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sociedade ingressa no sé-
culo XXI apresenta retratos 
de sua evolução que ainda 

impõem aos estados um papel es-
sencial para equilibrar as abissais 
diferenças socioeconômicas e até 
mesmo extirpar a fome e a miséria 
entre os homens.

Ao Instituto de Pesquisa Econômi-
ca Aplicada (Ipea) cabe a missão 
de “produzir, articular e disseminar 
conhecimento para aperfeiçoar as 
políticas públicas e contribuir para 
o planejamento do desenvolvi-
mento brasileiro”.

O conceito de desenvolvimento, 
tão conflitante, mas ainda tão ne-
cessário, vem evoluindo desde a 
premissa de que o progresso de 
uma sociedade está vinculado di-
retamente ao crescimento de sua 
economia, por meio da industriali-
zação e da elevação da produção 
de riquezas, até a introdução da 
questão ambiental como parte inte-
grante e definidora do que significa 
o desenvolvimento humano, princi-
palmente a partir da ECO-92, reali-
zada na cidade do Rio de Janeiro.

Na atualidade, o sentimento de fe-
licidade já é defendido por estudio-
sos como parte integrante do con-
ceito de desenvolvimento humano, 
bem como o respeito e aprofun-
damento da democracia. Ou seja, 
não basta a elevação da riqueza e 
o respeito ao meio ambiente para 
se definir o que é desenvolvimen-
to. É preciso, para uma sociedade 
ser considerada desenvolvida, que: 
seja rica, respeite o meio ambiente, 
seja democrática no exercício da 
decisão do poder político e, ainda, 
sinta-se feliz com o cotidiano.

Nestes 46 anos de existência, nos-
sa instituição pública sempre es-

Apresentação

A teve próxima da evolução teórica 
gerada nas academias mundiais. 
A atual fase desse caminho do 
Ipea é fruto da influência recebida 
pela evolução das teorias social e 
política. Quanto à formulação das 
políticas públicas, ela se traduz na 
participação da sociedade, de for-
ma ativa, na construção dos meios 
que proporcionam o desenvolvi-
mento. Essa foi uma das razões 
da 1ª Conferência do Desenvolvi-
mento, realizada entre 24 e 26 de 
novembro de 2010: a participação 
direta da sociedade na construção 
das políticas públicas em conjunto 
com o poder central.

Outro objetivo da 1ª Code foi criar 
um espaço nacional de debates, 
no coração do Brasil, sobre o de-
senvolvimento, com base na pro-
dução aplicada do Ipea, mas fazê-
lo de forma aberta a estudantes, 
profissionais, agentes públicos, 
estudiosos, pesquisadores, espe-
cialistas, professores, legislado-
res, entre outros.

O debate sobre o desenvolvimento 
e suas implicações é fundamental 
no processo de conhecimento e 
reconhecimento de um país. No 
caso brasileiro, após anos de es-
tagnação, esse objetivo se faz 
mais importante ainda.

A Code/Ipea pretendeu, também, 
ter um papel pedagógico sobre o 
que vem a ser desenvolvimento. 
Nos estandes dos eixos do de-
senvolvimento e dos parceiros 
e apoiadores da Conferência, o 
público pôde ouvir, assistir e ler 
explicações sobre temas cruciais 
para o Brasil. Na Livraria do Ipea, 
os participantes obtiveram, gratui-
tamente, livros, revistas, boletins e 
outras obras do Instituto, que em 
2010 atingiu a marca de 264 publi-

cações lançadas. Todas elas estão, 
também, disponíveis no portal do 
Ipea na internet (www.ipea.gov.br).

Durante os três dias de atividades, 
passou pela 1ª Code um público 
composto de elevada diversidade: 
do operário ao doutor, do índio ao 
negro, de ministros do Estado a 
soldados das Forças Armadas, de 
estudantes a professores de reno-
me internacional. Os oito painéis 
(palestras e debates com convida-
dos, no plenário da Code) e as vá-
rias oficinas do desenvolvimento 
(palestras para uma plateia menor, 
promovidas pelas sete diretorias 
que compõem o Ipea) abordaram 
temas desde a defesa nacional ao 
papel do Judiciário e cidadania, 
das políticas de incentivos a tecno-
logia e inovação no Brasil à atua-
ção do BNB no bioma da caatinga, 
da comunicação social do governo 
à função social das grandes mí-
dias, das necessidades da juven-
tude à importância econômica do 
pessoal da terceira idade, do de-
senvolvimento nacional no mundo 
globalizado ao desenvolvimento 
regional dos países continentais, 
enfim, uma abordagem multidisci-
plinar na questão do conceito de 
desenvolvimento.

O relatório da 1ª Code, que se 
apresenta nesta publicação, re-
sume esse esforço da direção, do 
quadro técnico e de todos os ser-
vidores do Ipea no sentido de co-
laborar com o futuro da sociedade 
brasileira. Assim como esse esfor-
ço tem sido perene na história do 
Instituto, também a troca de ideias 
sobre o destino do Brasil não pode 
esmorecer. Boa leitura.

  Marcio Pochmann, 
Presidente do Ipea 
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Introdução

Entre os dias 24 e 26 de 
novembro de 2010, o 
Ipea levou ao centro da 

Esplanada dos Ministérios parte 
de seu conhecimento em pesqui-
sas econômicas aplicadas para 
realizar a 1ª Conferência do De-
senvolvimento (Code). A confe-
rência teve entrada franca e reu-
niu 8.300 participantes de todo o 
Brasil. Durante os três dias, foram 
oito painéis temáticos sobre o de-
senvolvimento, 88 oficinas e 50 
lançamentos de livros. Participa-
ram mais de 600 palestrantes e 
debatedores. 
   O objetivo do 
Ipea ao realizar 
a conferência foi criar um espaço 
nacional de debates no coração 
do Brasil, no momento em que o 
país volta a discutir planejamento 
e estratégias de desenvolvimento. 
Para isso, a conferência teve víde-
os, apresentações de livros, ins-

talações, projeções, 
oficinas e palestras. 
As exposições foram 

norteadas pelos sete eixos temáti-
cos do desenvolvimento definidos 
pelo Ipea: inserção internacional 
soberana; macroeconomia para o 
desenvolvimento; fortalecimento 
do Estado, das instituições e da 
democracia; estrutura tecnopro-
dutiva integrada e regionalmente 
articulada; infraestrutura econô-
mica, social e urbana; proteção 
social, garantia de direi-
tos e geração de opor-
tunidades; e sustentabi-
lidade ambiental. 

A programação foi dividida em 
três tipos de atividades: painéis 
(palestras e debates mais abran-
gentes, no plenário da conferên-
cia); oficinas do desenvolvimento 
(exposições e mesas de debate 
realizadas em salas de aula den-
tro da Code); e desenvolvimento 

cultural (apresentações de expe-
riências de desenvolvimento do 
ponto de vista da cultura). 

Durante os três dias da confe-
rência foram lançados 50 livros 
produzidos pelo Ipea e por ins-
tituições parceiras da 
Code.  Os lançamentos 
aconteceram no espa-
ço destinado aos eixos temáticos 
e, assim como os painéis e ofici-
nas, abordaram setores e visões 
diversificadas do desenvolvimen-
to brasileiro.     

Aberta a toda a sociedade, a 
conferência foi realizada no can-
teiro central da Esplanada dos 
Ministérios, em frente à Catedral 
de Brasília. Estiveram presentes 
conselheiros de orientação do 
Ipea, diretores e técnicos de pla-
nejamento e pesquisa do Instituto, 
além de acadêmicos, autoridades 
e estudantes de todas as regiões 
do país. 
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A 1ª Code foi precedida, no dia 23 de novembro, por uma pré-
conferência que reuniu acadêmicos e especialistas em um 
debate sobre educação e juventude. Compareceram cerca 

de 500 jovens universitários das cinco regiões do país, além de outros 
segmentos da sociedade. O evento contou com dois painéis e com a 
exibição de 20 filmes de curta-metragem afrobrasilienses premiados 
pela Fundação Palmares, além de uma apresentação cultural.  

Pré-conferência
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A     abertura da Code con-
tou com a participação 
do presidente do Ipea, 

Marcio Pochmann, do ministro 
da Secretaria de Assuntos Es-
tratégicos, Samuel Pinheiro Gui-
marães; do ministro da Cultura, 
Juca Ferreira; e dos membros 
do Conselho de Orientação do 
Instituto João Paulo dos Reis 
Velloso, ex-ministro do Planeja-
mento, e Cândido Mendes. 

Abertura
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N o primeiro painel, sobre 
Planejamento e Desen-
volvimento, Marcio Po-

chmann, Reis Velloso, Cândido 
Mendes e o secretário-executivo 
de Planejamento e Investimentos 
Estratégicos do Ministério do Pla-
nejamento, Orçamento e Gestão, 
Afonso Oliveira de Almeida, tra-
taram das iniciativas do passa-
do e apontaram caminhos para 
o desenvolvimento do Brasil. O 
painel foi moderado pelo asses-
sor da Presidência do Ipea Gui-
lherme Dias. Marcio Pochmann - Presidente do Ipea

Afonso Oliveira de Almeida - Secretário de Planejamento e Investimentos Estratégicos - SPI
João Paulo dos Reis Velloso - Membro do Conselho de Orientação do Ipea
Cândido Mendes - Membro do Conselho de Orientação do Ipea
Moderador: Guilherme Dias - Assessor da Presidência do Ipea

Painel I - Planejamento e desenvolvimento 
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Izabella Mônica Vieira Teixeira - Ministra do 
Meio Ambiente 
Cláudio Langone - Câmara Temática Nacio-
nal de Meio Ambiente e Sustentabilidade, 
Ministério dos Esportes
Hamilton Moss de Souza - Ministério de 
Minas e Energia 
Moderadora: Liana Carleial - Diretora da Dirur/
Ipea

O painel da tarde sobre 
Sustentabilidade Am-
biental reuniu a minis-

tra do Meio Ambiente, Izabella 
Mônica Vieira Teixeira, e os re-
presentantes dos ministérios do 

Esporte, Cláudio Langone, e de 
Minas e Energia, Hamilton Moss 
de Souza. A moderação foi da 
diretora de Estudos e Políticas 
Regionais, Urbanas e Ambientais 
(Dirur) do Ipea, Liana Carleial. 
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s 16h30, foi realizado o 
terceiro painel do dia, 
sobre Inserção Interna-

cional Soberana, moderado pelo 
diretor de Estudos e Relações Eco-
nômicas e Políticas Internacionais 
do Instituto, Mário Theodoro. Parti-
ciparam o assessor da Presidência 
do BNDES José Carlos de Assis e 
o membro do Conselho de Orienta-
ção do Ipea Dercio Munhoz.

Dercio Munhoz - Membro do Conselho de Orientação do Ipea
José Carlos de Assis - Assessor da Presidência do BNDES
Moderador: Mário Theodoro, Diretor da Dinte/Ipea

Painel III - Inserção internacional soberana

À
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Luiz Dulci - Ministro da Secretaria-Geral da 
Presidência da República do Brasil 
Luiz Azevedo - Secretário-executivo  da 
Secretaria de Relações Institucionais 
Luiz Carlos Bresser Pereira - Membro do 
Conselho de Orientação do Ipea
Moderadores: José Celso Cardoso, Diretor 
da Diest/Ipea; José Carlos dos Santos, 
Diretor-subs tituto da Diest/Ipea, e Marcos 
Formiga, professor da Universidade de 
Brasília

Painel IV - Fortalecimento do Estado, das instituições 
e da  democracia 

No dia 25, o painel da ma-
nhã tratou sobre o fortale-
cimento do Estado, com 

a participação de Luiz Azevedo, se-
cretário-executivo  da Secretaria 
de Relações Institucionais, Luiz 
Carlos Bresser Pereira, membro 
do Conselho de Orientação do 
Ipea, e  o ministro Luiz Dulci, da 
Secretaria-Geral da Presidência 
da República. 
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tarde, o diretor de Es-
tudos e Políticas Seto-
riais de Inovação, Re-

gulação e Infraestrutura do Ipea, 
Marcio Wohlers, moderou o de-
bate sobre a estrutura tecnopro-
dutiva integrada e regionalmen-

Ricardo Bielschowsky - Oficial de Assuntos 
Econômicos da representação brasileira da 
Comissão Econômica para a América Latina 
e o Caribe (Cepal)
Roberto Cavalcanti de Albuquerque - Mem-
bro do Conselho de Orientação do Ipea
Roberto Dantas - Diretor do Departamento 
de Planejamento da Secretaria de Comércio 
Exterior do MDIC
João Carlos Ferraz - Diretor do BNDES
Moderador: Marcio Wohlers - Diretor da 
Diset/ Ipea 

Painel V - Estrutura tecnoprodutiva
 integrada e regionalmente articulada

Caribe (Cepal), Roberto Caval-
canti de Albuquerque, membro 
do Conselho de Orientação do 
Ipea, e Roberto Dantas, diretor 
do Departamento de Planeja-
mento da Secretaria de Comér-
cio Exterior do MDIC.

te articulada. Os palestrantes 
foram João Carlos Ferraz, dire-
tor do BNDES, Ricardo Biels-
chowsky, Oficial de Assuntos 
Econômicos da representação 
brasileira da Comissão Econô-
mica para a América Latina e o 

À
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Maria da Conceição Tavares - Membro do 
Conselho de Orientação do Ipea
Raphael de Almeida Magalhães - Membro 
do Conselho de Orientação do Ipea
Ricardo Bielschowsky - Cepal
Antonio Prado - Vice-secretário-executivo 
da Cepal
Eva Chiavon - Secretária da Casa Civil da 
Bahia
Moderador João Sicsú - Diretor da Dimac/
Ipea

No último dia da Confe-
rência, durante o painel 
Macroeconomia para o 

desenvolvimento, a economista 
Maria da Conceição Tavares, 
membro do Conselho de Orien-

selho de Orientação do Ipea, 
e Eva Chiavon, secretária da 
Casa Civil da Bahia. O diretor 
de Estudos e Políticas Macro-
econômicas, João Sicsú, foi o 
moderador.

Painel VI - Macroeconomia para o desenvolvimento

tação do Ipea, foi homenageada 
pelos seus 80 anos por Ricardo 
Bielschowsky, da Cepal, Antonio 
Prado, vice-secretário-executivo 
da Cepal, Raphael de Almeida 
Magalhães, membro do Con-
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Maria Fernanda Coelho – Presidenta da Caixa Econômica Federal
José Sydrião Alencar – Diretor de Desenvolvimento do BNB
Nelson Fujimoto – Assessor de Inclusão Digital da Presidência da República
Marcelo Perrupato – Secretário de Política Nacional de Transportes
Wilson Cano – Professor da Unicamp e membro do Conselho de Orientação 
do Ipea 
Moderadora: Liana Carleial – Diretora da Dirur/Ipea    

Painel VII - Infraestrutura econômica, social e urbana

inda pela manhã, Ma-
ria Fernanda Coelho, 
presidenta da Cai-

xa Econômica Federal, José 
Sydrião Alencar, diretor de De-
senvolvimento do BNB, Nelson 

Fujimoto, assessor de Inclu-
são Digital da Presidência da 
República, Marcelo Perrupato, 
secretário de Política Nacional 
de Transportes, e Wilson Cano, 
professor da Unicamp e mem-

bro do Conselho de Orientação 
do Ipea, participaram da discus-
são sobre infraestrutura econô-
mica, social e urbana. A mesa 
foi moderada pela diretora da 
Dirur do Ipea, Liana Carleial.

A
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Lúcia Modesto - Secretária nacional de Renda de Cidadania do MDS 
Pedro Demo - Membro do Conselho de Orientação do Ipea
Fernando Rodrigues da Silva - Secretário de Políticas de Previdência Social do MPS
José Lopez Feijó - Vice-presidente da CUT
Walter Barelli - Membro do Conselho de Orientação do Ipea
Moderador: Jorge Abrahão - Diretor da Disoc/Ipea

Painel VIII - Proteção social, garantia de direitos 
e geração de oportunidades

À tarde, o último painel 
tratou sobre proteção 
social, garantia de 

direitos e geração de oportu-
nidades. Estiveram presen-
tes Lúcia Modesto, secretária 

ticas de Previdência Social 
do MPS, e José Lopez Fei-
jó, vice-presidente da CUT. 
O moderador foi o diretor de 
Estudos e Políticas Sociais 
do Ipea, Jorge Abrahão. 

nacional de Renda de Cida-
dania do MDS, os membros 
do Conselho de Orientação 
do Ipea Pedro Demo e Walter 
Barelli, Fernando Rodrigues 
da Silva, secretário de Polí-
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Macroeconomia para o desenvolvimento

Vida e Obra de Celso Furtado 1. Exibição e 
debate do documentário O longo amanhe-
cer, com José Mariani, diretor do documen-
tário, e Rosa Furtado, presidenta cultural do 
Centro Internacional Celso Furtado
José Mariani: Cineasta, professor de cinema 
da PUC-Rio. 

O espaço dos Eixos do 
Desenvolvimento foi 
composto por áreas 

de debate, terminais de com-
putador, painéis, projeções de 
filmes e documentários que 
demonstraram boa parte do 
conhecimento produzido pelo 
Ipea. O pavilhão de aproxima-
damente 2,1 mil metros qua-
drados foi dividido em setores 
relativos aos sete Eixos do De-
senvolvimento estabelecidos 
pelo Instituto.

Durante os três dias da Code, o 
espaço foi palco do lançamen-

to de 50 livros. Nos computa-
dores, o público pôde utilizar 
ferramentas de georreferen-

ciamento e de consolidação de 
dados do Ipea, como o Ipea Ma-
pas, o IpeaGEO e o IpeaData.

jetória intelectual do talvez principal econo-
mista brasileiro, Celso Furtado. Através 
de depoimentos do próprio, são descritas 
as diversas etapas da construção de sua 
bibliografia, que foi norteada por preocu-
pações acerca de um projeto de desen-
volvimento econômico para o Brasil. Além 
da temática do desenvolvimento, um dos 
principais objetos de estudo do economis-
ta foi a questão regional, marcadamente 
a questão nordestina. O filme conta tam-
bém com depoimentos de importantes 
economistas que, em alguma medida, 
dialogaram com Celso Furtado, como é o 
caso da professora Maria da Conceição 
Tavares e do economista João Manuel 
Cardoso de Melo, dentre outros, além 
de importante depoimento do sociólogo 
Francisco de Oliveira. Após a exibição, o 
diretor do filme e a viúva de Celso Furta-
do, professora Rosa Furtado, fizeram uma 
exposição sobre a trajetória do intelectual, 
exposição esta seguida por intervenções 
da plateia com perguntas e comentários.  

