uma eventual 
necessidade de execução do contrato, conforme o disposto 
no inciso II do artigo 585 do Código de Processo Civil; 
9.3.8. nas contratações realizadas em que se faça exigência 
de qualificação profissional para execução dos serviços, 
faça constar dos autos do processo a documentação que 
comprove tal exigência para cada um dos terceirizados ou 
exija tal comprovação diretamente da empresa contratada 
previamente à execução dos serviços; 
9.3.10. doravante, nos processos licitatórios que envolvam 
estimação de serviços, faça constar do processo licitatório 
documento, assinado pelo agente responsável, que 
fundamente, utilizando critérios objetivos, a previsão da 
demanda dos serviços, de modo a não superestimar o 
objeto licitado, evitando, dessa forma, qualquer restrição 
ao caráter competitivo da licitação (§ 1º, inciso I, do art. 3º 
da Lei n.º 8.666/93);”. 

Elaboraremos editais para a contratação de serviços ou obras de 
forma clara e objetiva. 
Observaremos o disposto no art. 8 da Lei n.º 10.520/2002. 
Realizaremos pesquisa de mercado no intuito de se atestar que os 
salários pagos estão de acordo com os preços praticados no 
mercado de trabalho. 
Reavaliaremos os mecanismos de controle interno 
administrativos, evitando novos pagamentos em desacordo com 
os serviços efetivamente prestados. 
Atentaremos, ao liquidar a despesa, inciso III do parágrafo 2º do 
artigo 63 da Lei n.º 4.320/64, visando, assim, maior efetividade 
nos pagamentos dos serviços prestados. 
Anexaremos ao processo cópia autenticada dos certificados ou 
diplomas dos empregados contratados. 
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Recomendamos ao IPEA que em futuros procedimentos de 
pregão eletrônico observe mais precisamente o disposto no 
Artigo 8º da Lei n.º 10.520/2002. 
Recomendamos que a Unidade, em caso de novo 
procedimento licitatório ou de formalização de aditivo, 
realize pesquisa de mercado no intuito de se atestar que os 
salários pagos estão de acordo com os preços praticados 
no mercado de trabalho. 
Recomendamos que a Unidade reavalie seus mecanismos 
de controles internos administrativos, evitando novos 
pagamentos em desacordo com os serviços efetivamente 
prestados. 
Recomendamos à Unidade que passe a observar as normas 
do Regimento Interno do IPEA, em especial quanto ao 
inciso VIII do artigo 22. 
Em virtude do inciso X do artigo 13 do Regimento Interno 
do IPEA, recomendamos ao IPEA que, por meio da 
Divisão de Administração Orçamentária e Financeira, ao 
liquidar a despesa observe atentamente o inciso III do 
parágrafo 2º do artigo 63 da Lei n.º 4.320/64, visando 
assim maior efetividade nos pagamentos dos serviços 
prestados. 
Recomendamos ainda que a Unidade apresente cópias 
autenticadas dos certificados ou diplomas dos empregados 
contratados, quando da apresentação do Plano de 
Providências, dentro do Processo do certame, bem como 
de certificados que comprovem a habilitação em língua 
estrangeira, para os casos em que seja necessário, e, caso 
os atuais empregados não tenham a documentação mínima 
exigida, seja solicitada a substituição desses terceirizados. 

Item 10.2.2.1. Diante das informações apresentadas, 
reiteramos a recomendação do relatório de auditoria do 
exercício de 2004, que abaixo transcrevemos: 
“Em face do exposto, recomendamos que o IPEA envide 
esforços no sentido que seja implementado e apresentado, 
quando do Plano de Providências, o Regimento Interno 
atualizado, conforme determinação do Art. 3º do Decreto 
n° 4.745, de 16/06/2003, ou pelo menos proposta de 
atualização, uma vez que a Unidade aguarda aprovação do 
novo Estatuto.” 
Além disso, diante das informações da Unidade, quanto à 
necessidade de atualização do Estatuto do IPEA, aprovado 
pelo Decreto n.º 4745/2003, observamos que o próprio 
Decreto teria que ser revisto. Assim, para que não surjam 
dúvidas sobre o empenho do IPEA em atualizar seus 
normativos que tratam de sua estrutura, resta recomendar 
que o assunto seja tratado no âmbito do MPOG e que 
cópias dos estudos sobre sua estrutura e formas de 
organização sejam encaminhadas a esta CGU. 