Rosa Furtado: Jornalista, tradutora e direto-
ra do Centro Internacional Celso Furtado de 
Políticas para o Desenvolvimento. Viúva de 
Celso Furtado.
Apresentações feitas: http://www.youtu-
be.com/watch?v=pBg_-xZwYK8
Resumo: O documentário recupera a tra-
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Livro Infraestrutura econômica no Brasil. Com Bolívar Pêgo (D), Carlos Campos (C), Fabiano Pompermayer (E) e Leonardo Vasconcelos

Fortalecimento do Estado, das instituições e da democracia

Infraestrutura econômica, social e urbana 

Lançamento do volume 2, Democracia, do livro Fortalecimento do Estado, das Instituições e da Democracia. Editores e Coordenadores: 
Fábio de Sá e Silva, Féliz Lopez, Roberto Pires
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20Proteção social, garantia de direitos e geração de 
oportunidades

Livro Tributação e Equidade no Brasil: um registro da reflexão do Ipea no biênio 2008-2009. 
Com Claudio Hamilton dos Santos e José Aparecido Carlos Ribeiro

Infraestrutura econômica, social e urbana

Lançamento do volume 2, Infraestrutura social e urbana, do livro Infraestrutura econômica, social e urbana, com os editores Maria da Piedade 
Morais (Ipea) e Marco Aurelio Costa (Ipea) e a presença dos autores George Alex da Guia (Iphan) e Carlos Henrique Carvalho (Ipea), dentre outros

Proteção social, garantia 
de direitos e 

geração de oportunidades

Estrutura tecnoprodutiva 
integrada e regionalmente 

articulada 

Livro Perspectivas da Política Social no 
Brasil. Com Jorge Abrahão, Helder Ferreira e 
André Campos

Lançamento dos dois volumes do livro Estru-
tura Produtiva e Tecnológica Avançada e 
Regionalmente Articulada

Fortalecimento do Estado, 
das instituições e da 

democracia 

Lançamento do Volume 1, República, do Livro do Eixo Fortalecimento do Estado, das Instituições e da 
Democracia. Editores e Coordenadores: Alexandre dos Santos Cunha, Bernardo Medeiros, Luseni Aquino
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Macroeconomia para o desenvolvimento

Divulgação do Livro Macroeconomia para o Desenvolvimento 
Salvador Teixeira Werneck Vianna - Técnico de Planejamento e 
Pesquisa do Ipea
Miguel Antonio Pinho Bruno - Tecnólogo Inf. Geografia Estatística da Dimac/Ipea

Infraestrutura econômica, social e urbana

Boletim Regional, Urbano e Ambiental (número 5). 
Com Carlos Wagner Oliveira, Técnico de Planejamento e Pesquisa do Ipea

Livro Marcos Regulatórios no Brasil: Revendo o Papel do Estado Após a Crise Financeira 
- Eduardo Pedral Fiuza e Lucia Helena Salgado (Ipea), editores

Estrutura tecnoprodutiva integrada e regionalmente 
articulada 

Livro Perspectivas da Política Social no 
Brasil. 
Com Jorge Abrahão, Helder Ferreira e André 
Campos (Ipea)

Proteção social, 
garantia de direitos e 

geração de 
oportunidades

Sustentabilidade 
Ambiental 

Macroeconomia para o 
desenvolvimento 

PSAU - Gustavo Luedeman e Jorge Hargrave,  
Técnicos de Planejamento e Pesquisa do Ipea 

Vida e obra de Celso Furtado 2. Exibição 
e debate do documentário O Retorno, com 
Rodolfo Nanni, diretor do documentário, e 
Marcos Formiga, professor da Universidade 
de Brasília
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Livro A agricultura brasileira: desempenho, desafios e perspectivas – José Garcia Gasques, 
José Eustáquio Ribeiro Vieira Filho (Ipea) e Zander Navarro 

Estrutura tecnoprodutiva 
integrada e regionalmente articulada

Sustentabilidade 
Ambiental 

Capítulos do Livro - Sustentabilidade Am-
biental no Brasil: biodiversidade, econo-
mia e bem-estar humano 
Energia e Meio Ambiente no Brasil - Ante-
nor Lopes e Gesmar Santos (Ipea) 
Mercado de Carbono - Habib Fraxe

Inserção 
Internacional Soberana

Lançamento do Livro Inserção Internacional 
Soberana. Com Luciana Acioly, Co-editora do 
Livro e Coordenadora de Estudos das Rela-
ções Econômicas Internacionais do Ipea

Fortalecimento do Estado, 
das instituições e da 

democracia

Lançamento da edição 2010 do livro Brasil 
em Desenvolvimento, BD. Coordenação: 
Aristides Monteiro, Técnico de Planejamento 
e Pesquisa do Ipea 

Infraestrutura econômica, 
social e urbana 

Fortalecimento Institucional e Qualificação da 
Gestão Municipal. Com Leonardo Monasterio, 
Técnico de Planejamento e Pesquisa do Ipea

Estudo da Dinâmica Regional Brasileira. 
Com Carlos Wagner Oliveira, Técnico de 
Planejamento e Pesquisa do Ipea

Infraestrutura econômica, 
social e urbana

Proteção  social, garantia de 
direitos e geração de oportunidades

Sustentabilidade ambiental 

Lançamento dos livros Cultura Viva e Economia da Cultura e Indicador de Desenvolvimento 
da Economia da Cultura.
Com Frederico Barbosa e Herton Ellery Araujo (Ipea)

Apresentação do livro Sustentabilidade Ambiental no Brasil: biodiversidade, economia e 
bem-estar humano - Albino Alvarez, Técnico de Planejamento e Pesquisa do Ipea
Capítulo do Livro - Biodiversidade - Júlio Roma, João Paulo Viana, Nilo Saccaro e Lucas Mation 
(Ipea)



22

Relatório - Conferência do Desenvolvimento (CODE/Ipea) 2010 - Eixos Temáticos

23Dia 26 - Eixos temáticos

Livro O Poder de Compra da Petrobras: Impactos Econômicos nos seus Fornecedores - Síntese e Conclusões
Moderação: Marcio Wohlers, Diretor de Estudos e Políticas Setoriais de Inovação, Regulação e Infraestrutura do Ipea

Proteção social,
 garantia de direitos e 

geração de oportunidades

Coleção Características das Instituições 
de Longa Permanência para Idosos – 
Região Sudeste (novo), Norte, Sul, Nordes-
te, Centro-Oeste (relançamento). Com Ana 
Amélia Camarano, Técnica de Planejamento 
e Pesquisa do Ipea

Sustentabilidade Ambiental

CONAMA - Igor Ferraz e Adriana Moura, Técnicos de Planejamento e Pesquisa do Ipea

Fortalecimento do Estado, 
das instituições e da 

democracia

Lançamento do livro Participação do Estado 
no Brasil. Coordenação: Milko Matijascic, As-
sessor da Presidência do Ipea

Estrutura tecnoprodutiva integrada e regionalmente articulada
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 Tarifa externa comum no Mercosul: avaliação e perspectivas Edificações Sustentáveis 
na Administração

 Pública

Engº Ricardo Soveral Torres - Chefe de Di-
visão de Planejamento e Projetos Institucio-
nais do Ipea

Moderador: Flávio Lyrio Carneiro
Palestrante – Honório Kume

A oficina “Tarifa Externa Comum no MER-
COSUL: avaliação e perspectivas”, proferida 
por Honório Kume da DINTE/Ipea, a mesma 
transcorreu de acordo com as expectativas. 
A sala contou com um bom público, perma-
necendo praticamente lotada durante toda a 

Code contemplou um 
pavilhão específico para 
que os participantes 

pudessem debater mais direta-
mente com os palestrantes e as 
autoridades convidadas temas 
relativos ao desenvolvimento do 
Brasil. Em uma estrutura de 3 mil 
metros quadrados, dividida em 

duração da palestra. O público foi formado 
predominantemente por estudantes. Durante 
os cerca de 60 minutos de sua apresenta-
ção, o pesquisador discorreu sobre a forma-
ção do MERCOSUL e sua constituição como 
união aduaneira, bem como as diferenças 
entre essa forma de integração e o mercado 
comum, objetivo original dos fundadores do 
bloco. Em seguida, detalhou a implemen-
tação e evolução da Tarifa Externa Comum 
(TEC) até a situação atual, e analisou os prin-
cipais desafios e dilemas técnicos e políticos 
para a adoção plena da união aduaneira e 
para o fim da dupla cobrança da TEC. Por 
fim, foi aberta a palavra para manifestação 
dos presentes, que formularam uma série de 
questionamentos prontamente esclarecidos 
pelo palestrante, findos os quais deu-se por 
encerrada a oficina. 

18 salas, foram realizadas, du-
rante os três dias da conferência, 
88 oficinas, que aprofundaram 
diversos assuntos relacionados 
aos sete Eixos do Desenvolvi-
mento estabelecidos pelo Ipea. 
Cada sala das oficinas do desen-
volvimento tinha, em média, as-
sentos suficientes para 25 pes-

soas. A intenção foi exatamente 
a de promover um intercâmbio 
de ideias sobre temáticas apre-
sentadas, de maneira mais geral, 
nos painéis dos eixos. Os pales-
trantes puderam utilizar recursos 
multimídia, como filmes e foto-
grafia, e os participantes recebe-
ram certificados.

A
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pública

Comunicação e 
Desenvolvimento

Heterogeneidade produtiva 
no Brasil: os desafios da 

inclusão

A mobilização da juventude 
na construção de alternativas 
de desenvolvimento do país

Judiciário e cidadania 

Marcelo Pomar - Integrante do Movimento Pas-
se Livre de Florianópolis
Neto - Coordenador de Juventude do Movimento 
dos Sem Terra (MST)
Raul Cardoso - Coordenador do Diretório Cen-
tral dos Estudantes da Universidade de Brasília, 
participou das ocupações da reitoria em 2008 e 
da Câmara Legislativa do DF em 2009 e 2010 
Artur Sinimbu - Mestre em Ciência Política (UnB), 
participou das ocupações da reitoria em 2008 e 
da Câmara Legislativa do DF em 2009 e 2010

Alexandre dos Santos Cunha - Técnico de 
Planejamento e Pesquisa do Ipea
Bernardo Medeiros - Técnico de Planeja-
mento e Pesquisa do Ipea 

Mauro Oddo Nogueira - Técnico de Planeja-
mento e Pesquisa do Ipea
Divonzir Arthur Gusso - Técnico de Planeja-
mento e Pesquisa do Ipea
João Maria de Oliveira - Técnico de Planeja-
mento e Pesquisa do Ipea
Gesmar Rosa dos Santos - Técnico de Pla-
nejamento e Pesquisa do Ipea

Gilberto Maringoni – historiador e professor 
de jornalismo na Faculdade de Comunicação 
Cásper Líbero (SP)
A oficina teve como palestrante Gilberto Ma-
ringoni e contou com cerca de 25 espectado-
res. Maringoni explicou como a comunicação 
está estritamente relacionada ao desenvolvi-
mento de um país. Segundo Maringoni, assim 
como há regulação em outros setores, tam-
bém deve haver regulação quando se trata 
de ondas de transmissão de TV, pois, dentre 
outros motivos, existe uma limitação espacial 
para tais ondas. O palestrante acrescentou 
que um setor de comunicação bem regulado 
promove a democratização da informação 
e, portanto, o desenvolvimento. Ele também 
falou brevemente sobre a história da comu-
nicação no Brasil, que culminou com uma 
concentração excessiva dos meios de comu-
nicação nas mãos de poucos empresários. 
Os 45 minutos finais do tempo destinado à 
oficina foram tomados por um debate com os 
participantes. Maringoni respondeu a cerca de 
12 perguntas sobre como se poderia tornar a 
comunicação um instrumento mais adequado 
de desenvolvimento nacional, como a comu-
nicação pode contribuir para a cidadania e de 
que maneira o governo, a sociedade e as em-
presas poderiam empreender um processo de 
regulamentação do setor, diante da resistên-
cia de empresários.

Ana Paula Paes de Paula - Pesquisadora e 
professora dos cursos de graduação e pós-gra-
duação em Administração da FACE-UFMG

Jorge Abrahão de Castro (diretor Disoc); Sena-
dora Ana Rita Esgario (ES)
A apresentação tinha como objetivo analisar o 
atual momento das políticas sociais brasileiras, 
assim como discutir as implicações deste con-
junto de políticas como alavanca para o proces-
so de desenvolvimento brasileiro. 
Foram apresentados o conjunto das políticas 
sociais, tanto as de proteção como as de promo-
ção social, assim como seus resultados sociais 
e econômicos, de forma a propiciar aos partici-
pantes um quadro de referência básica para se 
pensar a importância da área social para o de-
senvolvimento brasileiro. 
Quem dirigiu os trabalhos foi a senadora Ana 
Rita Esgario (ES), que muito contribui para o an-
damento da discussão. A audiência foi de apro-
ximadamente 40 pessoas que ficaram presentes 
durante a maior parte do tempo. A audiência foi 
formada em grande parte por profissionais de 
áreas de conhecimento diversos, mas em sua 
maioria provenientes do setor público das diver-
sas esferas de governo. Também esteve presen-
te uma quantidade expressiva de estudantes de 
diversas áreas e de diferentes estados do país.

Consolidação da política 
social: alavanca do 

desenvolvimento

América do Sul: 
perspectivas de 

integração. 
Parte I - Infraestrutura e 

hidrocarbonetos

Moderador: Ivan Tiago Machado Oliveira
Palestrantes – Ministro João Mendes Perei-
ra (Ministério das Relações Exteriores), Dr. 
José Alberto Bucheb (Gerente de parcerias 
da Petrobras/E&P-Pré-sal/PAR)
A oficina foi realizada com o objetivo de ana-
lisar a evolução recente e as perspectivas 
para a integração sul-americana na área 
da infraestrutura física; identificando-se a 
América do Sul como uma fonte de hidro-
carbonetos, e destacando-se os posiciona-
mentos e a atuação da Petrobras em relação 
ao tema. O representante do Ministério das 
Relações Exteriores, Ministro João Mendes 
Pereira (Coordenador-Geral Econômico para 
América do Sul, Central e Caribe), falou so-
bre a estratégia brasileira de integração da 
América do Sul, afirmando a importância da 
temática econômica neste contexto, em es-
pecial a integração da infraestrutura. O Dr. 
José Alberto Bucheb, Gerente de parcerias 
da Petrobras/E&P-Pré-sal/PAR, fez palestra 
sobre os hidrocarbonetos, apresentando 
dados sobre o pré-sal e sobre a relevância 
da temática na América do Sul. Ambas as 
conferências foram seguidas de um rico de-
bate com o público presente, corroborando a 
meta da Code de integração entre a agenda 
de pesquisas e os temas prioritários do Ipea 
e a sociedade.

Leis de incentivo a P&D

Rosa Eliane - Colaboradora do Centro de 
Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico 
-CDT/UnB,  atuando principalmente nos te-
mas: ciência, tecnologia e inovação
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Políticas de ciência, 
tecnologia e inovação no 

Brasil

 Evolução e estrutura das 
políticas sociais no Brasil

Comércio 
exterior e inovação

Apresentação do 
Sensor Econômico e do 

Conjuntura em Foco

João Sicsú – Diretor de Estudos e Políticas 
Macroeconômicas do Ipea
Bernardo Patta Schettini - Técnico de Plane-
jamento e Pesquisa do Ipea
Roberto Pires Messenberg – Técnico de 
Planejamento e Pesquisa do Ipea  e Coor-
denador do Grupo de Análise e Previsão da 
DIMAC/Ipea
A apresentação do “Sensor” (realizada 
por Bernardo Schettini) demonstrou que o 
Sensor é uma pesquisa de periodicidade 
bimestral que visa expressar perspectivas 
dos principais indicadores macroeconômicos 
para o ano, na ótica das entidades associa-
tivas do setor produtivo. Ressaltamos que a 
participação na pesquisa é voluntária, e que 
por isso o número de entidades consultadas 
pode variar entre as edições da pesquisa. No 
que diz respeito à metodologia, mostramos 
as duas principais medidas usadas nas aná-
lises, a mediana e a amplitude interquartílica. 
Apresentamos as perguntas da pesquisa, 
inclusive a que consulta nos bimestres 2 e 5 
de cada ano sobre a expectativa com relação 
ao crescimento nos próximos cinco anos. A 
apresentação do “Conjuntura em Foco” (re-
alizada por Roberto Messenberg) abordou 
a evolução da economia brasileira durante 
décadas, mas principalmente no período 

Moderador: Daniel da Silva Grimaldi 
Palestrante – Marcelo Nonnemberg 
A palestra “Comércio exterior e inovação”, 
contou com um bom público, permanecendo 
praticamente lotada durante toda a duração. 
O público foi formado predominantemente por 
estudantes. Durante os cerca de 30 minutos de 
sua palestra, o pesquisador apresentou uma 
breve introdução teórica, a respeito do tema 
exportação e inovação, seguida da apresenta-
ção de um indicador desenvolvido pelo mesmo 
para “mensurar” o padrão tecnológico da pauta 
exportadora de um país e, por fim, apresentou 
alguns resultados obtidos. O público demons-
trou bastante interesse e diversas perguntas 
foram feitas ao final da apresentação. 

José Aparecido Carlos Ribeiro – Técnico de 
Planejamento e Pesquisa do Ipea
Luciana Jaccoud – Técnica de Planejamento 
e Pesquisa do Ipea
Participaram desta oficina estudantes de gra-
duação e pós-graduação, servidores públicos 
das esferas federal, estadual e municipal e 
militantes de movimentos sociais. O objetivo 
da oficina foi apresentar uma breve síntese 
de um diagnóstico sobre as políticas sociais 
no Brasil. Diagnóstico que emerge dos estu-
dos e publicações produzidos no âmbito da 
Diretoria de Estudos e Políticas Sociais nos 
últimos anos. Foram ressaltados a abrangên-
cia e o escopo das políticas sociais vigentes 
no Brasil no campo da proteção e promoção 
social: sua relativa estabilidade institucional e 
jurídica, bem como o volume de recursos hu-
manos, materiais e orçamentários que mobili-
za. Indicadores diversos foram apresentados 
de modo a configurar um quadro de muitos 
avanços e muitas lacunas, característico da 
situação social brasileira.
Após apresentado o diagnóstico sobre o pre-
sente, a discussão se encaminhou para as 
perspectivas da política social nos próximos 

Fernanda De Negri – Técnica de Planeja-
mento e Pesquisa do Ipea

 Políticas públicas de 
fomento ao setor de 
telecomunicações e 

banda larga 

Rodrigo Abdalla Filgueiras de Souza - Téc-
nico de Planejamento e Pesquisa do Ipea 

anos. Tensões e desafios diversos foram 
apontados, ora como fonte de riscos para as 
conquistadas já alcançadas, ora como opor-
tunidades para superação de obstáculos que 
permanecem.
O debate foi bastante interessante, com 
questões de densidade surpreendente. Fo-
cando principalmente sobre as perspectivas 
futuras, sobre os riscos e possibilidades 
inerentes à manutenção e consolidação de 
um sistema de políticas sociais que combi-
na elementos corporativistas, meritocráticos, 
universalistas, liberais e residuais; e sobre as 
lições e oportunidades que residem no Bolsa 
Família e no Cadastro Único, na busca de 
uma melhor efetividade do conjunto das po-
líticas sociais.

pós-estabilização. A exposição cobriu vários 
temas, enfatizando a atual lógica de condu-
ção da política monetária por parte do Banco 
Central, a evolução das principais contas das 
finanças públicas e do setor externo. De uma 
maneira geral, foram levantados os pontos 
fortes e fracos da atual diretriz da política 
econômica. Foram apresentadas, inclusive, 
algumas alternativas e as perspectivas para 
a economia brasileira nos próximos anos. 
Publicações lançadas: Sensor Econômico do 
5º Bimestre de 2010 e Conjuntura em Foco 
de novembro de 2010.
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IIRSA: Integração 
produtiva e logística no 

eixo Paranaguá-Assunção

Moderador: Ernesto Galindo
Palestrante: Bolívar Pêgo
Objetivo: apresentar os resultados da aplica-
ção da metodologia de integração produtiva 
e serviços logísticos no eixo Assunção – Pa-
ranaguá. Pesquisa desenvolvida pelo Ipea 
em parceria com o Ipardes

América do Sul: 
Perspectivas de 

integração. 
Parte II - o Conselho de 
Defesa Sul-Americano

Moderador: André de Mello e Souza
Palestrante – General Westphalen Etchegoyen
A oficina “América do Sul: Perspectivas de 
Integração. Parte II - O Conselho de Defesa 
Sul-Americano”, proferida pelo General Sérgio 
Westphalen Etchegoyen, ocorreu de maneira 
satisfatória. A sala contou com um bom públi-
co, permanecendo cheia durante toda a dura-
ção da palestra, e houve um longo debate. O 
público foi formado predominantemente por 
estudantes. Durante a cerca de uma hora de 
sua palestra, o general analisou as perspecti-
vas dos países sul-americanos que os levaram 
a ingressar no Conselho de Defesa Sul-Ame-
ricano (CDS), as perspectivas futuras do CDS 
e a possibilidade de que ele seja um espaço 
capaz de solucionar os problemas de defesa e 
segurança que afetam a região.  Ele utilizou de 
sofisticada apresentação PowerPoint e respon-
deu a muitas perguntas.

Sustentabilidade 
ambiental no Brasil

Palestrante: Albino Rodrigues Alvarez (Dirur/
Ipea)
Objetivo: Apresentar um resumo das ideias 
sobre sustentabilidade ambiental desenvolvi-
das no Ipea nos últimos anos, quando a área 
se constituiu em eixo do desenvolvimento a 
ser pesquisado no instituto

Debate 1 
 A política e a 

macroeconomia

Ouvidorias públicas 
e democracia no Brasil

Antonio Semeraro Rito Cardoso - Técnico de 
Planejamento e Pesquisa do Ipea
Eliana Pinto - Ouvidora Geral da União 
Aristóteles dos Santos - Assessor da Ouvido-
ria da Anatel e Presidente da ANOP – Asso-
ciação Nacional dos Ouvidores Públicos
Cristina Ayoub Riche - Professora e pesqui-
sadora do Núcleo de Estudos de Políticas 
Públicas em Direitos Humanos da UFRJ. Ad-
vogada Ouvidora - Geral da UFRJ
Luciana Musse - Ouvidora do Serviço Flores-
tal Brasileiro  
A presente oficina teve por objetivo tecer 
reflexões sobre ouvidoria pública como ins-
trumento de mudança, inclusão e controle 
social. A participação direta e ativa do cidadão 
transformam a ouvidoria em lócus privilegiado 
para o exercício da democracia, conquista da 
cidadania e controle social da res publica. As-
sim, para que as ouvidorias públicas concreti-
zem, em plenitude, seu papel de construção e 
consolidação da democracia e de indutor de 
mudanças , há a necessidade de 1) adequado 
modelo de gestão; 2) avaliação dos impactos 
de institucionalização das Ouvidorias e; 3) au-
tonomia para as ouvidorias públicas. 

Resultado da Oficina: O resultado da oficina 
foi satisfatório tendo em vista que o objetivo 
de se trazer questões novas para o debate 
sobre o modelo existente hoje no Brasil, suas 
dificuldades e perspectivas para o futuro, foi 
amplamente explorado pelos expositores.

Palestrantes: 
Nilmário Miranda - Presidente da Fundação Per-
seu Abramo.
Aloísio Sérgio Barroso - Diretor de Estudos e 
Pesquisas da Fundação Mauricio Grabois.
Eliseu Padilha - Deputado federal e presidente 
da Fundação Ulysses Guimarães desde 2007. 
Moderação - Thiago Sevilhano Martinez, Ouvi-
dor e Técnico de Pesquisa e Planejamento da 
Dimac
As principais questões abordadas foram câmbio 
e taxa de juros, seus efeitos limitantes sobre o 
crescimento e desenvolvimento econômico; 
política anticíclica na crise; limites do regime de 
metas de inflação; modelo de crescimento com 
distribuição de renda; necessidade de investi-
mentos em educação para elevar o potencial de 
crescimento da economia; retomada do planeja-
mento para o desenvolvimento.
Publicações Lançadas: 
- “Desvendar o Brasil – Suas singularidades, 
contradições e potencialidades” (Fundação Mau-
rício Grabois/Editora Anita Garibaldi; 2010)
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Comunicação e 
regulamentação

Dia 25 - Oficinas

Accountability e controle 
social na administração 

pública brasileira

O que é 
 macroeconomia?

Palestrante: Claudio Roberto Amitrano, 
Técnico de Planejamento e Pesquisa da 
Dimac
Procuramos estabelecer um diálogo com a so-
ciedade civil, as organizações políticas e a aca-
demia sobre as principais questões atinentes 
ao tema, mostrando a existência de um fecun-
do debate sobre os fenômenos macroeconômi-
cos, refletindo sobre as distintas proposições 
do pensamento contemporâneo. Inicialmente, 
identificamos algumas questões que conectam 
a macroeconomia ao dia a dia do cidadão co-
mum, tais como a determinação dos níveis de 
emprego e renda, as causas e consequências 
de variáveis como as taxas de juros e câmbio, 
fato que foi sucedido pela exposição de uma 
definição de macroeconomia. Na sequência fo-
ram discutidos alguns conceitos fundamentais, 
dentre eles, a identidade “Produto = Renda = 
Dispêndio”, a relação entre fluxos e estoques, 
o fluxo circular da renda, a distinção entre vari-
áveis nominais e reais, bem como entre ciclo e 
tendência. Procuramos mostrar a
existência de distintas vertentes de pensamen-
to na macroeconomia que foram agregadas 

Félix Lopez – Técnico de Planejamento e 
Pesquisa do Ipea

Livro da Constituição: 
Recuperação histórica 
e desafios atuais das 
políticas públicas nas 

áreas regional, urbana e 
ambiental

O sistema nacional 
de inovação e o 
desenvolvimento 

do Brasil 

Luiz Ricardo Mattos Teixeira Cavalcante  - Téc-
nico de Planejamento e Pesquisa do Ipea 

Paulo Furtado de Castro - Técnico de Plane-
jamento e Pesquisa do Ipea
Diana Meirelles da Motta - Técnica de Plane-
jamento e Pesquisa do Ipea 
Carlos Wagner de Albuquerque Oliveira - Co-
ordenador de Estudos Regionais e Técnico 
de Planejamento e Pesquisa do Ipea
João Carlos Magalhães - Técnico de Plane-
jamento e Pesquisa do Ipea
Rogério Boueri - Técnico de Planejamento e 
Pesquisa do Ipea
Discutiu os principais avanços e desafios da 
Constituição Federal de 1988 nas áreas de 
desenvolvimento e políticas urbanas, desi-
gualdades regionais, federalismo fiscal e 
meio ambiente

 Integração 
sul-americana e

subdesenvolvimento

Mediador: Elton Jony Jesus Ribeiro – Téc-
nico de Planejamento e Pesquisa do Ipea 
Debatedores: 
Nildo Ouriques – Professor de Economia da 
Univ. Federal de Santa Catarina
André Calixtre – Técnico de Planejamento e 
Pesquisa do Ipea
Organização da oficina
A oficina foi organizada em duas partes: na 
primeira, os dois debatedores expuseram 
suas posições sobre o desenvolvimento e a 
integração sul-americana e, na segunda par-
te, a platéia colocou suas dúvidas e posições 
para posteriores respostas e comentários 
dos debatedores. Este breve relatório se 
concentrará apenas nas exposições iniciais 
dos debatedores.

Jonas Valente – Representante do Intervozes
Na oficina, o palestrante abordou e discutiu 
com o público questões relacionadas è le-
gislação de comunicação no Brasil e sobre 
o necessário equilíbrio entre a liberdade e os 
limites de expressão.

sob as denominações sintéticas de corrente he-
terodoxa e ortodoxa. Este agrupamento permi-
tiu explicitar alguns elementos centrais de cada 
tipo de visão de mundo, bem como suas prin-
cipais proposições de política econômica para 
fenômenos como o desemprego, o crescimento 
e a inflação. A última etapa da oficina foi conclu-
ída com a apresentação de dados da economia 
brasileira e uma interpretação específica sobre 
sua trajetória recente.
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A Oficina foi marcada por calorosas exposi-
ções dos debatedores a respeito do desen-
volvimento econômico e social da América 
Latina. Seguem abaixo resumos das duas 
apresentações feitas: 

Prof. Nildo Ouriques
O primeiro debatedor, o Prof. Nildo Ouriques, 
expôs sua posição, salientando a questão 
que para ele é fundamental nesse tipo de 
discussão, que é sobre que tipo de integra-
ção nós devemos procurar na América do Sul 
e que tipo de desenvolvimento desejamos.
Em primeiro lugar, argumenta o professor, 
deve-se considerar que a integração sul-
americana tem hoje uma forma e um ambien-
te histórico que lhe dá uma conotação pecu-
liar em relação às iniciativas anteriores. Para 
ele, a ascensão de diversos partidos de es-
querda no subcontinente sul-americano, em 
especial o bolivarianismo chavista, trouxe a 
questão da revolução social ao centro da dis-
cussão sobre processo integrador, além de 
possuir esse processo um caráter anti-hege-
mônico (a integração chavista-bolivariana se 
faz contra os interesses dos Estados Unidos 
e da Europa). Nesse sentido, a criação da 
Aliança Bolivariana para as Américas (Alba) 
foi fundamental, segundo Ouriques, para en-
terrar as pretensões hegemônicas contidas 
na proposta da Área de Livre Comércio das 
Américas (Alca).

Em segundo lugar, é necessário discutir o 
que é desenvolvimento econômico. Citando 
alguns estudiosos do subdesenvolvimento 
latino americano – em particular aqueles 
autores que o professor considera “rene-
gados” pela academia brasileira, tais como 
Guerreiro Ramos, Nelson Werneck Sodré 
e Ruy Mauro Marini –, o Prof. Ouriques ar-
gumenta que não adianta aos países sub-
desenvolvidos buscar o desenvolvimento, 
uma vez que para que haja este é necessá-
ria a existência daquele. Assim, o caminho 
do desenvolvimento, tal qual colocado nas 
discussões hoje, não serve para os países 
periféricos como os da América Latina. Para 
que haja esse desenvolvimento, argumenta 
o professor, fez-se necessário o aprofunda-
mento das desigualdades de classes, de 
regiões e de raças.
O que é necessário, segundo o Prof. Ouri-
ques, é a superação do subdesenvolvimen-
to, para uma nova forma de desenvolvimen-
to, que só seria possível com a integração 
latino-americana e a revolução social já em 
curso tendo na Venezuela chavista o seu 
centro irradiador.

André Calixtre
Em sua intervenção, André Calixtre, partiu 
da visão inicial dos colonizadores portu-
gueses e espanhóis sobre o continente 
americano para explicar como a nossa evo-
lução histórica seguiu o caminho que nos 

conduziu ao subdesenvolvimento. Partindo 
da exposição feita por Sergio Buarque de 
Holanda em relação à percepção dos ibé-
ricos sobre as terras americanas em Visão 
do Paraíso, o debatedor argumenta que a 
contradição inicial das sociedades surgidas 
com a chegada dos brancos estava em que 
estes, vindos em busca do paraíso, quando 
o encontraram, o exploraram. E a partir daí, 
o processo de desenvolvimento da coloni-
zação se cristaliza na forma como se deu a 
futura descolonização das diversas regiões 
americanas.
Nesse contexto, o processo de industriali-
zação passou a ser visto posteriormente, 
pelos desenvolvimentistas clássicos, como 
a forma de superação do subdesenvol-
vimento, mas não foi o que ocorreu [nota 
do moderador (n.m.): seguindo esse racio-
cínio, países como o Brasil, o México e a 
Argentina se industrializaram sem, contudo, 
superarem a condição de subdesenvol-
vidos]. Entretanto, argumenta, Calixtre, a 
desigualdade regional e social surgida do 
processo de colonização, descolonização e 
posterior industrialização não foi um impe-
dimento para a integração do subcontinente 
sul-americano.
Nos anos 1980, os agentes políticos bus-
caram a integração por motivos estruturais 
[n.m.: procurando solidificar o processo de 
democratização em curso], mas é na déca-
da de 1990, quando os agentes econômi-
cos passam a participar mais ativamente do 
processo, que a integração regional toma 
maior fôlego.

A integração do Cone Sul nos anos 1990, 
argumenta Calixtre, foi um processo que 
antecedia a integração continental. Na vi-
são dele, como os atores políticos consi-
deravam inevitável a criação da Alca, eles 
viam a integração sul-americana como uma 
necessidade [n.m.: para aumentar o poder 
de barganha dos países sul-americanos]. 
Essa percepção teria surgido no governo 
do presidente Itamar Franco no Brasil.
Para o debatedor, entretanto, o projeto bo-
livariano não é uma alternativa viável para 
a América do Sul; ademais o Brasil possui 
um projeto alternativo e menos radical que 
o chavista e que se assenta no respeito às 
soberanias nacionais [n.m.: no projeto cha-
vista há, como no caso do Banco do Sul, 
a tendência a uma renuncia maior da so-
berania dos Estados Nacionais em prol da 
integração regional] e na integração econô-
mica.
Com a integração em curso, contudo, ve-
em-se as assimetrias nacionais dentro da 
América do Sul aumentando no lugar de 
diminuírem. Apesar disso, não há possibi-
lidade real, na atual circunstância, de uma 
revolução social, já que não há no momento 
movimentos sociais de massa atuando na 
transformação das sociedades e da integra-
ção sul-americana.

O papel da Procuradoria no 
desenvolvimento

Presidente da Mesa: Dra. Carolina Scherer - 
Procuradora-Chefe do Ipea
Palestrantes: 
Dr. Ronald Christian Alves Bicca - Procura-
dor-Chefe do Estado de Goiás nos Tribunais 
Superiores e Professor Universitário 
Dr. Otavio Luiz Rodrigues - Assessor de Mi-
nistro do Supremo Tribunal Federal

 Infraestrutura 
econômica: energia, 

transportes e 
meio ambiente 

Apresentação: Fabiano Pompermeyer
Debatedores: Carlos Henrique R. Carvalho e 
Ernesto Galindo

A oficina abordou aspectos da apresentação 
do palestrante relativos à eficiência energé-
tica das modalidades de transporte, assim 
como um comparativo entre tipologias de 
cidades  em termos de gasto per capita de 
energia e emissões per capita de poluentes. 
O ponto principal defendido foi que cidades 
com melhores sistemas de transporte públi-
co, mais compactas e menos dispersas, são 
muito mais eficientes energética e ambien-
talmente. Procurou-se enfatizar que essas 
questões deveriam fazer parte do processo 
de tomada de decisão dos dirigentes públi-
cos.
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Mercado de trabalho no 
turismo

Roberto Aricó Zamboni - Técnico de Planeja-
mento e Pesquisa do Ipea. Coordenador do “Sis-
tema Integrado de  Informações sobre o Merca-
do de Trabalho no Setor Turismo”, implementado 
pelo Ipea em parceria com o MTur, desde 2004
Margarida Hatem Pinto Coelho - Engenheira Ci-
vil, está no Ipea desde 1999 e integra a equipe 
de coordenação do projeto do “Sistema Integra-
do de Informações sobre o Mercado de Trabalho 
no Setor Turismo” desde 2005
Patrícia Alessandra Morita – Técnica de Planeja-
mento e Pesquisa do Ipea e integrante do projeto 
”Sistema Integrado de Informações sobre o Mer-
cado de Trabalho no Setor Turismo”
Objetivo: Divulgar/ apresentar o Sistema de In-
formação sobre o Mercado de Trabalho do Setor 
Turismo – SIMT e traçar um panorama da ocu-
pação do turismo no Brasil
Temas abordados: estatísticas e análises sobre 
a ocupação do turismo no Brasil, tais como: di-
mensão da ocupação em sete Atividades Carac-
terísticas do Turismo - ACT (alojamento, agência 
de viagem, transportes, alimentação, aluguel 
de transportes, auxiliar de transportes, cultura 
e lazer); participação relativa de cada atividade 
no conjunto das ACTs; participação do emprego 
do turismo no estado em relação ao Brasil e à 
região; formalidade da ocupação do turismo por 

Debate 2 
Os trabalhadores e a 

macroeconomia

Palestrantes: Arthur Henrique - Presidente da 
Central Única dos Trabalhadores (CUT)
João Carlos Gonçalves (Juruna) - Secretário ge-
ral da Força Sindical
Wagner Gomes - Presidente da Central dos Tra-
balhadores e Trabalhadoras do Brasil (CTB)
Lindolfo Luís dos Santos Neto - Secretário de 
finanças da Central Geral dos Trabalhadores do 
Brasil (CGTB)
Eduardo Rocha - Assessor da União Geral dos 
Trabalhadores (UGT)
Moderador: José Silvestre Prado de Oliveira,  
coordenador de Relações Sindicais do Depar-
tamento Intersindical de Estatísticas e Estudos 
Socioeconômicos (DIEESE)
A atividade contou com um público formado 
por dirigentes e assessores sindicais, alunos 
do ensino médio, graduação e jornalistas. Os 
dirigentes sindicais fizeram intervenções de 15 
minutos, com as quais apresentaram suas opi-
niões sobre a atual política macroeconômica e 
os desafios para o desenvolvimento nacional. 
Entre os tópicos mais importantes apontados 
pelos palestrantes estiveram a opinião de que a 
guerra cambial e a alta taxa de juros são entra-
ves ao desenvolvimento do país; a necessidade 
de os trabalhadores interferirem no debate sobre 
o modelo de desenvolvimento do Brasil, com 
destaque para os eixos estratégicos aponta-
dos pelo documento “Agenda para um Projeto 
Nacional de Desenvolvimento com soberania, 
democracia e valorização do trabalho”, assina-
do pelas centrais presentes; que destaca, entre 
outras questões, o crescimento com distribuição 
de renda e fortalecimento do mercado interno; a 
valorização do trabalho decente com igualdade 
e inclusão social; o Estado como promotor do 
desenvolvimento socioeconômico e ambiental; 
a democracia com efetiva participação popular; 
soberania e integração internacional; e direitos 
sindicais e negociação coletiva.

“A gestão municipal 
do desenvolvimento e 
as potencialidades do 

federalismo cooperativo”

Kleber Perini Frizzera - Secretário Municipal de 
Desenvolvimento da Cidade de Vitória/ES
Angelo José de Carvalho Baptista – Diretor-
presidente da Companhia Docas do Espírito 
Santo – Autoridade Portuária
Elizeu Moreira dos Santos – Subsecretário Mu-
nicipal de Apoio ao Empreendedor
José Adilson Pereira – Presidente da Intersindi-
cal da Orla Portuária do Espírito Santo.