A DIRAF iniciou trabalho participativo objetivando identificar e 
aperfeiçoar processos administrativos desenvolvidos em suas 
Coordenações-Gerais, de modo a aperfeiçoar atribuições e 
responsabilidades das diferentes unidades organizacionais, com 
vistas a subsidiar a atualização do Regimento Interno do IPEA. O 
resultado dos estudos realizados pela DIRAF é apresentado no 
relatório “Identificação e Análise dos Processos de Trabalho da 
DIRAF-IPEA – Relatório Executivo”, publicado em dezembro de 
2006. O relatório está disponível para consulta. 
Os estudos referentes às atividades administrativas desenvolvidas 
na DIMAC/RJ serão concluídos até o final do semestre. 
As demais diretorias do IPEA estão discutindo internamente 
ajustes à estrutura organizacional, prevendo-se sua discussão no 
Coligado Diretor. 

Item 10.2.3.1. Diante das informações apresentadas, 
reiteramos a recomendação do relatório de auditoria do 
exercício de 2004, quanto ao fato da Unidade observar na 
formalização do processo de contas as normas sobre o 
assunto, como descrito na IN/TCU n.º 47/2004. Para tanto, 
deve atualizar os dados dos agentes públicos responsáveis, 
conforme descrito no MANUAL do Sistema de 
Administração Financeira – SIAFI, que abaixo 
transcrevemos: 
“Capitulo: SUBSISTEMA AUDITORIA -AUDITORIA 
Seção : MODULO ROLRESP - ROL DE 
RESPONSAVEIS 
1 - CARACTERISTICAS GERAIS 
O Modulo ROLRESP destina-se a manutenção e a emissão 
de relatório do Rol de Responsáveis. 
Rol de Responsáveis baseia-se na figura do agente, que 
exerce uma ou mais naturezas de responsabilidade em uma 
Unidade Gestora (UG), numa determinada Gestão, por um 
ou mais períodos. Um agente titular pode vir a ser 
substituído por um outro agente chamado substituto. 
Este Modulo e composto por duas transações: 
ATUAGENTE e CONAGENTE. 
ATUAGENTE tem função de atualização de dados; 
CONAGENTE, alem de função de consulta, pode também 
ser utilizada para atualização de dados. 
Modulo, para validação de dados, efetua consultas as 

O IPEA acolheu as recomendações e adotou as medidas 
administrativas cabíveis para evitar tais divergências. 
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tabelas de Natureza de Atividades, de Unidades Gestoras, 
de Gestão, de Órgão e de Órgao-Gestão. 
2 - DADOS DE AGENTE E DADOS DE 
SUBSTITUICAO 
Os dados tratados pelo ROLRESP podem ser divididos em 
dados de agente e dados de substituição. 
Os dados de agente associam um ou mais períodos de 
designação a cada conjunto Unidade Gestora - Gestão - 
CPF - Natureza de Responsabilidade. Um período de 
designação e o período compreendido entre a designação e 
a exoneração de um agente relativamente a uma certa 
natureza de responsabilidade, sempre dentro de uma UG-
gestão.” 
Em face do exposto cabe à Unidade observar na 
formalização do processo de contas as normas sobre o 
assunto, como descrito na IN/TCU n.º 47/2004, para 
indicar os períodos de gestões de cada um dos agentes da 
Unidade, conforme controle dos afastamentos 
apresentados pela CGRH. Quanto às informações sobre os 
servidores cedidos constarem do Relatório e Gestão, 
iremos tratar do assunto no item abaixo. 

Item 10.3.1.1. Diante das informações apresentadas, 
reiteramos a recomendação do relatório de auditoria do 
exercício de 2004, quanto ao fato da Unidade observar na 
formalização do processo de contas as normas sobre o 
assunto, como descrito na IN/TCU n.º 47/2004, e ainda, no 
Ofício retrocitado. 