 O painel foi desenvolvido com a apresentação 
do Secretário de Desenvolvimento de Vitória, 
Prof. Arq. Kleber Perini Frizzera, do Subsecretá-
rio de Trabalho e Geração de Renda, Prof. José 
Carlos Gomes Ferreira e do representante dos 
trabalhadores no Conselho de Autoridade Portu-
ária, Engº. Luiz Fernando Barbosa Santos. 
A apresentação do Secretário Kleber Frizzera 
foi estruturada com o tema do município e sua 
relação com o desenvolvimento; A cidade, as 
infraestruturas econômicas, as sociais e a mu-
dança do paradigma dos transportes; A relação 
entre infraestrutura e competitividade; Integra-
ção entre o planejamento urbano/regional e o 
planejamento das políticas setoriais e, finalizan-
do, com o federalismo cooperativo e o desen-
volvimento. Acentua o fato do novo papel do 
Município na Federação brasileira e das novas 
fontes de receitas com as quais os municípios 
passaram a contar, mas ainda não desenvolve-
ram ou são incipientes nos projetos de inserção 
na federação que privilegie seu papel de arti-
culadores e protagonistas do desenvolvimento, 
seja no plano local e/ou, articuladamente, com 
os demais entes, no território. Termina a inter-
venção acentuando a necessidade de se apro-
fundar o instituto dos consórcios públicos, entre 
os entes federados, voltados para a gestão das 
infraestruturas econômicas, notadamente os 
portos e os aeroportos, a exemplo do que está 
acontecendo com os portos, ainda tênue, com 
os Conselhos de Autoridade Portuária, instru-
mento que pode consolidar novos processos 
de gestão descentralizada, que fortaleçam um 
novo pacto federativo. 
A apresentação do Secretário José Carlos 
acentuou que os projetos de desenvolvimento 
devem estar em linha com os projetos locais de 

Brasília, DF e entorno: 
Desenvolvimento 

integrado do território
Estela Maria Oton de Lima - Administradora 
de Brasília

região; ocupados do turismo em relação aos 
ocupados da economia; evolução da ocupação 
do turismo. Os dados foram apresentados para 
o Brasil, regiões e estados brasileiros e para 10 
regiões metropolitanas do país.
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do Trabalho, o conceituou como um espaço pú-
blico de promoção e inclusão social por meio da 
formação profissional, do apoio ao empreende-
dor e à economia solidária de forma a propiciar 
formas democráticas de acesso a bens cultu-
rais e competências tecnológicas que possam 
gerar mobilidade e inclusão, por meio de uma
 nova inserção na vida social e no trabalho.
O Eng.º Luiz Fernando apresentou a alta re-
lação existente entre a infraestrutura portuária 
e a economia local, bem como o problema da 
adequação das infraestruturas portuárias à 
nova tendência das modernas embarcações 
de transporte de contêineres que estão a im-
pactar o desenvolvimento da cidade e da Re-
gião Metropolitana da Grande Vitória, e o risco 
econômico para as cidades portuárias frente a 
um possível processo de esvaziamento econô-
mico, decorrente do obsoletismo dos portos. 
Para fazer frente a esse processo, discorreu 
sobre o projeto do porto de águas profundas 
de Vitória, na localidade de Praia Mole, em 
desenvolvimento, a partir de um protocolo de 
intenções envolvendo a Secretaria Especial de 
Portos, por intermédio da Companhia Docas 
do Espírito Santo, o Governo do Estado do Es-
pírito Santo e o Município de Vitória. Destacou 
que essa nova postura dos entes federados, 
nos seus três níveis, já reflete uma composição 
existente nos Conselhos de Autoridade Portuá-
ria e que deveria ser fortalecida e induzida por 
outros instrumentos, inclusive com a previsão 
de se constituírem consórcios públicos voltados 
à gestão associada das infraestruturas portuá-
rias e, também, as aeroportuárias.  
Após as apresentações, houve rodada de de-
bate com os presentes, onde a tônica geral foi 
sobre a atual dissociação entre os entes fede-
rados na formulação dos seus projetos de de-
senvolvimento e, em algumas intervenções, a 
citação de que tal dissociação poderia ser uma 
consequência da repartição de competências 
federativas, previstas pela Constituição Federal 
que, de certa forma, inibe uma gestão compar-
tilhada do desenvolvimento.

O BNB e o Bioma 
caatinga

 O Legislativo e o 
desenvolvimento

Suely Salgueiro Chacon - Professora e Pes-
quisadora da Universidade Federal do Ceará 
(UFC)
Allisson David de Oliveira Martins - Gerente 
do Ambiente de Fundos Científicos, Tecnoló-
gicos e Desenvolvimento do Banco do Nor-
deste do Brasil (BNB)
Tibério Rômulo Romão Bernardo – Gerente Exe-
cutivo do Banco do Nordeste do Brasil (BNB)

Pedro Eugenio – Deputado Federal
Candido Vacarezza - Deputado Federal
Luis Carlos Hauly - Deputado Federal

Federalismo e políticas 
públicas

Avaliação de políticas 
públicas: riscos e 

armadilhas metodológicas

Paulo Augusto Meyer M. Nascimento 
Técnico de Planejamento e Pesquisa do Ipea 

Fernando Abrucio - Graduado em Ciências 
Sociais pela Universidade de São Paulo 
(1990), mestrado e doutorado em Ciência 
Política pela Universidade de São Paulo

Tributação e equidade

José Aparecido Carlos Ribeiro (TPP/Disoc), 
Claudio Hamilton Santos (TPP/Dimac)
O público da ofinina contou com estudantes de 
contabilidade, administração e economia, mas 
também alguns poucos profissionais vinculados 
à gestão pública nas três esferas de governo ou 
atuantes na área de consultoria. 
Por se tratar de um tema que afeta de perto a 
vida das pessoas, além de notoriamente contro-
verso, foram muitas as questões e ponderações 
feitas pela plateia durante a oficina. A apresen-
tação foi, assim, entrecortada por discussões e 
debates diversos sobre as idiossincrasias e in-
justiças de nosso Sistema Tributário – não foram 
poucos os momentos em que a audiência se 
mostrou sinceramente surpresa. 
Ficou patente, ainda, a curiosidade dos estudan-
tes presentes sobre trabalho feito no Ipea, assim 
como a satisfação de vários em trocar ideias - de 
modo franco e democrático - com pesquisado-
res da casa. Chamou nossa atenção também o 
interesse dos profissionais e militantes presentes 
em se aproximar mais do Ipea, tanto como leitor 
crítico da produção como quanto parceiro na 
geração de conhecimento e utilização deste na 
pressão por melhorias nas políticas públicas.

Amazônia: 
aspectos estratégicos

Adriana Aparecida Marques - Professora con-
vidada da Escola de Comando e Estado-Maior 
do Exército e Pesquisadora da FGV-RJ
Rogério Guedes Soares - Diretor-geral do 
Centro Gestor do Sistema de Proteção da 
Amazônia (Censipam)

Avanços e conquistas da 
pesquisa em comunicação 

no Brasil

José Marques de Melo  – Socicom
Cesar Bolaño  – Alaic
Cosette Castro  – Universidade Católica de 
Brasília
Nelia Del Bianco  – Intercom 
Os palestrantes, alguns dos mais influentes 
pesquisadores em comunicação no Brasil, 
falaram sobre progressos vividos pela comu-
nidade acadêmica nacional e propostas de 
incentivo a estudos mais amplos.
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Valores sociais e direitos 

humanos no Brasil

Marco Antonio Carvalho Natalino - Sociólogo 
e mestre em sociologia pela Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul. É especialista 
em políticas públicas e gestão governamen-
tal, atuando desde 2006 com políticas de 
direitos humanos e cidadania na SEDH/PR 
e no Ipea. Ocupa o cargo de coordenador no 
Projovem Adolescente - Serviço Socioeduca-
tivo, do MDS

Comércio e  
desenvolvimento

Wanderson Cardoso de Brito - Prefeito de 
Arraial do Cabo (RJ)

Dinâmica urbana 
dos estados

Moderador: Bolívar Pêgo Filho – Técnico 
de Planejamento e Pesquisa do Ipea e Co-
ordenador de Desenvolvimento Urbano no 
Instituto
Palestrantes: Bernardo Alves Furtado - Téc-
nico de Planejamento e Pesquisa do Ipea, 
Juliana Dalboni Rocha - Consultora da Ce-
pal/Ipea na pesquisa Rede Urbana e Integra-
ção Produtiva no Brasil e na América do Sul 
e Rafael Henrique Moraes Pereira - Técnico 
de Planejamento e Pesquisa do Ipea
Objetivo: apresentar os resultados da pesqui-
sa e a estrutura do livro Dinâmica urbano-
regional no Brasil (estados selecionados: 
PA, AL, BA, ES, RJ, SP, PR, GO, MT e MS). 
Pesquisa Rede Ipea/Anipes

Desigualdade de renda no 
Brasil: trajetória recente

Sergei Soares - Técnico de Planejamento e 
Pesquisa do Ipea
Nesta oficina foi apresentada uma espécie 
de panorama sobre a pobreza e desigualda-
de no Brasil no período de 1995 até 2009. 
O conteúdo foi fortemente embasado no Co-
municado do Ipea 63. 
O público era composto principalmente por 
estudantes, pessoas ligadas a ONGs e alguns 
técnicos de governos estaduais e prefeituras. 
Infelizmente, não houve muito debate sobre 
a maior parte dos pontos. Apesar de ter pou-
ca relevância na exposição, o tema Bolsa 
Família monopolizou as discussões. Houve, 
em particular, muita discussão sobre “portas 
de saída”, tema que é caro a pessoas tan-
to à direita quanto à esquerda do espectro 
político. Na condução do debate a mesa se 
preocupou em enfatizar os limites aos pro-
gramas de geração de oportunidades para 
os mais pobres.

Debate 3 
Os empresários e a 

macroeconomia

Palestrantes: Walter Machado de Barros: 
presidente do Instituto Brasileiro de Execu-
tivos de Finanças (IBEF)
Flávio Roscoe Nogueira - Presidente do 
Sindicato das Indústrias Têxteis de Malhas 

Lucas Ferraz Vasconcelos - Técnico de Plane-
jamento e Pesquisa do Ipea 
Luis Felipe Giesteira - Gerente de projeto na 
Secretaria de Inclusão Produtiva do Ministério 
do Desenvolvimento Social
Graziela Ferrero Zucoloto - Técnica de Planeja-
mento e Pesquisa do Ipea

Acumulação de 
conhecimento e inovação 

industrial

Participação Social 
na Formulação, Execução 

e Controle de Políticas 
Públicas

Gerson Luiz de Almeida Silva - Secretário Nacio-
nal de Articulação Social da Secretaria-Geral da 
Presidência da República
Thamy Pogrebinschi - Professora de Ciência Po-
lítica do Instituto de Estudos Sociais e Políticos, 
da Universidade do Estado do Rio de Janeiro
Wilson Valério da Rosa Lopes - Presiden-

no Estado de Minas Gerais e da FIEMG-
Jovem
Moderação: Gabriel Coelho Squeff - Técnico 
de Planejamento e Pesquisa da Dimac
O evento foi aberto com uma breve expo-
sição acerca da atual conjuntura macroe-
conômica brasileira, com foco em alguns 
temas sensíveis ao empresariado, a partir 
da evolução de variáveis relativas ao crédi-
to, taxa de juros, inflação, taxa de câmbio e 
emprego nos últimos anos. Em seguida, Flá-
vio Roscoe realizou uma exposição acerca 
de sua visão sobre a atual conjuntura, tanto 
com base em novos indicadores, quanto nos 
números apresentados pelo coordenador. 
Em sua opinião, as taxas de juros vigentes 
exercem uma influência negativa sobre as 
decisões do empresariado, assim como a 
volatilidade cambial. Ademais, foi ressaltado 
que a baixa taxa de investimento, notada-
mente por parte do setor público, configura 
um obstáculo ao desenvolvimento do país, 
haja vista os gargalos de infraestrutura exis-
tentes. Para Roscoe, está ocorrendo um pro-
cesso de desindustrialização no Brasil que 
implicará elevados custos para o país caso 
não sejam tomadas medidas visando des-
valorizar a taxa de câmbio. Para Walter de 
Barros, a ligação entre a política monetária 
e o mercado interbancário e a necessidade 
de um ajuste fiscal são fatores que explicam 
em grande medida porque a taxa de juros no 
Brasil é elevada vis-à-vis outros países. Ade-
mais, o executivo destacou que não enxerga 
sinais de desindustrialização no Brasil, tendo 
em vista que a produção e o emprego indus-
trial têm crescido. 
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Cultura como espaço de 
criatividade política

Paulo Dagomé - Vigilante noturno e poeta. Lí-
der comunitário de São Sebastião (DF), mem-
bro do grupo político-cultural Supernova
Gustavo Anitelli - Sociólogo e produtor execu-
tivo da trupe O Teatro Mágico, integrante do 
movimento Música pra Baixar
Daniel Vargas - Bacharel e mestre em direito 
pela UnB, mestre e doutorando em direito em 
Harvard (EUA), ex-Ministro Interino da Secre-
taria de Assuntos Estratégicos da Presidência 
da República
Nicolas Behr - Poeta e ativista cultural brasiliense
Adirley Queiroz - Cineasta candango, vencedor 
de 15 prêmios por seu curta-metragem “Rap: O 
canto de Ceilândia”

te da Comissão de Saneamento e Meio 
Ambiente (Cisama). Membro do Conselho 
Gestor do Fundo Nacional de Habitação de 
Interesse Social (FNHIS)
Cléia Anice Porto - Advogada, especialis-
ta em direto agrário, assessora a CONTA. 
Membro da Coordenação do Fórum Nacio-
nal da Reforma Agrária

Desenvolvimento e 
Políticas Públicas Pós-
Crise: Argentina, Cuba e 

Brasil (Parte I)

POLÍTICA PÚBLICA PARA O SETOR 
EXTERNO DE CUBA.
Palestrante: Dra. Oneida Álvarez Figueroa
Centro de Investigaciones de Economía Inter-
nacional, 
Universidad de La Habana. Professora Titular.

O CDES como espaço de 
concertação social para o 

desenvolvimento

José Carlos dos Santos - Assessor da Pre-
sidência do Ipea na Diretoria de Estudos e 
Políticas do Estado, das Instituições e da De-
mocracia (DIEST), onde exerce as funções 
de Diretor-substituto

A apresentação inclui a explicação do aspec-
to socialista da política externa cubana, que 
se mostra como uma experiência alternativa 
ao modelo neoliberal predominante em vários 
países. Seu objetivo é complementar harmoni-
camente as políticas socioeconômicas internas 
para contribuir com o desenvolvimento do país, 
com um enfoque sistêmico entre o comércio 
exterior, a esfera das finanças externas, as 
relações de cooperação internacional e a inte-
gração regional. O ponto central da exposição 
aborda as diretrizes que regeram a referida po-
lítica de um amplo debate em diversos setores 
da população cubana.
Parte-se dos princípios fundamentais que ser-
vem de base para tais diretrizes, e a explicação 
das condicionantes internacionais e internas 
que recomendaram a atualização política eco-
nômica do governo cubano para o setor exter-
no. Seus pilares essenciais consistem em uma 
maior descentralização, atenção ao aumento 
do ingresso de exportações, diversificação    
geográfica e mercantil das mesmas para elevar 
seu valor agregado; elevação da efetividade 
dos processos de substituição de importações; 
aperfeiçoamento dos requisitos de desempe-
nho de investimento externo direto; aumento do 
controle sobre a dívida externa e reafirmação 
das diretrizes para cooperação internacional e 
integração regional. Finalmente, se apresenta 
o critério da autora sobre os desafios que esta 
política implica e as forças disponíveis no país 
para enfrentá-los exitosamente. 

A ECONOMIA CUBANA NA ULTIMA DÉCADA 
E OS DESAFIOS DO CRESCIMENTO NO 
PÓS-CRISE
Palestrante: Dr. Lazaro Peña Castellanos
Centro de Investigaciones de Economía Inter-
nacional, 
Universidad de La Habana. Professor Titular.

A apresentação abordou três questionamentos: 
a) a estrutura e dinâmica da economia cuba-
na na última década, b) o impacto da crise de 
2007-2009 na economia cubana, c) os desafios 
para o crescimento da economia cubana e o 
panorama do pós-crise.
O objetivo da apresentação foi mostrar a si-
tuação e estrutura da economia cubana no 
momento em que a crise a atingiu e mostrar, 
então, os desafios a serem enfrentados em 
um contexto muito complexo de pós-crise da 
economia mundial; por último, abordou-se na 
apresentação as principais diretrizes das es-
tratégias e políticas que hoje são analisadas 
no país com vistas a preservar as conquistas 
sociais alcançadas e avançar na construção do 
socialismo em Cuba.

Mário Lisboa Theodoro - Diretor de Estu-
dos e Relações Econômicas e Políticas 
Internacionais do Ipea
As bases do plano Real, a âncora cambial; as 
mudanças a partir de 1998; os desequilíbrios 
macroeconômicos, o aumento da dívida públi-
ca; a lei de responsabilidade fiscal, a política de 
superávit fiscal.

A crise de 2008 e as políticas de enfrentamento: 
o fortalecimento do mercado interno via expan-
são do crédito e redução de tributos incidentes 
sobre bens de consumo duráveis. A política de 
crescimento com redistribuição de renda: o pa-
pel dos programas de transferência de renda; a 
política de aumento real do salário mínimo e a 
busca de um perfil distributivo mais igualitário.

PANORAMA GERAL DA ECONOMIA ARGEN-
TINA DESDE A CRISE HIPERINFLACIONÁ-
RIA DE 1989 ATÉ O PÓS-CRISE ATUAL.
Palestrante: Dr. Julio Cesar Neffa
Consejo Nacional de investigaciones Científi-
cas y Técnicas – CONICET
Professor das Universidades de Buenos Aires 
e La Plata  

Resumo: Expôs os modelos de desenvolvi-
mento que tiveram vigência na Argentina desde 
a crise hiperinflacionária de 1989 (abordando 
a questão da convertibilidade monetária, no 
modelo baseado na paridade cambial – 1 peso 
por dólar – em consonância com as medidas 
do consenso de Washington. O pacote de 
medidas econômicas e sociais que restituíram 
o poder regulador do Estado, com orientação 
nacionalista, desenvolvimentista e popular, 
com vistas à indústria nacional, e o sistema de 
previdência social, enfocando os índices socio-
econômicos nacionais.
Discutiu-se o papel dos salários reais dentro 
do período abordado, sobretudo enfocando o 
momento de recuperação desde 2001, consi-
derando-se os problemas macroeconômicos 
herdados da convertibilidade e dos governos 
anteriores; e, por fim, na relação bilateral da 
Argentina com o Brasil, e multilateral/regional 
com o MERCOSUL, e os efeitos da coopera-
ção internacional na política interna argentina. 
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O envelhecimento da 
população brasileira: 
novos desafios para 
as políticas públicas 

(Política social: 
perspectivas e desafios)

Ana Amélia Camarano - Técnica de Planeja-
mento e Pesquisa do Ipea
O objetivo da apresentação foi o de analisar a 
dinâmica recente da população brasileira e suas 
tendências futuras e discutir as implicações des-
ta dinâmica na demanda por políticas públicas, 
em especial, no tocante à população idosa.
Apresentou-se uma visão geral das tendências 
de crescimento da população brasileira e dos 
componentes deste crescimento, as principais 
mudanças nos arranjos familiares, as tendên-
cias futuras de crescimento e sugestões para 
políticas direcionadas a uma população que 
envelhece. 
A audiência foi formada por aproximadamente a 
metade de estudantes e a outra metade de pro-
fissionais de áreas de conhecimento e geográfi-
cas diversas - boa parte destes vinculados a atu-
ação em prefeituras ou movimentos sociais.

Os Objetivos de 
Desenvolvimento do Milênio 

no Brasil

Wagner Caetano Alves de Oliveira (Secretário 
Nacional de Estudos e Pesquisas Político-Insti-
tucionais, da Secretaria-Geral da Presidência da 
República), Luciana Servo (TPP-Disoc) e Luis 
Fernando Lara Resende (TPP-Disoc)
Além dos palestrantes do Ipea, esta oficina con-
tou ainda com a participação/palestra de Wagner 
Caetano (Secretário da Secretaria Geral da Presi-
dência da República - SGP). Assistiram às apre-
sentações e participaram do debate servidores de 
prefeituras, pessoas vinculadas a ONGs, estudan-
tes e representantes da SGP. As apresentações 
tiveram por objetivo dizer o que eram os ODMs, 
como eles foram elaborados, suas metas e sua 
importância. 
Também se destacou a questão da premiação, 
da organização de diversos setores sociais em 
torno desses objetivos e do uso cada vez mais 
frequente dos ODMs como instrumentos de priori-
zação de políticas públicas locais. As intervenções 
dos participantes foram sobre as razões que jus-
tificariam a seleção desses 8 objetivos e não de 
outros, como, por exemplo, a questão da violência 
e da segurança pública. Discutiu-se também a 
localização dos ODMs e o quanto eles deveriam 
ser priorizados em relação a outros objetivos de 
política. As respostas foram para destacar que, 
no caso brasileiro, os ODMs só estavam sendo 
alcançados porque já havia um arcabouço de 
políticas públicas elaboradas e implementadas 
principalmente a partir da Constituição Federal de 
1988, fundamentadas em direitos sociais. 

 Infraestrutura urbana e 
social

Cleandro Krause - Técnico de Planejamento 
e Pesquisa do Ipea
Enid Rocha Andrade da Silva - Técnica de 
Planejamento e Pesquisa do Ipea
Júnia Quiroga - Diretora do Departamento de 
Avaliação do Ministério do Desenvolvimento 
Social e Combate à Fome (DA/SAGI/MDS)
Marco Aurélio Costa - Técnico de Planeja-
mento e Pesquisa do Ipea
Maria da Piedade Morais - Técnica de Pla-
nejamento e Pesquisa do Ipea. Atualmente é 
Coordenadora de Estudos Setoriais Urbanos 
da Diretoria de Estudos e Políticas Regio-
nais, Urbanas e Ambientais do Ipea
Paulo Coelho Ávila - Analista em infraestru-
tura da Secretaria Nacional de Programas 
Urbanos (SNPU) do Ministério das Cidades
A oficina apresentou um panorama da si-
tuação da infraestrutura social e urbana no 
Brasil, com destaque para os equipamentos 
e serviços públicos relacionados com a ga-
rantia dos direitos sociais fundamentais re-
lativos a: proteção à infância e adolescência, 
igualdade de gênero, assistência social, ali-
mentação, moradia e direito à cidade.

O Mercosul e o 
desenvolvimento

Bolsa Família: 
sete anos

Educação e 
desenvolvimento no Brasil

Eliza Bartolozzi Ferreira – Professora-adjunta 
da Universidade Federal do Espírito Santo e do 
Programa de Pós-Graduação em Educação. É 
Coordenadora do Núcleo de Estudos e Pesqui-
sas em Políticas Educacionais (NEPE\UFES) e 
Secretária-adjunta da 
ANPED (gestão 2009-2011)
Lúcia Emília Nuevo Barreto Bruno - Professora 
livre-docente da Faculdade de Educação da Uni-
versidade de São Paulo
Luiz Antonio Cunha (Bolsista de Produtividade em 
Pesquisa 1A) - Professor titular da Universidade 
Federal do Rio de Janeiro. Em maio de 2010, pas-
sou a integrar a Câmara de Educação Superior do 
Conselho Nacional de Educação
Paulo Roberto Corbucci - Técnico de Planejamen-
to e Pesquisa do Ipea, coordena a área de educa-
ção da Diretoria de Estudos e Políticas Sociais

Luis Henrique Paiva - Ministério do Desen-
volvimento Social e Combate à Fome
Tereza Cotta - Ministério do Desenvolvimen-
to Social e Combate à Fome
Fabio Veras Soares - Técnico de Planeja-
mento e Pesquisa do Ipea, IPC-IG/PNUD
Maria Paula Santos - Técnica de Planeja-
mento e Pesquisa do Ipea

Moderador: Guilherme Dias - Assessor da 
Presidência do Ipea
Aldo Rebelo - Deputado Federal 
Antonio Ernesto Lassance - Assessor Espe-
cial da Presidência da República
Prof. Júlio Neffa - Professor visitante
Mário Lisboa Theodoro - Diretor de Estu-
dos e Relações Econômicas e Políticas 
Internacionais do Ipea
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Debate 5

 Bancos públicos e a 
macroeconomia

Palestrantes: Elcio Gomes Rocha - economis-
ta-chefe da Diretoria de Estratégia e Organiza-
ção do Banco do Brasil
Antonio José Alves Junior - chefe do Departa-
mento de Relações com o Governo do Banco 
Nacional de Desenvolvimento Econômico e 
Social (BNDES)
José Sydrião de Alencar Júnior - diretor de Ges-
tão do Desenvolvimento do Banco do Nordeste 
Vitor Cesar Ribeiro - gerente de Estudos e 
Assessoria da Diretoria de Desenvolvimento e 
Negócios da Agência de Fomento do Estado da 
Bahia (Desenbahia)
Carlos Vidotto - secretário de Assuntos Interna-
cionais do Ministério do Planejamento
Moderação: Murilo José de Souza Pires - Téc-
nico de Planejamento e Pesquisa da Dimac 
A oficina teve por objetivo mostrar a importân-
cia que os bancos públicos têm para fomentar 
as políticas públicas brasileiras. Deste modo, 
os temas discutidos permearam questões re-
lacionadas com a conjuntura macroeconômica, 
como também aquelas voltadas para o finan-
ciamento do investimento produtivo de longo 
prazo. Os debates efetuados foram pontuados, 
no primeiro momento, pela descrição das ações 
efetuadas pelos bancos públicos, no período da 
crise financeira e econômica de 2008, para esti-
mular os componentes da demanda agregada. 
Para tanto, demonstraram as ações anticíclicas 
realizadas por estes agentes públicos no que 
tange a expansão do crédito de curto e longo 
prazo para arrestar a desaceleração do produto 
nacional e, com isto, estimular a expansão do 
emprego e renda. Em um segundo momento, 
o foco do debate permeou as questões estrutu-
rais da economia nacional, as quais estão rela-
cionadas com os programas de investimentos 
de longo prazo, sobretudo, aqueles relaciona-
dos com o Programa de Aceleração do Cres-
cimento (PAC) do governo federal. O debate 
estruturou-se no formato institucional, norma-
tivo, legal e condicionalidades existentes para 
os bancos públicos financiarem os investimen-
tos, em especial, nos setores de infraestrutura 
(transporte, energia, saneamento, habitação e 
recursos hídricos), que têm efeito positivo sobre 
a dinâmica do produto brasileiro.

Debate 4
A juventude e a 
macroeconomia

Palestrantes: Danilo Moreira - Presidente do 
Conselho Nacional de Juventude 
Anderson de Souza Campos - Assessor da 
Secretaria Nacional de Juventude da Central 
Única dos Trabalhadores (CUT)
Gedeon Pitaluga Junior - Diretor de Assuntos 
Legislativos da Confederação Nacional e Jo-
vens Empreendedores (Conaje)
Maria Carla Corrochano - Coordenadora de 
Projeto do Programa Juventude da ONG 
Ação Educativa
André Tokarski - Presidente da União da Ju-
ventude Socialista
Edson Pistori: pesquisador da UNB
Moderação - Solon Nicolas; Membro da coor-
denação do Diretório Central de Estudantes 
da Universidade de Brasília. 
A oficina teve o objetivo de discutir o papel 
da juventude no desenvolvimento nacional. 
Os participantes debateram os desafios para 
a ampliação e a qualificação do mercado de 
trabalho para o jovem, inserindo-o no proces-
so produtivo. São hoje 50 milhões de jovens 
brasileiros que desperdiçam grande potencial 
estratégico para, inclusive, fortalecer a econo-
mia nacional. Outro tema foi o modelo de de-
senvolvimento, que deve ir além da inclusão e 
da participação da juventude.

Planejamento e Gestão 
Pública no Brasil 
Contemporâneo

José Celso Pereira Cardoso Jr. - Técnico 
de Planejamento e Pesquisa do Ipea. Atual-
mente é o Diretor de Estudos e Políticas do 
Estado, das Instituições e da Democracia.

O papel da rede lotérica no 
desenvolvimento social do 

país

A Rede Lotérica da CAIXA iniciou-se em 1970, 
com 48 unidades no Rio de Janeiro, e vendia a 
Loteria de Bilhetes Federal e Loteria Esportiva 
Federal. Em 31 de dezembro de 2010, já eram 
10.671 unidades distribuídas em todo território 
nacional, comercializando 10 modalidades de 
loterias e prestando mais de uma centena de 
serviços delegados pela CAIXA, especialmente 
os relacionados com os programas sociais do 
Governo Federal.
Pela primeira vez na história dessa rede foi pen-
sado realizar um debate envolvendo diferentes 
atores que, de uma forma ou de outra, se utili-
zam desse canal para distribuir seus produtos/
serviços ou órgão de controle, como o Banco 
Central do Brasil e, principalmente, representan-
tes sindicais da categoria lotérica.
A expectativa dos realizadores era grande, exa-
tamente por ser uma ação pioneira e pelo pouco 
conhecimento que a sociedade tem da Rede Lo-
térica. O número de inscritos já demonstrava que 
a ideia da oficina foi bem aceita. Participaram da 
oficina empregados da CAIXA, empresários 
lotéricos, sindicatos e federações de lotéricos. 
No encerramento da oficina foi lançado o livro 
A Rede Lotérica no Brasil, obra inédita numa 
parceria CAIXA e Ipea. Foram confeccionados 
1000 exemplares, que se esgotaram até o final 
de Nov/2010.
O resultado foi muito bem aceito e os participan-
tes fizeram questão de manifestar sua satisfação 
com o evento, que foi divulgado no Jornal da 
Caixa, jornal eletrônico interno da Empresa e 
também pelo  Boletim de Novidades Lotericas 
– BNL, maior veículo de comunicação no setor 
no país.
Durante a 1ª Conferência do Desenvolvimento 
(Code/Ipea), realizada no canteiro central da 
Esplanada do Ministérios, próximo ao Museu 
Nacional, após a apresentação do resultado do 
estudo sobre a Lucratividade da Rede Lotérica 
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sob o tema “O Papel da Rede Lotérica no De-
senvolvimento Social do País”. 
A Gerente de Relacionamento do Canal Parceiro 
Lotérico da Caixa, Ana Maria Canton, que parti-
cipou da oficina, destacou os principais pontos 
que foram abordados pelos componentes da 
mesa de debate, que era composta por um re-
presentante da CAIXA, um do Ipea, um do Mi-
nistério de Desenvolvimento Social e Combate à 
Fome e federações de Lotéricos, sobre o papel 
social da atividade lotérica na economia brasilei-
ra, como os repasses de parte da arrecadação 
das Loterias Federais aos programas sociais do 
Governo Federal e o patrocínio ao esporte olím-

Dia 26 - Oficinas

 Aeronáutica e 
desenvolvimento

Mediadora: Flávia Schmidt, Técnica de Pla-
nejamento e Pesquisa do Ipea
Palestrante: 
Brigadeiro Engenheiro Francisco Carlos 
Melo Pantoja – Diretor do Instituto de Aero-
náutica e Espaço (IAE)

O Exército Brasileiro e o 
desenvolvimento nacional

Paulo Cesar Leal – Coronel do Exército Brasileiro
Moderador: Luiz Cezar Loureiro de Azere-
do, Técnico de Planejamento e Pesquisa do 
Ipea, Chefe de Gabinete Substituto da Presi-
dência do Instituto
Foi apresentada uma visão panorâmica das 
atividades desenvolvidas pelo Exército em 
apoio às ações de promoção do desenvolvi-
mento, com ênfase para os setores de obras 
públicas, ensino e ciência e tecnologia. 

Ciência e Tecnologia no 
setor de petróleo

Lenita Maria Turchi - Técnica de Planejamen-
to e Pesquisa do Ipea 
José Mauro de Morais - Técnico de Planeja-
mento e Pesquisa do Ipea; Coordenador de 
Estudos de Financiamento à Inovação

Perspectivas da Economia 
da Cultura: um modelo de 
análise do caso brasileiro

 Rodrigo Coelho Sabbatini – Professor, Coor-
denador do curso de Economia e Coordena-
dor do Centro de Pesquisas Econômicas nas 
Faculdades de Campinas (FACAMP). Eco-
nomista formado pela Universidade Estadual 
de Campinas (UNICAMP, 1995), mestre em 
Ciências Econômicas também pela UNICAMP 
(2001) e doutor em Ciências Econômicas 
pela Universidade Estadual de Campinas 
(UNICAMP, 2008), com bolsa de pesquisador-
visitante no Center for Latin American Studies 
(UC, Berkeley, 2004). Atualmente é pesqui-

sador (sem vínculo empregatício) do NEIT-IE-
UNICAMP e da Red Mercosur de Investigacio-
nes Económicas, onde desenvolve pesquisas 
nas áreas de economia brasileira, economia e 
competitividade industrial, investimento direto 
estrangeiro e integração econômica, sempre 
com ênfase em políticas públicas
 Silvio Rosa Filho - Professor de Filosofia na Uni-
versidade Federal de São Paulo, graduou-se em 
1995 e doutorou-se em 2002 pelo Departamen-
to de Filosofia da FFLCH-USP, com estadia na 
École Normale Supérieure (1998-2000)
 Leandro Valiati – Consultor, possui graduação 
em Economia pela Universidade Federal do 
Rio Grande do Sul. Mestre em Planejamento 
Urbano pela UFRGS. Doutorando em Econo-
mia do Desenvolvimento no PPGE/UFRGS. 
Atua no campo da Economia da Cultura e 
Economia Social, principalmente nos seguin-
tes segmentos: Economia, Desenvolvimento, 
Indicadores de avaliação sociais e culturais, 
Impactos quanliquantitavos de bens culturais

pico e paraolímpico do país. A executiva também 
registrou outros aspectos importantes da rede, 
como a utilização das lotéricas como principal 
agente pagador dos programas sociais do Go-
verno Federal, como o Programa Bolsa Família, 
além da geração de impostos e atendimento à 
população sem acesso bancário, bem como ins-
trumento fundamental para a inclusão bancária 
da população de baixa renda.
Após o painel, foi realizado o lançamento do livro 
“A Rede Lotérica no Brasil” através de uma 
parceria entre a CAIXA e o Ipea.
A inédita obra, foi escrita em sua grande parte 
pela própria Ana Canton, que utilizou como fon-
tes de pesquisa, além da literatura técnica e de 

órgãos como Banco Central do Brasil, entrevistas 
que vem realizando com empresários lotéricos e 
colegas da Caixa na ativa e aposentados, que 
vivenciaram as diversas fases da rede lotérica, 
desde seu surgimento.
A tiragem inicial foi de 600 exemplares e foi distri-
buída gratuitamente entre os participantes da 1ª 
Conferência do Desenvolvimento (Code/Ipea). 
“O livro teve grande aceitação por parte do pú-
blico presente. A distribuição é gratuita, porém 
limitada. Foram confeccionados 600 exemplares 
e todos já foram distribuídos. Mas o Ipea vai dis-
ponibilizar no sitio eletrônico deles para captura”, 
comentou Ana Canton.

Papel da micro e pequena 
empresa 

Moderador: Milko Matijascic, Assessor da 
Presidência do Ipea
Anselmo Santos - CESIT/IE/UNICAMP
Juarez de Paula – Gerente da Unidade de 
Desenvolvimento Territorial do Sebrae Na-
cional
Flavio Guimarães – Consultor da Frente Na-
cional de Prefeitos e ex- Secretário da Prefei-
tura de Belo Horizonte
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Palestrantes: Carlos Henrique R. Carvalho - 
Técnico de Planejamento e Pesquisa do Ipea
Nazareno Affonso Ricardo - Ministério das 
Cidades
Debatedores: Ernesto Galindo e Vicente - Téc-
nicos de Planejamento e Pesquisa do Ipea
As palestras giraram em torno das alterações 
ocorridas no padrão de mobilidade da popula-
ção brasileira, com o aumento acentuado do 
transporte individual e queda do uso do trans-
porte público. Procurou-se mostrar algumas 
externalidades geradas nesse novo padrão - 
congestionamentos, acidentes e poluição. Na-
zareno mostrou que há uma política de Estado 
por trás do sistema de mobilidade induzindo o 
uso cada vez maior dos veículos privados. Ri-
cardo do Ministério das Cidades, apresentou 
as diretrizes para financiamento, nas quais há 
prioridade para investimentos em transporte 
público, além de discutir um pouco dos crité-
rios de escolha dos projetos do PAC da mobi-
lidade. Os técnicos do Ipea Vicente e Ernesto 
repercutiram as apresentações, destacando 
a necessidade de priorizar cada vez mais o 
transporte público.

Pluralismo e Liberdade de 
Expressão na 

América Latina

Fernando Oliveira Paulino – Universidade de 
Brasília
Guilherme Canela – Unesco
César Bolãno – ALAIC

O seminário/oficina “Pluralismo e Liberdade 
de Expressão na América Latina” teve as pre-
senças de César Bolaño, presidente da ALAIC 
(Associação Latino-Americana de Investiga-
dores da Comunicação), Guilherme Canela, 
Coordenador de Comunicação e Informação 
da UNESCO no Brasil, e Fernando Oliveira 
Paulino (Universidade de Brasília).
O seminário foi assistido por pesquisadores, 
professores, estudantes, sindicalistas e pro-
fissionais da comunicação e correspondeu à 
expectativa dos organizadores e do público 
que ficou até o final da atividade, por volta das 
12h30, apresentando questões e se interes-
sando pelo debate sobre liberdade de expres-
são que está sendo feito simultaneamente na 
Argentina, Bolívia, México e Porto Rico.

Atlântico Sul: nova 
fronteira econômica 

do Brasil (Marinha e o 
desenvolvimento)

Almirante Marcos José de Carvalho Ferrei-
ra - Secretário da Comissão Interministerial 
para os Recursos do Mar
Dr. Kaiser de Souza - Chefe do Departamen-
to de Geologia Marinha do Serviço Geológi-
co do Brasil
Moderador: Luiz Cezar Loureiro de Azeredo, 
Técnico de Planejamento e Pesquisa do Ipea 
e Chefe de Gabinete Substituto da Presidên-
cia do Instituto

 Esporte, elemento de 
desenvolvimento: Copa do 

Mundo e Olimpíadas

André Viana – Técnico de Planejamento e 
Pesquisa do Ipea
Valdemar de Souza - Secretário-Executivo 
do Ministério do Esporte

Segurança Pública 

Fábio de Sá e Silva -  Técnico de Planeja-
mento e Pesquisa do Ipea
Almir de Oliveira Junior -  Técnico de Plane-
jamento e Pesquisa do Ipea

Homenagem 
Desenvolvimento brasileiro 

e luta pela cultura 
nacional: a contribuição 

da obra de Nelson Werneck 
Sodré

Mário Lisboa Theodoro - Diretor de Estudos 
e Relações Econômicas e Políticas Interna-
cionais do Ipea

Comunicação e 
alternativas

Ailton Alves de Oliveira – Investvida Desenvol-
vimento e Mídia, Revista Sustentabilidade
A oficina teve como palestrante Ailton Alves 
de Oliveira, diretor de projetos da Investvida 
Desenvolvimento e Mídia, responsável pelo 
conteúdo da revista digital Sustentabilidade 
– Novas tecnologias para um mundo melhor. 
Ailton apresentou o site da revista e todas 
as formas de interação com o público, res-
saltando a maneira como uma revista digital 
pode atingir seu objetivo e proporcionar mais 
interatividade, seja por meio de enquetes, 
de fóruns de debate ou por meio de uma 
rede ampla de repórteres colaboradores. 
A segunda metade do tempo previsto para 
a oficina foi dedicada a um debate entre os 
espectadores, que discutiram outros casos 
bem-sucedidos de blogs e sites alternativos 
à grande mídia, como Blog do Nassif e The 
Huffington Post. A conclusão dos partici-
pantes foi de que cada vez mais é possível 
organizar e divulgar veículos de comunica-
ção alternativos, com conteúdo de qualida-
de, credibilidade e condições de compartilhar 
público com os veículos mais conhecidos.
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O novo mundo rural 
nas águas: potencial, 

resultados e perspectivas 
de desenvolvimento 

na política de estado 
da pesca e aquicultura 

do Brasil (pesca e 
extrativismo) 

Luis Alberto de Mendonça Sabanay – Chefe 
de Assuntos Estratégicos e Relações Institu-
cionais do Ministério da Pesca e Aquicultura
Fernanda Garcia Sampaio – Assessora da 
Secretaria de Planejamento e Ordenamen-
to da Aquicultura do Ministério da Pesca e 
Aquicultura
Fabiano Duarte Rosa – Assessor do Depar-
tamento de Planejamento e Ordenamento 
da Pesca Industrial do Ministério da Pesca 
e Aquicultura
Moderadora: Júnia Cristina Peres Rodrigues 
da Conceição, Técnica de Planejamento e 
Pesquisa do Ipea