Expediente do Presidente do IPEA ao Secretário-Executivo do 
MP, solicitando o retorno de 85 servidores cedidos (Of. Nº 25/05, 
de 08.03.05). Até o presente momento, retornaram 21 servidores. 
A DIRAF vem reforçando a solicitação do Presidente do IPEA, 
mediante contato telefônico com os titulares das Unidades 
Organizacionais do Ministério do Planejamento onde os 
servidores estão lotados. 
Parecer do MP encaminhado ao Presidente do IPEA 
fundamentando o seu entendimento quanto ao amparo na Lei n.º 
10.180/2001 à permanência dos 64 servidores cedidos àquela 
Pasta e que estão incluídos na alínea “d” do Ofício nº 747-2ª 
SECEX – Parecer disponível para consulta. 
Informações disponíveis na Seção 14.3 do Relatório de Gestão 
2006. 

Item 3.3.1.2. Baseados no art. 4º do Decreto nº 5.233, de 6 
de outubro de 2004, recomendamos: 
a) Quanto ao Gerente do Programa 
a1) monitore e avalie a execução do conjunto das ações do 
programa, detendo e demonstrando a fonte dos recursos 
aplicados; 
a2) adote medidas que venham sanar as falhas no 
planejamento das metas físicas e financeiras para as ações 
destacadas neste item. 
b) Quanto aos Coordenadores das Ações 
b1) viabilize a execução e o monitoramento das ações; 
b2) esteja mais comprometido com os resultados 
alcançados pelas metas físicas expressas na ação; 
b3) estabeleça padrões e normas mensuráveis na utilização 
de recursos de forma eficiente para as fontes de recursos 
das ações; 
b4) administre as restrições que impedem a avaliação do 
atingimento das metas planejadas pela Unidade; 
b5) estimar e avaliar o custo da ação e os benefícios 
esperados, considerando a fonte dos recursos envolvidos; 
b6) diante do acompanhamento da execução, do 
monitoramento, do estabelecimento de normas e padrões 
mensuráveis, da administração das restrições ao 
atingimento das metas e elaboração das estimativas e 
avaliação do custo da ação por fonte de recursos 
envolvidas, participar da elaboração dos planos gerenciais 
do programa, com definição de metas viáveis. 

Consolidar a cultura do planejamento na gestão interna do IPEA, 
alinhando as dimensões estratégica e operacional para mitigar 
eventuais distorções entre o planejado, orçado e executado. Esse 
trabalho envolverá um esforço de revisão do programa do IPEA 
no próximo ciclo do PPA (2008-2011), com a revisão de ações e 
metas físicas e financeiras, a sensibilização e a capacitação de 
coordenadores, e a construção de indicadores para 
acompanhamento das ações e seus resultados. 

18.2. Apuração de denúncias recebidas. 

A CGU encaminhou ao IPEA denúncia de acumulação de servidor, que foi apurada por 

meio da instauração do PAD nº 03011.000002/2007-42 - em fase de julgamento. 

18.3.  Recursos Humanos 

18.3.1. Quantitativo de Pessoal 
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Unidade Efetivos Estagiários Terceirizados 

PRESI 33 6 5 

DIRAF 112 11 18 

DISET 32 2 2 

DIRUR 43 3 - 

DISOC 48 3 - 

DIMAC 97 18 32 

DICOD 48 3 1 

TOTAL 413 46 58 

18.3.2. Quantidade de Cargos Comissionados 

Presidência 

Código NívelFG Denominação Quantidade 

DAS 1016 Presidente 1 

DAS 1024 Assessor 2 

DAS 1023 Assessor Técnico 2 

DAS 1022 Assistente 3 

DAS 1021 Assistente Técnico 1 

Presidência/Gabinete 

Código NívelFG Denominação Quantidade 

DAS 1014 Chefe de Gabinete 1 

DAS 1013 Coordenador 1 

DAS 1021 Assistente Técnico 3 

Procuradoria Jurídica 

Código NívelFG Denominação Quantidade 

DAS 1014 Procurador Juridico 1 

DAS 1012 Chefe de Divisão 2 

Diretoria de Administração e Finanças 

Código NívelFG Denominação Quantidade 

DAS 1015 Diretor 1 

DAS 1021 Assistente Técnico 1 

Coordenação Geral de Orçamento e Finanças 

Código NívelFG Denominação Quantidade 

DAS 1014 Coordenador Geral 1 

DAS 1012 Chefe de Divisão 1 
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DAS 1011 Chefe de Serviço 1 