Mesa Redonda: Juventude 
e Novos Direitos

O papel da agricultura 
no processo de 

desenvolvimento 
econômico no Brasil

O Desenvolvimento com 
igualdade na América 

Latina

José Eustáquio Ribeiro Vieira Filho - Técnico 
de Planejamento e Pesquisa do Ipea
Lea Vaz Cardoso - Assessora de Políticas 
Públicas do Instituto Socioambiental (ISA), 
atualmente trabalha com a questão ambien-
tal no agronegócio
Marcus Peixoto - Consultor Legislativo do 
Senado Federal na área de Economia e Agri-
cultura, desde 2006

Antonio Prado - Secretário Executivo -   Ad-
junto da Cepal
Ricardo Bielschowsky - Escritório da Cepal 
em Brasília
Carlos Mussi  - Economista do Escritório da 
Cepal em Brasília

Representante da SNJ
Manuela D’Avila - Deputada Federal e relato-
ra do Estatuto da Juventude

Gestão de Políticas 
Públicas e Afins

Guilherme Dias - Assessor da Presidência 
do Ipea
Gesmar Rosa do Santos - Técnico de Plane-
jamento e Pesquisa do Ipea
Natália Sales do Prado - Diretora do Centro 
Acadêmico Herbert de Souza (USP)

 Comunicação e Estado

Antonio Lassance – Técnico de Planejamen-
to e Pesquisa do Ipea
Cosette Castro – Socicom
Daniel Castro – Ipea 
A oficina versou sobre a importância de o Es-
tado também contar com estratégias e políti-
cas de comunicação eficientes, como forma 
de atuação mais próxima da sociedade e para 
tornar mais transparente a gestão pública.
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Cátedras IPEA

Uma das oficinas realiza-
das na 1ª Code reuniu 
os contemplados com 

bolsas de pesquisa no âmbito 
da segunda edição do programa 
Cátedras Ipea/Capes para o De-
senvolvimento. Os diretores do 

Ipea Liana Carleial (Diretoria de 
Estudos e Políticas Regionais, 
Urbanas e Ambientais) e Mário 
Lisboa Theodoro (Diretoria de 
Estudos e Relações Econômicas 
e Políticas Internacionais) rece-
beram os bolsistas. O programa 

tem como finalidade apoiar ati-
vidades de ensino e pesquisa, 
mediante a seleção de propostas 
de projetos que resgatam e valo-
rizam o pensamento econômico 
e social brasileiro dos principais 
autores e suas obras.
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Conferência do Desenvolvimento

1ª Conferência do De-

senvolvimento foi rea-

lizada em uma estrutu-

ra de 10.500 m² no coração de 

Brasília. Na área destinada aos 

estantes, os 43 apoiadores ou 

patrocinadores do evento expu-

seram suas obras, seus produ-

tos e serviços ao público. O es-

tande da Livraria Ipea foi um dos 

mais movimentados. Durante 

os três dias da Code, a Livraria 

doou cerca de 5 mil livros. Ou-

tros números ilustram a dimen-

são do encontro promovido pelo 

Ipea: trabalharam no local 389 

recepcionistas e carregadores, 

52 brigadistas e 251 seguran-

ças. Toda essa estrutura resul-

tou em uma oportunidade ímpar 

para o debate sobre os rumos 

do desenvolvimento brasileiro.

A
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Conferência do Desenvolvimento
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Conferência do Desenvolvimento
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Conferência do Desenvolvimento
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Conferência do Desenvolvimento
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Seminário 01 - Censo: 
Mulheres Negras, Trabalho e Terra

 Com os dados obtidos pelo Censo 2010, a mesa propôs-se a uma reflexão sobre as seguintes provocações: 1) qual é a situação da mulher negra na 
sociedade contemporânea? 2) por que a mulher negra é a mola propulsora da economia doméstica e dos formatos informais de relação trabalhista? 
3) como pavimentar uma trajetória de êxito para este contingente populacional? 4) que impactos devem ser sentidos pela sociedade com os rumos 
previstos para o desenvolvimento brasileiro e continental?
• Ana Lúcia Sabóia - gerente de Indicadores Sociais, Diretoria de Pesquisas do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE
• Magali Naves - assessora Internacional da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial – SEPPIR
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Seminário 02 - Censo: 
Mulheres Negras na Política

Seminário 04 Censo: Saú-
de da População Negra

 Discussão em torno do empoderamento e da participação das mulheres negras na política, consi-
derando dados como os do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística que afirma que, apesar de 
ser a maior parcela do eleitorado, as mulheres não ocupam na mesma proporção os espaços institu-
cionais da vida política nacional, fato ainda mais grave considerando a realidade da mulher negra.
• Jacira Silva – Movimento Negro Unificado, Fórum de Mulheres Negras do DF
• Janete Pietá – Frente Parlamentar de Mulheres da Câmara dos Deputados
• Leci Brandão – Deputada Estadual eleita do Estado de São Paulo, cantora e compositora.

Discutiu a necessidade de implementação da 
Política Nacional de Saúde Integral da Po-
pulação Negra, criada em 2006, mas ainda 
sem implementação na maior parte dos esta-
dos brasileiros. A política prevê atendimento 
reforçado para doenças prevalentes na po-
pulação negra - como anemia falciforme - e 
também combate ao racismo nas unidades 
de saúde, o chamado racismo institucional.
 • Tatiane Nascimento – Associação Lésbica 
Feminista de Brasília - Coturno de Vênus
• Sabrina Horácio – Fórum de Mulheres Ne-
gras do Distrito Federal

26 de novembro (Sexta-feira)25 de novembro (Quinta-feira)

Seminário Censo: 
Mulheres Negras 

na Educação

Inclusão de mulheres negras na educação, 
passando por ações afirmativas e políticas 
públicas.
• Paula Barreto – Diretora do Centro de Estu-
dos Afro-orientais da UFBA
• Vera Verônika – MC e Mestra em Educação 
- Fórum de Mulheres Negras do DF

Seminário 03 - Censo: 
Mulheres Negras na Cultura e Comunicação

A mesa propôs-se à discussão do papel da comunicação e da cultura como importantes ferramen-
tas de inclusão e formação da autoestima e identidade da população negra. Discutiu o racismo 
discursivo na mídia e a ausência de apoio para artistas e comunicadores negros e negras, além 
de compartilhar experiências de sucesso para a promoção da igualdade racial nos meios de 
comunicação e na difusão cultural.
• Givânia Maria da Silva – Rede Mocambos
• Iris Cary – Comissão de Jornalistas pela Igualdade Racial – COJIRA
• Juliana Nunes – Fórum de Mulheres Negras do DF
• Re.fem Janaína Oliveira – Enraizados/ Rap de Saia
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Chico César

 26 de novembro (Sexta-feira)  18h - Apresentações Artísticas:

Batalá
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DJ Donna e DJ Marta Crioula

 Lia de Itamaracá
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primeira Conferên-
cia do Desenvolvi-
mento também abriu 

espaço para apresentações 
musicais e debates sobre o 
desenvolvimento do ponto de 
vista da cultura. A cada dia da 
Code, atrações artísticas toma-
ram conta do auditório principal 

montado no canteiro central 
da Esplanada dos Ministérios. 
Na quarta-feira, quem abriu o 
espetáculo foi a banda Baiana 
System e suas convidadas. Na 
quinta-feira, 25, o forró do Fa-
lamansa levou muita gente à 
Code. O último dia da conferên-
cia teve apresentações do gru-

po Batalá, de Lia de Itamaracá, 
das DJs Donna e Marta Criou-
la, e de Chico César. O cantor e 
compositor paraibano também 
participou da oficina Cultura, 
Desenvolvimento e Desafios 
para o Brasil Atual, na qual 
debateu com o sociólogo Lay-
mert Garcia e os espectadores.

A
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56PROGRAMAÇÃO DA CONFERÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO
(CODE/IPEA)

24 DE NOVEMBRO DE 2010

8h30 – Abertura
Sala 19
Marcio Pochmann - Presidente do Ipea
Samuel Pinheiro Guimarães - Ministro da Se-

cretaria de Assuntos  Estratégicos
Juca Ferreira - Ministro de Estado da Cultura
Márcio Fortes - Ministro de Estado das Cidades
Rogério Rosso - Governador do Distrito Federal

10h30 às 12h30 - Painel I – Planejamento e 
Desenvolvimento

Sala 19
Marcio Pochmann - Presidente do Ipea
Afonso Oliveira de Almeida - Secretário de Pla-

nejamento e Investimentos Estratégicos - SPI
João Paulo dos Reis Velloso - Membro do 

Conselho de Orientação do Ipea
Candido Mendes - Membro do Conselho de 

Orientação do Ipea
Moderador: Guilherme Dias, Assessor da Pre-

sidência do Ipea 

Eixo Macroeconomia para o desenvolvimento 
14h – Vida e Obra de Celso Furtado 1. Exibi-

ção e debate do documentário O longo amanhe-
cer, com José Mariani, diretor do documentário, 
e Rosa Furtado, presidenta cultural do Centro 
Internacional Celso Furtado

16h – Divulgação do Livro Macroeconomia 
para o Pleno Emprego 

Salvador Teixeira Werneck Vianna - Técnico 
de Planejamento e Pesquisa do Ipea

Miguel Antonio Pinho Bruno - Tecnólogo Inf. 
Geografia Estatística da DIMAC/Ipea

Eixo Infraestrutura econômica, social e urbana 
14h às 16h - Livro do Eixo: Infraestrutura eco-

nômica. Com Bolívar Pêgo, Carlos Campos, 
Fabiano Pompermayer e Leonardo Vasconcelos

Eixo Proteção social, garantia de direitos e ge-
ração de oportunidades 

14h às 16h - Tributação e Equidade no Brasil: 
um registro da reflexão do Ipea no biênio 2008-
2009. Com Claudio Hamilton dos Santos e José 
Aparecido Carlos Ribeiro 

Eixo Fortalecimento do Estado, das institui-
ções e da democracia 

14h às 16h - Lançamento do Volume 2, De-
mocracia, do Livro do Eixo Fortalecimento do 
Estado, das Instituições e da Democracia. Edito-
res e Coordenadores: Fábio de Sá e Silva, Féliz 
Lopez, Roberto Pires

14h às 16h
Sala 1 - DEINT - Tarifa externa comum no Mer-

cosul: avaliação e perspectivas
Honório Kume - Coordenador de Estudos em Co-

mércio Exterior e Política Comercial da DEINT/Ipea

Sala 2 - DIDES - Edificações Sustentáveis na 
Administração Pública

Engº Ricardo Soveral Torres - Chefe de Divisão 
de Planejamento e Projetos Institucionais do Ipea

Sala 3 - DIEST - Por uma nova gestão pública
Ana Paula Paes de Paula - Pesquisadora e 

professora dos cursos de graduação e pós-gra-
duação em Administração da FACE-UFMG

 
Sala 4 - PRESI - Comunicação e Desenvolvimento

Sala 6 - DISET - Heterogeneidade produtiva no 
Brasil: os desafios da inclusão 

Mauro Oddo Nogueira - Técnico de Planeja-
mento e Pesquisa do Ipea

Divonzir Arthur Gusso - Técnico de Planeja-
mento e Pesquisa do Ipea

João Maria de Oliveira - Técnico de Planeja-
mento e Pesquisa do Ipea

Gesmar Rosa dos Santos - Técnico de Plane-
jamento e Pesquisa do Ipea

Sala 7 - DISOC - Consolidação da política so-
cial: alavanca do desenvolvimento

Jorge Abrahão - Diretor de Estudos e Políticas 
Sociais do Ipea

Ana Rita Esgario - Senadora Federal (ES)

Sala 8 - DCE - A mobilização da juventude na cons-
trução de alternativas de desenvolvimento do país

Marcelo Pomar - Integrante do Movimento 
Passe Livre de Florianópolis

Neto - Coordenador de Juventude do Movi-
mento dos Sem Terra (MST)

Raul Cardoso - Coordenador do Diretório Cen-
tral dos Estudantes da Universidade de Brasília, 
participou das ocupações da reitoria em 2008 e 
da Câmara Legislativa do DF em 2009 e 2010 

Artur Sinimbu - Mestre em Ciência Política (UnB), 
participou das ocupações da reitoria em 2008 e da 
Câmara Legislativa do DF em 2009 e 2010

Sala 9 - PRESI - O papel do controle (CGU, 
TCU, Auditorias Internas) no desenvolvimento

Sala 11 - PRESI - Reforma agrária e o desenvolvimento

Sala 12 - DEINT - América do Sul: perspecti-
vas de integração. 

Parte I - Infraestrutura e hidrocarbonetos
Ministro João Mendes Pereira - Coordenador-

Geral Econômico para América do Sul, Central e 
Caribe - Ministério das Relações Exteriores

José Alberto Bucheb - Gerente de parcerias da 
Petrobras/E&P-Pré-sal/PAR

Sala 13 - PRESI - A importância da pesquisa e 
da pós-graduação no desenvolvimento

Sala 15 - “Festival da Mulher Afro Latino Ame-
ricana e Caribenha” - Abertura

Sala  16 - DIEST - Judiciário e cidadania
Alexandre dos Santos Cunha - Técnico de Pla-

nejamento e Pesquisa do Ipea
Bernardo Medeiros - Técnico de Planejamento 

e Pesquisa do Ipea 

Sala 18 - SEDH - PRESI - Os direitos humanos 
e o desenvolvimento

Paulo Vannuchi – Ministro de Estado Chefe da 
Secretaria de Direitos Humanos da Presidência 
da República. Cientista Político, jornalista, as-
sessor e consultor político e sindical

14h30 às 16h30 - Painel II - Sustentabilidade Ambiental
Sala 19
Izabella Mônica Vieira Teixeira - Ministra de 

Estado do Meio Ambiente
Hamilton Moss de Souza - Diretor de Desen-

volvimento Energético do Ministério de Minas e 
Energia

Cláudio Langone - Engenheiro químico e Coor-
denador da Câmara Temática Nacional de Meio 
Ambiente e Sustentabilidade da Copa 2014, do 
Ministério do Esporte

Moderadora: Liana Carleial, Diretora do Ipea

Eixo Infraestrutura econômica, social e urbana 
16h às 18h - Livro do Eixo 6, Volume 2 - Infra-

estrutura social e urbana. 
Com os editores Maria da Piedade Morais 

(Ipea) e Marco Aurelio Costa (Ipea) e a presen-
ça dos autores George Alex da Guia (Iphan) e 
Carlos Henrique Carvalho (Ipea), dentre outros

Eixo Proteção social, garantia de direitos e ge-
ração de oportunidades 

16h - PDB/Eixos - Livro 8 - Perspectivas da 
Política Social no Brasil. Com Jorge Abrahão, 
Helder Ferreira e Andre Campos

Eixo Fortalecimento do Estado, das institui-
ções e da democracia 

16h às 18h - Lançamento do Volume 1, Repú-
blica, do Livro do Eixo Fortalecimento do Esta-
do, das Instituições e da Democracia. Editores 
e Coordenadores: Alexandre dos Santos Cunha, 
Bernardo Medeiros, Luseni Aquino 

Eixo Estrutura tecnoprodutiva integrada e re-
gionalmente articulada 

16h às 18h - Livro DISET (coletiva) 
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Sala 1 – DIRUR - Ipea GEO
Waldery Rodrigues Junior - Coordenador do 

Núcleo de Métodos quantitativos da DIRUR/Ipea

Sala 2 - DISET - Políticas de ciência, tecnolo-
gia e inovação no Brasil

Fernanda De Negri – Técnica de Planejamento 
e Pesquisa do Ipea

Sala 3 - DISOC - Evolução e estrutura das po-
líticas sociais no Brasil

José Aparecido Carlos Ribeiro – Técnico de 
Planejamento e Pesquisa do Ipea

Luciana Jaccoud – Técnica de Planejamento e 
Pesquisa do Ipea

Sala 4 - DEINT - Comércio exterior e inovação
Marcelo Nonnenberg - Técnico de Planeja-

mento e Pesquisa do Ipea

Sala 5 - PRESI - Comunicação e democracia

Sala 6 - UnB - Leis de incentivo a P&D
Rosa Eliane - Colaboradora do Centro de 

Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico -CDT/
UnB,  atuando principalmente nos temas: ciên-
cia, tecnologia e inovação

Sala 7 - DIMAC - Apresentação do Sensor 
Econômico e do Conjuntura em Foco

João Sicsú – Diretor de Estudos e Políticas 
Macroeconômicas do Ipea

Bernardo Patta Schettini - Técnico de Planeja-
mento e Pesquisa do Ipea

Roberto Pires Messenberg – Técnico de Pla-
nejamento e Pesquisa do Ipea  e Coordenador 
do Grupo de Análise e Previsão da DIMAC/Ipea

Sala 8 - DIRUR - IIRSA: Integração produtiva e 
logística no eixo Paranaguá-Assunção

Bolívar Pêgo Filho - Técnico de Planejamento 
e Pesquisa do Ipea e Coordenador de Desenvol-
vimento Urbano do Instituto

Sala 9 - DISET - Políticas públicas de fomento 
ao setor de telecomunicações e banda larga 

Rodrigo Abdalla Filgueiras de Souza - Técnico 
de Planejamento e Pesquisa do Ipea 

Sala 11 - PRESI - Petrobrás e o Pré-Sal
Sala 12 - DEINT - América do Sul: Perspecti-

vas de integração. 
Parte II - o Conselho de Defesa Sul-Americano
General Sérgio Westphalen Etchegoyen - As-

sessor Especial Militar do Ministro da Defesa

Sala 13 - DIRUR – Sustentabilidade ambiental 
no Brasil

Albino Rodrigues Alvarez - Técnico de Planeja-
mento e Pesquisa do Ipea

Sala 15 - “Festival da Mulher Afro Latino Ame-
ricana e Caribenha” - Seminário 01 - Censo: Mu-
lheres Negras, Trabalho e Terra

Magali Naves - Assessora Internacional da Secre-
taria de Políticas de Promoção da  Igualdade Racial 
– SEPPIR

Edna Maria de Barros Rolland - Coordenadora da 
Igualdade Racial da Prefeitura de Guarulhos (SP)

Luciana Jaccoud - Técnica de Planejamento e 
Pesquisa do Ipea

Ana Lucia Sabóia – IBGE 
Sala 16 - DIMAC - Debate 1 – A política e a 

macroeconomia
Nilmário Miranda - Presidente da Fundação 

Perseu Abramo 
Aloísio Sérgio Barroso - Diretor de Estudos e 

Pesquisas da Fundação Maurício Grabois
Carlos Siqueira - Presidente da Fundação 

João Mangabeira
Eliseu Padilha - Presidente da Fundação Ulys-

ses Guimarães 
Moderação: Thiago Sevilhano Martinez, Técni-

co de Planejamento e Pesquisa da DIMAC/Ipea
 *Ao final, haverá lançamento dos livros Des-

vendar o Brasil - Suas singularidades, contra-
dições e Potencialidades e Desenvolvimento 
– Ideias para um projeto nacional

Sala 17 - DIEST - Ouvidorias públicas e demo-
cracia no Brasil

Antonio Semeraro Rito Cardoso - Técnico de 
Planejamento e Pesquisa do Ipea

Eliana Pinto - Ouvidora Geral da União (BSB) 
Aristóteles dos Santos - Assessor da Ouvidoria 

da Anatel e Presidente da ANOP – Associação 
Nacional dos Ouvidores Públicos

Cristina Ayoub Riche - Professora e pesquisa-
dora do Núcleo de Estudos de Políticas Públi-
cas em Direitos Humanos da UFRJ. Advogada 
Ouvidora-Geral da UFRJ

Luciana Musse - Ouvidora do Serviço Florestal 
Brasileiro (BSB)  

16h30 às 18h30 – Painel III – Inserção interna-
cional soberana

Sala 18
Dercio Munhoz - Membro do Conselho de 

Orientação do Ipea
Celso Amorim - Ministro de Estado das Rela-

ções Exteriores
José Carlos de Assis - Assessor da Presidên-

cia do BNDES
Sombra Saraiva - Professor Titular de Rela-

ções Internacionais da UnB
Moderador: Mario Theodoro, Diretor do Ipea

PROGRAMAÇÃO DA CONFERÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO
(CODE/IPEA)

24 DE NOVEMBRO DE 2010

Programação de debates 
e apresentações   
culturais na Code

24 de novembro (sexta-feira)

20h às 22h - Novos sons da Bahia:
Baiana Sytem convida
Manuela Rodrigues
Marcela Bellas
Márcia Castro
Tinganá Santana
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Eixo Macroeconomia para o desenvolvimento 
10h – Divulgação do Livro Macroeconomia para 
o Desenvolvimento 

Salvador Teixeira Werneck Vianna - Técnico 
de Planejamento e Pesquisa do Ipea

Miguel Antonio Pinho Bruno - Tecnólogo Inf. 
Geografia Estatística da DIMAC/Ipea

Eixo Infraestrutura econômica, social e urbana 
10h às 12h - Boletim Regional, Urbano e Am-

biental (número 5). 
Com Carlos Wagner Oliveira

Eixo Proteção social, garantia de direitos e ge-
ração de oportunidades 

10h - Lançamento de livros: Cultura Viva e 
Economia da Cultura e Indicador de Desenvol-
vimento da Economia da Cultura. 

Com Frederico Barbosa e Herton Ellery Araujo 

Eixo Sustentabilidade Ambiental 
10h às 12h - PSAU - Gustavo Luedeman e 

Jorge Hargrave,  Técnicos de Planejamento e 
Pesquisa do Ipea 

Eixo Estrutura tecnoprodutiva integrada e re-
gionalmente articulada 

10h às 12h - Livro de Regulação: Marcos Re-
gulatórios no Brasil: Revendo o Papel do Estado 
Após a Crise Financeira - Eduardo Pedral Fiuza 
e Lucia Helena Salgado, editores 

10h às 12h

Sala 1 - PRESI - Comunicação e regulamentação
Jonas Valente – Representante do Intervozes

Sala 2 - DIEST - Accountability e controle so-
cial na administração pública brasileira

Félix Lopez – Técnico de Planejamento e Pes-
quisa do Ipea

Sala 3 - DIMAC - Oficina 2 - O que é macroeconomia?
Claudio Roberto Amitrano - Técnico de Plane-

jamento e Pesquisa do Ipea

Sala 4 - DIRUR - Livro da Constituição: Recu-
peração histórica e desafios atuais das políticas 
públicas nas áreas regional, urbana e ambiental

Paulo Furtado de Castro - Técnico de Planeja-
mento e Pesquisa do Ipea

Diana Meirelles da Motta - Técnica de Planeja-
mento e Pesquisa do Ipea 

Carlos Wagner de Albuquerque Oliveira - Co-
ordenador de Estudos Regionais e Técnico de 
Planejamento e Pesquisa do Ipea

João Carlos Magalhães - Técnico de Planeja-
mento e Pesquisa do Ipea

Rogério Boueri - Técnico de Planejamento e 
Pesquisa do Ipea

Sala 5 - DISET - O sistema nacional de inova-
ção e o desenvolvimento do Brasil 

Luiz Ricardo Mattos Teixeira Cavalcante - Téc-
nico de Planejamento e Pesquisa do Ipea 

Sala 7 – DEINT - Integração sul-americana e 
subdesenvolvimento

Nildo Ouriques - Professor de Economia da 
Universidade Federal de Santa Catarina

André Calixtre - Técnico de Planejamento e 
Pesquisa do Ipea

Sala 8 - PRESI - O papel da Procuradoria no 
desenvolvimento

Presidente da Mesa: Dra. Carolina Scherer - 
Procuradora-Chefe do Ipea

Palestrantes: 
Dr. Ronald Christian Alves Bicca - Procurador-

Chefe do Estado de Goiás nos Tribunais Supe-
riores e Professor Universitário 

Dr. Otavio Luiz Rodrigues - Assessor de Minis-
tro do Supremo Tribunal Federal

Sala 9 - Brasília, DF e entorno: Desenvolvi-
mento integrado do território

Estela Maria Oton de Lima - Administradora de 
Brasília

Sala 10 - DISET - Infraestrutura econômica: 
energia, transportes e meio ambiente 

Fabiano Mezadre Pompermayer - Técnico de 
Planejamento e Pesquisa do Ipea

Carlos Henrique Ribeiro de Carvalho - Técnico 
de Planejamento e Pesquisa do Ipea

Ernesto Pereira Galindo - Técnico de Planeja-
mento e Pesquisa do Ipea

Sala 11 - DIRUR – Mercado de trabalho no 
turismo

Roberto Aricó Zamboni - Técnico de Plane-
jamento e Pesquisa do Ipea. Coordenador do 
“Sistema Integrado de  Informações sobre o 
Mercado de Trabalho no Setor Turismo”, im-
plementado pelo Ipea em parceria com o MTur, 
desde 2004

Margarida Hatem Pinto Coelho - Engenheira 
Civil, está no Ipea desde 1999 e integra a equipe 
de coordenação do projeto do “Sistema Integra-
do de Informações sobre o Mercado de Trabalho 
no Setor Turismo” desde 2005

Patrícia Alessandra Morita – Técnica de Plane-
jamento e Pesquisa do Ipea e integrante do pro-
jeto ”Sistema Integrado de Informações sobre o 
Mercado de Trabalho no Setor Turismo”

Sala 12 - DIMAC - Debate 2 – Os trabalhado-
res e a macroeconomia

Arthur Henrique - Presidente da Central Única 
dos Trabalhadores (CUT)

João Carlos Gonçalves (Juruna) - Secretário-
geral da Força Sindical

Wagner Gomes - Presidente da Central dos 
Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil (CTB)

Lindolfo Luis dos Santos Neto - Secretário de 
Finanças da Central Geral dos Trabalhadores do 
Brasil (CGTB)

Eduardo Rocha - Assessor da União Geral de 
Trabalhadores (UGT)

Moderação: José Silvestre Prado de Oliveira, 
coordenador de Relações Sindicais do Depar-
tamento Intersindical de Estatísticas e Estudos 
Socioeconômicos (Dieese)

Sala 13 - VITÓRIA - A gestão municipal do 
desenvolvimento e as potencialidades do fede-
ralismo cooperativo

Kleber Perini Frizzera - Secretário Municipal 
de Desenvolvimento da Cidade de Vitória/ES

Angelo José de Carvalho Baptista – Diretor-
presidente da Companhia Docas do Espírito 
Santo – Autoridade Portuária

Elizeu Moreira dos Santos  – Subsecretário 
Municipal de Apoio ao Empreendedor

José Adilson Pereira  – Presidente da Intersin-
dical da Orla Portuária do ES

Sala 14 – O BNB e o Bioma caatinga
Suely Salgueiro Chacon - Professora e Pes-

quisadora da Universidade Federal do Ceará 
(UFC)

Allisson David de Oliveira Martins - Gerente do 
Ambiente de Fundos Científicos, Tecnológicos e 
Desenvolvimento do Banco do Nordeste

do Brasil (BNB)
Tibério Rômulo Romão Bernardo – Gerente 

Executivo do Banco do Nordeste do Brasil (BNB)

Sala 15 - “Festival da Mulher Afro Latino Ame-
ricana e Caribenha”  Seminário 02 - Censo: Mu-
lheres Negras na Política

Rejane Pitanga – Presidenta da CUT
Jacira Silva – Movimento Negro Unificado
Janete Pietá  – Frente Parlamentar de Mulhe-

res da Câmara dos Deputados
Leci Brandão – Deputada Estadual de São 

Paulo eleita

Sala16 - PRESI - O Legislativo e o desenvol-
vimento

Pedro Eugenio – Deputado Federal
Candido Vacarezza - Deputado Federal
Luis Carlos Hauly - Deputado Federal
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Sala 17 - DIEST - Federalismo e políticas públicas
Fernando Abrucio - Graduado em Ciências 

Sociais pela Universidade de São Paulo (1990), 
mestrado e doutorado em Ciência Política pela 
Universidade de São Paulo

10h30 às 12h30 – Painel IV – Fortalecimento 
do Estado, das instituições e da democracia  

Sala 18
Luiz Carlos Bresser Pereira - Membro do Con-

selho de Orientação do Ipea
Luiz Dulci - Ministro da Secretaria-Geral da Presi-

dência da República do Brasil
Moderador: José Celso Cardoso, Diretor do Ipea; 

José Carlos dos Santos, Diretor-substituto do Ipea

Eixo Macroeconomia para o desenvolvimento 
14h – Vida e obra de Celso Furtado 2. Exibição 

e debate do documentário O Retorno, com Ro-
dolfo Nanni, diretor do documentário, e Marcos 
Formiga, professor da Universidade de Brasília

Eixo Infraestrutura econômica, social e urbana 
14h às 16h - Estudo da Dinâmica Regional 

Brasileira. 
Com Carlos Wagner Oliveira

Eixo Sustentabilidade ambiental 
14h às 16h - Apresentação do Livro do Eixo 

(geral) - Albino Alvarez 
14h às 16h - Capítulo do Livro - Biodiversidade 

- Júlio Roma, João Paulo Viana, Nilo Saccaro, 
Lucas Mation 

Eixo Fortalecimento do Estado, das institui-
ções e da democracia 

14h às 16h - Lançamento da edição 2010 do 
livro Brasil em Desenvolvimento, BD. Coordena-
ção: Aristides Monteiro 

14h às 16h
Sala 1 - DISET - Avaliação de políticas públi-

cas: riscos e armadilhas metodológicas
Paulo Augusto Meyer M. Nascimento - Técnico 

de Planejamento e Pesquisa do Ipea 

Sala 2 - DISOC - Tributação e equidade
José Aparecido Carlos Ribeiro - Técnico de 

Planejamento e Pesquisa do Ipea
Claudio Hamilton Santos - Técnico de Planeja-

mento e Pesquisa do Ipea
Erika Amorim - Consultora do Observatório da 

Equidade (CDES)

Sala 3 - Amazônia: aspectos estratégicos
Adriana Aparecida Marques - Professora con-

vidada da Escola de Comando e Estado-Maior 
do Exército e Pesquisadora da FGV-RJ

Rogério Guedes Soares - Diretor-geral do 
Centro Gestor do Sistema de Proteção da Ama-
zônia (Censipam)

Sala 4 - PRESI - Avanços e conquistas da pes-
quisa em comunicação no Brasil

José Marques de Melo  – Socicom
Cesar Bolaño  – Alaic
Cosette Castro  – Universidade Católica de Brasília
Nelia Del Bianco  – Intercom

Sala 5 - DIEST - Valores sociais e direitos hu-
manos no Brasil

Marco Antonio Carvalho Natalino - Sociólogo e 
mestre em sociologia pela Universidade Federal 
do Rio Grande do Sul. É especialista em políti-
cas públicas e gestão governamental,  atuando 
desde 2006 com políticas de direitos humanos 
e cidadania na SEDH/PR e no Ipea.  Atualmen-
te ocupa o cargo de coordenador no Projovem 
Adolescente - Serviço Socioeducativo, do MDS

Sala 6 - PRESI - Comércio e desenvolvimento
Wanderson Cardoso de Brito - Prefeito de Ar-

raial do Cabo (RJ)

Sala 7 - DIRUR – Dinâmica urbana dos estados
Bolívar Pêgo Filho – Técnico de Planejamento 

e Pesquisa do Ipea e Coordenador de Desenvol-
vimento Urbano no Instituto

Bernardo Alves Furtado - Técnico de Planeja-
mento e Pesquisa do Ipea

Juliana Dalboni Rocha - Consultora da Cepal/
Ipea na pesquisa Rede Urbana e Integração 
Produtiva no Brasil e na América do Sul

Rafael Henrique Moraes Pereira - Técnico de 
Planejamento e Pesquisa do Ipea

Sala 8 - DISET - Acumulação de conhecimento 
e inovação industrial 

Lucas Ferraz Vasconcelos - Técnico de Plane-
jamento e Pesquisa do Ipea 

Luis Felipe Giesteira - Gerente de projeto na 
Secretaria de Inclusão Produtiva do Ministério 
do Desenvolvimento Social

Graziela Ferrero Zucoloto - Técnica de Plane-
jamento e Pesquisa do Ipea

Sala 9 - DISOC - Desigualdade de renda no 
Brasil: trajetória recente

(A situação social brasileira atual – PNAD 2009)
Sergei Soares - Técnico de Planejamento e 

Pesquisa do Ipea
Rafael Osorio - Técnico de Planejamento e 

Pesquisa do Ipea

Sala 12 - DIMAC - Debate 3 - Os empresários 
e a macroeconomia

Walter Machado de Barros - Presidente do Ins-
tituto Brasileiro de Executivos de Finanças (IBEF)

Lincoln Fernandez - Diretor financeiro da Fede-
ração das Indústrias do Estado de Minas Gerais 
(FIEMG)

Moderação: Gabriel Coelho Squeff, Técnico de 
Planejamento e Pesquisa do Ipea

Sala 13 - SGPR - Participação Social na Formu-
lação, Execução e Controle de Políticas Públicas

Gerson Luiz de Almeida Silva - Secretário Na-
cional de Articulação Social da Secretaria-Geral 
da Presidência da República

Thamy Pogrebinschi - Professora de Ciência 
Política do Instituto de Estudos Sociais e Polí-
ticos, da Universidade do Estado do Rio de Ja-
neiro

Wilson Valério da Rosa Lopes - Presidente 
da Comissão de Saneamento e Meio Ambiente 
(Cisama). Membro do Conselho Gestor do Fun-
do Nacional de Habitação de Interesse Social 
(FNHIS)

Cléia Anice Porto - Advogada, especialista em 
direto agrário, assessora a CONTA. Membro da 
Coordenação do Fórum Nacional da Reforma 
Agrária

Sala 14 - DCE - Cultura como espaço de cria-
tividade política

Paulo Dagomé - Vigilante noturno e poeta. Lí-
der comunitário de São Sebastião (DF), membro 
do grupo político-cultural Supernova

Gustavo Anitelli - Sociólogo e produtor exe-
cutivo da trupe O Teatro Mágico, integrante do 
movimento Música pra Baixar

Daniel Vargas - Bacharel e mestre em direito 
pela UnB, mestre e doutorando em direito em 
Harvard (EUA), ex-Ministro Interino da Secreta-
ria de Assuntos Estratégicos da Presidência da 
República

Nicolas Behr - Poeta e ativista cultural brasiliense
Adirley Queiroz - Cineasta candango, vence-

dor de 15 prêmios por seu curta-metragem “Rap: 
O canto de Ceilândia”

Sala 15 - “Festival da Mulher Afro Latino Ame-
ricana e Caribenha”  Seminário Censo: Mulheres 
Negras na Cultura e Comunicação

Iris Cary – Comissão de Jornalistas pela Igual-
dade Racial - Cojira

Beth de Oxum 
Givânia Maria da Silva – Rede Mocambos
Re.fem – Frente Nacional de Mulheres do Hip Hop
Palmares: Observatório Afro Latino
Cláudia – CUFA
Ana Flavia Pinto

PROGRAMAÇÃO DA CONFERÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO
(CODE/IPEA)

25 DE NOVEMBRO DE 2010
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Sala 17 - DEINT - Desenvolvimento e Políticas Pú-
blicas Pós-Crise: Argentina, Cuba e Brasil (Parte I)

Lazaro Peña Castellanos - Diretor do Centro 
de Pesquisas de Economia Internacional, Uni-
versidade de Havana

Oneida Alvarez - Professora Titular da Univer-
sidade de Havana

Julio Neffa - Pesquisador sênior do Conselho 
Nacional de Pesquisas Científicas e Técnicas 
(CONICET).  Professor Titular em Política e 
Direito Social na Faculdade de Ciências Eco-
nômicas da Universidade Nacional de La Plata 
(Buenos Aires, Argentina)

Mario Lisboa Theodoro - Diretor de Estudos e Re-
lações Econômicas e Políticas Internacionais do Ipea

Christiane Girard - Coordenadora de Treina-
mento e Capacitação da DEINT/Ipea

14h às 16h - Painel V – Estrutura tecnoproduti-
va integrada e regionalmente articulada

Sala 18
Raphael de Almeida Magalhães - Membro do 

Conselho de Orientação do Ipea
João Carlos Ferraz - Diretor do BNDES
Roberto Cavalcanti de Albuquerque - Membro 

do Conselho de Orientação do Ipea
Sérgio Rezende - Ministro de Estado da Ciên-

cia e Tecnologia
Moderador: Marcio Wohlers, Diretor do Ipea 

Eixo Infraestrutura econômica, social e urbana 
16h às 18h - Fortalecimento Institucional e 

Qualificação da Gestão Municipal. Com Leo-
nardo Monasterio, Técnico de Planejamento e 
Pesquisa do Ipea

Eixo Proteção social, garantia de direitos e ge-
ração de oportunidades 

16h - PDB/Eixos - Livro 8 - Perspectivas da 
Política Social no Brasil. Com Jorge Abrahão, 
Helder Ferreira e Andre Campos (Ipea)

Eixo Sustentabilidade Ambiental 
16h às 18h - Capítulo do Livro - Energia e Meio 

Ambiente no Brasil - Antenor Lopes e Gesmar 
Santos (Ipea) 

16h às 18h - Capítulo do Livro - Mercado de 
Carbono - Habib Fraxe 

Eixo Inserção Internacional Soberana 
16h às 18h - Lançamento do Livro Inserção In-

ternacional Soberana. Com Luciana Acioly, Co-
editora do Livro e Coordenadora de Estudos das 
Relações Econômicas Internacionais do Ipea

Eixo Estrutura tecnoprodutiva integrada e re-
gionalmente articulada 

16h às 18h - A agricultura brasileira: desem-
penho, desafios e perspectivas – José Garcia 
Gasques, José Eustáquio Ribeiro Vieira Filho e 
Zander Navarro (coletiva) 

Eixo Macroeconomia para o desenvolvimento 

16h – Divulgação do Livro Macroeconomia 
para o Desenvolvimento 

Salvador Teixeira Werneck Vianna - Técnico 
de Planejamento e Pesquisa do Ipea

Miguel Antonio Pinho Bruno - Tecnólogo Inf. 
Geografia Estatística da DIMAC/Ipea

16h às 18h

Sala 1 - DIEST - O CDES como espaço de con-
certação social para o desenvolvimento

José Carlos dos Santos - Assessor da Presi-
dência do Ipea na Diretoria de Estudos e Políti-
cas do Estado, das Instituições e da Democracia 
(DIEST), onde exerce as funções de Diretor-
substituto 

Sala 2 - DISOC - O envelhecimento da popu-
lação brasileira: novos desafios para as políticas 
públicas (Política social: perspectivas e desafios)

Ana Amélia Camarano - Técnica de Planeja-
mento e Pesquisa do Ipea

Sala 3 - PRESI - Rodas da Paz -  Mobilidade 
Urbana: cidadania e sustentabilidade

Moderador: Ronaldo Martins Alves - Presiden-
te da ONG Rodas da Paz

Maria Rosa Abreu - Decanato de Extensão da 
Universidade de Brasília

Jorge Guilherme de Magalhães Francisconi - 
Arquiteto urbanista, Consultor especialista em 
programas de transporte público e urbanização

Uirá Felipe Lourenço - Jornalista, Consultor da 
Câmara Legislativa na Comissão de Meio Am-
biente

Sala 4 - SEPLAN - Políticas Territoriais
Benito Juncal - Diretor de Planejamento Terri-

torial do Estado da Bahia

Sala 5 - DISOC - Os Objetivos de Desenvolvi-
mento do Milênio no Brasil

Wagner Caetano Alves de Oliveira - Secretário 
Nacional de Estudos e Pesquisas Político-Insti-
tucionais, da Secretaria-Geral da Presidência da 
República