FG 3 Assistente 3 

Coordenação Geral de Recursos Humanos 

Código NívelFG Denominação Quantidade 

DAS 1014 Coordenador Geral 1 

DAS 1012 Chefe de Divisão 1 

DAS 1011 Chefe de Serviço 3 

FG 3 Assistente 5 

Coordenação Geral de Modernização e Tecnologia da Informação 

Código NívelFG Denominação Quantidade 

DAS 1014 Coordenador Geral 1 

DAS 1012 Gerente Nível II 3 

FG 3 Assistente 1 

Coordenação Geral de Serviços Gerais 

Código NívelFG Denominação Quantidade 

DAS 1014 Coordenador Geral 1 

DAS 1012 Chefe de Divisão 1 

DAS 1011 Chefe de Serviço 2 

FG 3 Assistente 3 

Coordenação de Documentação e Biblioteca 

Código NívelFG Denominação Quantidade 

DAS 1013 Coordenador 1 

DAS 1021 Assistente Técnico 1 

Diretoria de Cooperação e Desenvolvimento 

Código NívelFG Denominação Quantidade 

DAS 1015 Diretor 1 

DAS 1013 Gerente Nível I 2 

Centro de Treinamento para o Desenvolvimento Econômico e Social 

Código NívelFG Denominação Quantidade 

DAS 1013 Coordenador 1 

DAS 1012 Gerente Nível II 2 

Diretoria de Estudos Setoriais 

Código NívelFG Denominação Quantidade 
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DAS 1015 Diretor 1 

DAS 1014 Gerente de Projeto 2 

DAS 1013 Gerente Nível I 4 

DAS 1012 Gerente Nível II 5 

Diretoria de Estudos Sociais 

Código NívelFG Denominação Quantidade 

DAS 1015 Diretor 1 

DAS 1014 Gerente de Projeto 2 

DAS 1013 Gerente Nível I 8 

DAS 1012 Gerente Nível II 3 

Diretoria de Estudos Macroeconômicos 

Código NívelFG Denominação Quantidade 

DAS 1015 Diretor 1 

DAS 1014 Gerente de Projeto 2 

DAS 1013 Gerente Nível I 7 

DAS 1013 Coordenador 2 

DAS 1012 Gerente Nível II 5 

DAS 1022 Assistente 1 

DAS 1021 Assistente Técnico 5 

DAS 1011 Chefe de Serviço 2 

FG 3 Assistente 8 

Diretoria de Estudos Regionais e Urbanos 

Código NívelFG Denominação Quantidade 

DAS 1015 Diretor 1 

DAS 1014 Gerente de Projeto 2 

DAS 1013 Gerente Nível I 4 

DAS 1012 Gerente Nível II 3 

DAS 1021 Assistente Técnico 1 

18.3.3. Quantitativo de Pessoal Cedido e Requisitado 

Pessoal Cedido Pessoal Requisitado 

150 7 

18.3.4.  Valores Pendentes de Ressarcimento e Providências Adotadas 

Órgão Cessionário Valor Descrição Providências 
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Governo do Distrito 
Federal – Secretaria de 
Recursos Humanos 

R$ 21.788,10 Vencimentos, contribuições e 
demais encargos relativos a 
servidor do IPEA cedido à 
Secretaria de Recursos 
Humanos do Governo do 
Distrito Federal. Pendência 
relativa ao mês de julho de 
2006 

Ofício nº 017/DIAPE/CGRHU/IPEA, 
encaminhado em 16/02/2007 à Diretoria 
de Gestão Administrativa do Governo 
do Distrito Federal solicitando o 
ressarcimento, acompanhado de   
segunda-via do Ofício nº 
113/DIAPE/CGRHU/IPEA e Nota de 
Débito nº 050/2006 no valor de R$ 
21.788,10  

Governo do Estado do 
Rio de Janeiro - 
Secretaria de Estado de 
Justiça e Defesa do 
Consumidor 

R$ 21.281,70 Vencimentos, contribuições e 
demais encargos relativos a 
servidor do IPEA cedido à 
Secretaria de Estado de 
Justiça e Defesa do 
Consumidor do Governo do 
Estado do Rio de Janeiro. 
Pendência relativa ao período 
de maio a julho de 2006 

Ofício nº 006/DIAPE/CGRHU/IPEA, 
encaminhado em 29/01/2007 ao 
Departamento Geral de Administração e 
Finanças da Secretaria de Estado de 
Justiça e Defesa do Consumidor do 
Governo do Rio de Janeiro, solicitando 
o ressarcimento, acompanhado de cópias 
dos ofícios 137/CGRHU e 164/CGRHU, 
além das Notas de Débito nº 58, nº 59 e 
nº 60. 

 

 

18.4. Ações Realizadas para o Retorno dos Servidores Cedidos e Resultados Alcançados. 

• Expediente do Presidente do IPEA ao Secretário-Executivo do MP, solicitando o 
retorno de 85 servidores cedidos (Of. Nº 25/05, de 08.03.05). Até o presente momento, retornaram 21 
servidores.  

• Parecer do MP encaminhado ao Presidente do IPEA fundamentando o seu 
entendimento quanto ao amparo na Lei n.º 10.180/2001 à permanência dos 64 servidores cedidos àquela 
Pasta e que estão incluídos na alínea “d” do Ofício nº 747-2ª SECEX – Parecer disponível para consulta. 

• A DIRAF vem reforçando a solicitação do Presidente do IPEA, mediante contato 
telefônico com os titulares das Unidades Organizacionais do Ministério do Planejamento onde os 
servidores estão lotados. 

18.5.  Diárias 

Nº ACV Beneficiário Motivação Destino Período da Viagem 
Quantidade 

de Diárias 

Valor 

Total 
Resultado 

061 

 

Luiz Henrique Proença Soares Reunião da Revista Desafios do Desenvolvimento e 
representar o presidente do IPEA no Seminário World 
Development Report 2006 – BID 

BSB/SAO/RIO/BSB 10 a 13/3/2006 0,5 176,83 1) pauta da revista do 
mês de maio 

2) apresentou palestra e 
fez contatos 

110 Glauco Antônio Arbix 

 

Reunião Anual de 2006 - BID BSB/BH/BSB 1 a 4/4/2006 3,5 663,09 Negociação do novo 
projeto Ipea Pesquisa 

144 Luis Fernando de Lara Resende 

 

Representar o MP como Conselheiro Governamental na 
139ª Assembléia Ordinária do CONANDA 

BSB/MANAUS/BSB 13 a 18/5/2006 4,5 730,65 Participação na reunião 
do Conselho  

159 Luiz Henrique Proença Soares Reunião com a equipe de produção do Programa o Brasil 
Visto pelo Ipea e participar da abertura do Seminário sobre 
Política Industrial - ABDI 

BSB/SAO/BSB 19 a 23/5/2006 1,5 262,94 1) estruturação do 
Programa 

2) apresentou palestra e 
fez contatos  

418 Alexandre de Ávila Gomide  Participar de reunião preparatória para a plenária na ENAP 
com o Presidente do Ipea e os moderadores da Oficina 

BSB/SAO/BSB 9/12/2006 0,5 121,85 Oficina na ENAP dias 
11 e 12/12 
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414 Luiz Henrique Proença Soares 

 

Participar de reunião preparatória para a plenária na ENAP 
com o diretor da DICOD e com os moderadores 

BSB/SAO/BSB 8 a 10/12/2006 1,5 314,55 Oficina na ENAP dias 
11 e 12/12 

 

Brasília-DF, 15 de março de 2007. 

 

 

 

LUIZ HENRIQUE PROENÇA SOARES 

Presidente  
 