Luciana Servo - Técnica de Planejamento e 
Pesquisa do Ipea

Anna Peliano - Técnica de Planejamento e 
Pesquisa do Ipea

Sala 6 - DIRUR – Infraestrutura urbana e social
Cleandro Krause - Técnico de Planejamento e 

Pesquisa do Ipea
Enid Rocha Andrade da Silva - Técnica de Pla-

nejamento e Pesquisa do Ipea
Júnia Quiroga - Diretora do Departamento de 

Avaliação do Ministério do Desenvolvimento So-
cial e Combate à Fome (DA/SAGI/MDS)

Marco Aurélio Costa - Técnico de Planejamen-
to e Pesquisa do Ipea

Maria da Piedade Morais - Técnica de Plane-
jamento e Pesquisa do Ipea. Atualmente é Coor-
denadora de Estudos Setoriais Urbanos da Dire-
toria de Estudos e Políticas Regionais, Urbanas 
e Ambientais do Ipea

Paulo Coelho Ávila - Analista em infraestrutura 
da Secretaria Nacional de Programas Urbanos 
(SNPU) do Ministério das Cidades

Sala 7 - PRESI - O Mercosul e o desenvolvimento
Moderador: Guilherme Dias, Assessor da Pre-

sidência do Ipea
Aldo Rebelo – Deputado Federal (a confirmar)
Antonio Ernesto Lassance - Assessor Especial 

da Presidência da República
Prof. Júlio Neffa - Professor visitante
Mario Lisboa Theodoro - Diretor de Estudos e 

Relações Econômicas e Políticas Internacionais 
do Ipea

Sala 8 - SNJ - Juventude e o mundo do trabalho
Representante da SNJ 
Representante da OIT
Palestrante indicado pelo DCE/UnB

Sala 9 - DISOC – Bolsa-Família: sete anos
Luis Henrique Paiva - Ministério do Desenvol-

vimento Social e Combate à Fome
Tereza Cotta - Ministério do Desenvolvimento 

Social e Combate à Fome
Fabio Veras Soares - Técnico de Planejamento 

e Pesquisa do Ipea, IPC-IG/PNUD
Maria Paula Santos - Técnica de Planejamento 

e Pesquisa do Ipea

PROGRAMAÇÃO DA CONFERÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO
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Sala 10 - ANPED - Educação e desenvolvi-
mento no Brasil

Eliza Bartolozzi Ferreira – Professora-adjunta 
da Universidade Federal do Espírito Santo e do 
Programa de Pós-Graduação em Educação. É 
Coordenadora do Núcleo de Estudos e Pesquisas 
em Políticas Educacionais (NEPE\UFES) e Se-
cretária-adjunta da ANPED (gestão 2009-2011)

Lúcia Emília Nuevo Barreto Bruno - Professora 
livre-docente da Faculdade de Educação da Uni-
versidade de São Paulo

Luiz Antonio Cunha (Bolsista de Produtividade 
em Pesquisa 1A) - Professor titular da Univer-
sidade Federal do Rio de Janeiro. Em maio de 
2010, passou a integrar a Câmara de Educação 
Superior do Conselho Nacional de Educação

Paulo Roberto Corbucci - Técnico de Plane-
jamento e Pesquisa do Ipea, coordena a área 
de educação da Diretoria de Estudos e Políticas 
Sociais

Sala 11 - DIMAC - Debate 4 - A juventude e a 
macroeconomia

Danilo Moreira - Presidente do Conselho Na-
cional de Juventude 

Anderson de Souza Campos - Assessor da Se-
cretaria Nacional de Juventude da Central Única 
dos Trabalhadores (CUT)

Gedeon Pitaluga Junior - Diretor de Assuntos 
Legislativos da Confederação Nacional de Jo-
vens Empreendedores (Conaje)

Maria Carla Corrochano - Coordenadora de 
Projeto do Programa Juventude da ONG Ação 
Educativa

André Tokarski - Presidente da União da Ju-
ventude Socialista

Moderação: Henrique Sabino, Coordenador 
de Finanças do Diretório Central dos Estudantes 
(DCE) da Universidade de Brasília 

Sala 12 - OLGA SODRÉ - Desenvolvimento 
brasileiro e suas condições histórico-culturais

Sala 13 - DIMAC - Debate 5 - Bancos públicos 
e a macroeconomia

Elcio Gomes Rocha - Economista-chefe da 
Diretoria de Estratégia e Organização do Banco 
do Brasil

Antonio José Alves Junior - Chefe do Depar-
tamento de Relações com o Governo do Banco 
Nacional de Desenvolvimento Econômico e 

Social (BNDES)
José Sydrião de Alencar Júnior - Diretor de 

Gestão do Desenvolvimento do Banco do Nor-
deste do Brasil

Vitor Cesar Ribeiro - Gerente de Estudos e 
Assessoria da Diretoria de Desenvolvimento e 
Negócios da Agência de Fomento do Estado da 
Bahia (Desenbahia)

Carlos Vidotto - Secretário de Assuntos Inter-
nacionais do Ministério do Planejamento

Moderação: Murilo José de Souza Pires, Téc-
nico de Planejamento e Pesquisa doIpea

* Ao final, haverá o lançamento do livro Bancos 
Públicos e Desenvolvimento

Sala 16 - DIEST - Planejamento e Gestão Pú-
blica no Brasil Contemporâneo

José Celso Pereira Cardoso Jr. - Técnico de 
Planejamento e Pesquisa do Ipea. Atualmente é 
o Diretor de Estudos e Políticas do Estado, das 
Instituições e da Democracia

Sala 17 - DEINT - Desenvolvimento e Políti-
cas Públicas Pós-Crise: Argentina, Cuba e Brasil 
(Parte II)

Lazaro Peña Castellanos - Diretor do Centro 
de Pesquisas de Economia Internacional, Uni-
versidade de Havana

Oneida Alvarez - Professora Titular da Univer-
sidade de Havana

Julio Neffa - Pesquisador sênior do Conselho 
Nacional de Pesquisas Científicas e Técnicas 
(CONICET).  Professor Titular em Política e 
Direito Social na Faculdade de Ciências Eco-
nômicas da Universidade Nacional de La Plata 
(Buenos Aires, Argentina)

Mario Lisboa Theodoro - Diretor de Estudos e 
Relações Econômicas e Políticas Internacionais 
do Ipea

Christiane Girard - Coordenadora de Treina-
mento e Capacitação da DEINT/Ipea

Eixo Estrutura tecnoprodutiva integrada e re-
gionalmente articulada 

14h às 16h - Livro sobre Lotéricas - Ana Maria 
Canton

Sala 18 - O papel da rede lotérica no desenvol-
vimento social do país

25 de novembro (quinta-feira)
 
20h - Abertura: Banda Malu

20h30 às 22h- Apresentação musical
do grupo Falamansa

Programação de debates 
e apresentações culturais 
na Code
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8h30 às 10h30 – Painel VI – Macroeconomia 
para o desenvolvimento

Sala 18
Maria da Conceição Tavares - Membro do 

Conselho de Orientação do Ipea
Raphael de Almeida Magalhães - Membro do 

Conselho de Orientação do Ipea
Ricardo Bielschowsky – Escritório da Cepal no 

Brasil
Moderador: João Sicsú, Diretor do Ipea

Eixo Infraestrutura econômica, social e urbana 
10h às 12h - Revista Planejamento e Políticas 

Públicas (número 34). Com Liana Carleial e Bru-
no Cruz, da Diretoria de Estudos e Políticas Re-
gionais, Urbanas e Ambientais do Ipea

Eixo Proteção social, garantia de direitos e ge-
ração de oportunidades 

10h - Coleção Características das Instituições 
de Longa Permanência para Idosos – Região 
Sudeste (novo), Norte, Sul, Nordeste, Centro-
Oeste (relançamento). Com Ana Amélia Cama-
rano, Técnica de Planejamento e Pesquisa do 
Ipea

Eixo Sustentabilidade Ambiental 
10h às 12h – CONAMA - Igor Ferraz e Adriana 

Moura, Técnicos de Planejamento e Pesquisa 
do Ipea

Eixo Fortalecimento do Estado, das institui-
ções e da democracia 

10h às 12h - Lançamento do livro Participação 
do Estado no Brasil. Coordenação: Milko Mati-
jascic, Assessor da Presidência do Ipea

Eixo Estrutura tecnoprodutiva integrada e re-
gionalmente articulada 

10h às 12h - Livro O Poder de Compra da Pe-
trobras: Impactos Econômicos nos seus Forne-
cedores - Síntese e Conclusões

Moderação: Marcio Wohlers, Diretor de Estu-
dos e Políticas Setoriais de Inovação, Regula-
ção e Infraestrutura

10h às 12h

Sala 3 - Aeronáutica e Desenvolvimento 
Mediadora: Flávia Schmidt, Técnica de Plane-

jamento e Pesquisa do Ipea
Palestrante: 
V. Exa. Brigadeiro Engenheiro Francisco Car-

los Melo Pantoja – Diretor do Instituto de Aero-
náutica e Espaço (IAE)

Sala 5 - PRESI - O Exército Brasileiro e o de-
senvolvimento nacional

Paulo Cesar Leal – Coronel do Exército Bra-
sileiro

Moderador: Luiz Cezar Loureiro de Azeredo, 
Técnico de Planejamento e Pesquisa do Ipea, 
Chefe de Gabinete Substituto da Presidência do 
Instituto

Sala 8 - DISET - Ciência e Tecnologia no setor 
de petróleo

Lenita Maria Turchi - Técnica de Planejamento 
e Pesquisa do Ipea 

José Mauro de Morais - Técnico de Planeja-
mento e Pesquisa do Ipea; Coordenador de Es-
tudos de Financiamento à Inovação

Sala 9 - DIRUR – Mobilidade urbana 
Carlos Henrique R. Carvalho - Técnico de Pla-

nejamento e Pesquisa do Ipea
Nazareno Stanislau Affonso - Diretor da ANTP/

Brasília
Representante do Ministério das Cidades
hDebatedores :
Vicente Lima Neto - Técnico de Planejamento 

e Pesquisa do Ipea
Ernesto Galindo - Técnico de Planejamento e 

Pesquisa do Ipea
Ricardo Caiado de Alvarenga - Analista de In-

fraestrutura da Secretaria Nacional de Transpor-
te e da Mobilidade Urbana

Sala 10 - MINC - Perspectivas da Economia da 
Cultura: um modelo de análise do caso brasileiro

Rodrigo Coelho Sabbatini – Professor, Coor-
denador do curso de Economia e Coordenador 
do Centro de Pesquisas Econômicas nas Fa-
culdades de Campinas (FACAMP). Economista 
formado pela Universidade Estadual de Cam-
pinas (UNICAMP, 1995), mestre em Ciências 
Econômicas também pela UNICAMP (2001) e 
doutor em Ciências Econômicas pela Universi-
dade Estadual de Campinas (Unicamp, 2008), 
com bolsa de pesquisador-visitante no Cen-
ter for Latin American Studies (UC, Berkeley, 
2004). Atualmente é pesquisador (sem vínculo 
empregatício) do NEIT-IE-UNICAMP e da Red 
Mercosur de Investigaciones Económicas, onde 
desenvolve pesquisas nas áreas de economia 
brasileira, economia e competitividade indus-
trial, investimento direto estrangeiro e integração 
econômica, sempre com ênfase em políticas pú-
blicas

Silvio Rosa Filho - Professor de Filosofia na 
Universidade Federal de São Paulo, graduou-se 
em 1995 e doutorou-se em 2002 pelo Departa-
mento de Filosofia da FFLCH-USP, com estadia 

na École Normale Supérieure (1998-2000)
 Leandro Valiati – Consultor, possui graduação 

em Economia pela Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul. Mestre em Planejamento Urba-
no pela UFRGS. Doutorando em Economia do 
Desenvolvimento no PPGE/UFRGS. Atua no 
campo da Economia da Cultura e Economia So-
cial, principalmente nos seguintes segmentos: 
Economia, Desenvolvimento, Indicadores de 
avaliação sociais e culturais, Impactos quanli-
quantitavos de bens culturais

Sala 12 - ALAIC - Pluralismo e Liberdade de 
Expressão na América Latina

Fernando Oliveira Paulino – Universidade de 
Brasília

Guilherme Canela – Unesco
César Bolãno – ALAIC

Sala 14 - PRESI - Comunicação e alternativas
Maria Inês Nassif – Valor Econômico
Altamiro Borges – Centro Barão de Itararé
Eduardo Guimarães

Sala 15 - “Festival da Mulher Afro Latino Ameri-
cana e Caribenha” - Seminário Censo: Mulheres 
Negras na Educação

Olívia Santana – Vereadora de Salvador (BA)
Vera Verônika – MC e Mestra em Educação
Paula Barreto – Diretora do Centro de Estudos 

Afro-orientais da UFBA
Sinpro/UnB

10h30 às 12h30 – Painel VII – Infraestrutura 
econômica, 

social e urbana
Sala 16
Maria Fernanda Coelho - Presidente da Caixa 

Econômica Federal
Wilson Cano - Membro do Conselho de Orien-

tação do Ipea
Márcio Fortes - Ministro de Estado das Cidades
Marcelo Perrupato e Silva – Secretário de Po-

lítica Nacional de Transportes 
José Sydrião de Alencar Junior - Diretor do 

Banco do Nordeste do Brasil
Moderadora: Liana Carleial, Diretora do Ipea

14h às 16h

Sala 1 - OLGA SODRÉ – Homenagem. Desen-
volvimento Brasileiro e luta pela cultura Nacio-
nal: A contribuição da obra de Nelson Werneck 
Sodré

Mario Lisboa Theodoro - Diretor de Estudos e Re-
lações Econômicas e Políticas Internacionais do Ipea
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Sala 2 - PRESI – Esporte, elemento de desen-
volvimento : Copa do Mundo e Olimpíadas

André Viana – Técnico de Planejamento e 
Pesquisa do Ipea

Valdemar de Souza - Secretário-Executivo do 
Ministério do Esporte

 
Sala 3 - DCE - Oficina de criatividade política 

Sala 4 - PRESI – O novo mundo rural nas 
águas: potencial, resultados e perspectivas de 
desenvolvimento na política de estado da pesca 
e aquicultura do Brasil (pesca e extrativismo) 

Luis Alberto de Mendonça Sabanay – Chefe de 
Assuntos Estratégicos e Relações Institucionais 
do Ministério da Pesca e Aquicultura

Fernanda Garcia Sampaio – Assessora da 
Secretaria de Planejamento e Ordenamento da 
Aquicultura do Ministério

da Pesca e Aquicultura
Fabiano Duarte Rosa – Assessor do Depar-

tamento de Planejamento e Ordenamento da 
Pesca Industrial do Ministério da Pesca e Aqui-
cultura

Moderadora: Júnia Cristina Peres Rodrigues 
da Conceição, Técnica de Planejamento e Pes-
quisa do Ipea

Sala 5 - SNJ - Mesa Redonda: Juventude e 
Novos Direitos

Representante da SNJ
Manuela D’Avila - Deputada Federal e relatora 

do Estatuto da Juventude

Sala 6 - DISET - O papel da agricultura no pro-
cesso de desenvolvimento econômico no Brasil

José Eustáquio Ribeiro Vieira Filho - Técnico 
de Planejamento e Pesquisa do Ipea

Lea Vaz Cardoso - Assessora de Políticas 
Públicas do Instituto Socioambiental (ISA), atu-
almente trabalha com a questão ambiental no 
agronegócio

Marcus Peixoto - Consultor Legislativo do Se-
nado Federal, na área de Economia e Agricultu-
ra, desde 2006

Sala 7 - CEPAL - O Desenvolvimento com 
Igualdade na América Latina

Antonio Prado - Secretário Executivo Adjunto 
da Cepal

Ricardo Bielschowsky - Escritório da Cepal em 
Brasília

Carlos Mussi  - Economista do Escritório da 
Cepal em Brasília

Sala 8 - PRESI - Atlântico Sul: nova fronteira 

econômica do Brasil (Marinha e o desenvolvi-
mento)

Almirante Marcos José de Carvalho Ferreira - 
Secretário da Comissão Interministerial para os 
Recursos do Mar

Dr. Kaiser de Souza - Chefe do Departamento 
de Geologia Marinha do Serviço Geológico do 
Brasil

Moderador: Luiz Cezar Loureiro de Azeredo, 
Técnico de Planejamento e Pesquisa do Ipea e 
Chefe de Gabinete Substituto da Presidência do 
Instituto

Sala 10 - PRESI - Gestão de Políticas Públicas 
e Afins

Guilherme Dias - Assessor da Presidência do 
Ipea

Gesmar Rosa do Santos - Técnico de Planeja-
mento e Pesquisa do Ipea

Natália Sales do Prado - Diretora do Centro 
Acadêmico Herbert de Souza (USP)

Sala 13 - PRESI - Comunicação e Estado
Antonio Lassance – Técnico de Planejamento 

e Pesquisa do Ipea
Cosette Castro – Socicom
Daniel Castro – Ipea

Sala 14 - PRESI - Segurança Pública 
Fábio de Sá e Silva -  Técnico de Planejamento 

e Pesquisa do Ipea
Almir de Oliveira Junior -  Técnico de Planeja-

mento e Pesquisa do Ipea

Sala 15 - “Festival da Mulher Afro Latino Ameri-
cana e Caribenha” - Seminário Censo: Saúde da 
População Negra

Maria de Almeida Prado Montenegro – Dire-
toria de Gestão Participativa do Ministério da 
Saúde

Ana Margareth Gomes – Secretaria de Aten-
ção à Saúde do Ministério da Saúde

Tatiane Nascimento – Associação Lésbica Fe-
minista de Brasília

Sala 17 - PRESI - Papel da micro e pequena 
empresa 

Moderador: Milko Matijascic, Assessor da Pre-
sidência do Ipea

Anselmo Santos - CESIT/IE/UNICAMP
Juarez de Paula – Gerente da Unidade de De-

senvolvimento Territorial do Sebrae Nacional
Flavio Guimarães – Consultor da Frente Na-

cional de Prefeitos e ex- Secretário da Prefeitura 
de Belo Horizonte

14h30 às 16h30 - Painel VIII – Proteção social, 
garantia de direitos e geração de oportunidades

Sala 18
Pedro Demo - Membro do Conselho de Orien-

tação do Ipea
Antonio Alberto Machado Pires Valença - Se-

cretário do Planejamento
Fernando Rodrigues da Silva - Secretário de 

Políticas de 
Previdência Social (MPS)
José Lopez Feijóo - Vice-Presidente da CUT
Walter Barelli - Membro do Conselho de Orien-

tação do Ipea
Moderador: Jorge Abrahão, Diretor do Ipea
* Apresentação dos aprovados no Programa 

Cátedras Ipea/Capes

17h às 18h - Painel Cultura, Desenvolvimento 
e Desafios para o Brasil Atual

Sala 16
Convidados:
Laymert Garcia - Sociólogo
Chico César - Músico

Programação de debates 
e apresentações culturais 
na Code

26 de novembro (sexta-feira)
10h às 12h - Oficina Perspectivas da Econo-

mia da Cultura: um modelo de análise do caso 
brasileiro

Convidados:
- Rodrigo Coelho Sabbatini (FECAMP)
- Silvio Rosa Filho (USP) 
- Leandro Valiati (UFRGS)
17h às 18h - Painel Cultura, Desenvolvimento 

e Desafios para o Brasil Atual
Convidados 
- Laymert Garcia - Sociólogo
- Chico César - Músico
18h às 19h30 -  Apresentação Musical de Chi-

co César
19h30 às 23h - “Festival da Mulher Afro Latino 

Americana e Caribenha”
- Grupo Batalá
- Lia de Itamaracá
- Dj Donna
- Dj Marta Crioula
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