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O presente trabalho é fruto de um esforço de natureza institucional que resultou na cole-

ta, validação e síntese de informações sobre as atividades realizadas no âmbito do Instituto 

de Pesquisa Econômica Aplicada no ano de 2009. Tal esforço, coordenado pela Assessoria 

de Planejamento e Articulação Institucional (Asplan), órgão recém criado e incorporado à 

estrutura do Ipea, contou com a colaboração de todas as unidades da Instituição no provi-

mento e crítica de informações, subsidiando, assim a produção do Relatório de Atividades 

do Ipea referente ao ano de 2009.

A ideia que norteou os trabalhos de elaboração do Relatório de Atividades foi a busca da 

correspondência com o Plano de Trabalho 2009. Dessa forma, o objetivo foi atrelar ambos os 

instrumentos, de modo que o segundo instrumento contivesse as respostas ao que foi planeja-

do e apresentado no primeiro instrumento. Para tal, foram concebidos três tipos de relatórios:

• Relatório Completo: preservando a totalidade dos conteúdos recebidos das diversas 

unidades do Ipea, a ser disponibilizado na intranet e internet, e em CD.

• Relatório Executivo: versão mais sintética, com a relação de todas as atividades de-

senvolvidas no âmbito das unidades do Ipea, a ser disponibilizado na intranet e internet e 

sob a forma impressa.

• Relatório Sumário: o presente documento, ilustrado, faz um apanhado da produção do 

Ipea, a ser disponibilizado na intranet e internet e sob a forma impressa.

Nesse sentido, além de uma maior transparência, o Ipea busca, com a apresentação 

desses relatórios, demonstrar a sua relevância no que tange ao cumprimento de sua mis-

são institucional de produzir, articular e disseminar conhecimento para aperfeiçoar as polí-

ticas públicas e contribuir para o planejamento do desenvolvimento brasileiro.

Apresentação

urante o exercício de 2009, a Diretoria 
Colegiada do Ipea realizou 42 reuniões, 

possibilitado o permanente debate e integração 
das diferentes diretorias nas decisões de gestão 
e das atividades técnicas realizadas. Como des-
taque, consolidou-se o entendimento de se ter a 
participação de técnicos de mais de uma diretoria 
nos principais projetos da Instituição, permitindo, 
pela pluralidade de enfoques, melhor abordagem 
e oportunidade nos estudos realizados. 

Resultou também desses debates a cria-
ção de uma nova diretoria, denominada 
Diest (Diretoria de Estudos do Estado, das 
Instituições e da Democracia), além da orga-
nização de duas áreas vinculadas à presidên-
cia do Ipea - uma para a gestão do Programa 
de Trabalho e outra de Assessoria Técnica da 
Presidência.  A Diretoria Colegiada decidiu 
também pela instituição de três representações 
regionais, uma na região Norte (Belém), outra 
na região Nordeste (João Pessoa) e a terceira 
em Curitiba (PR).

Essas decisões, além da necessária atu-
alização de outros itens, foram incorporadas 
na revisão do Estatuto do Ipea, atualmente 
sob apreciação da Casa Civil da Presidência 
da República. Este estatuto contempla ainda 
a incorporação de uma Auditoria Interna e da 
Ouvidoria, que já existiam, mas careciam de 
efetiva institucionalização.

Em 2009, foi realizado o concurso para o pro-
vimento de 80 vagas no Instituto, sendo 62 va-
gas para Técnicos de Planejamento e Pesquisa, 
10 vagas para Técnicos de Desenvolvimento e 
Administração e 8 para Analistas de Sistema. 
O quantitativo de vaga autorizado para esse 
concurso foi ampliado em 50% por aprovação 
do Ministério do Planejamento, possibilitando a 
ampliação e a renovação de quadros técnicos. 
É de se registrar, também, a decisão da cons-
trução da sede própria da instituição, cujos pro-
jetos encontram-se elaborados e em fase de 
início de implantação, atendendo aos parâme-
tros de sustentabilidade. 

Diretoria Colegiada 

D

Servidores recém-empossados no Instituto, durante evento em julho 
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Asplan

Assessoria de Planejamento e 
Articulação Institucional de Projetos e 

Pesquisas (Asplan), órgão diretamente ligado à 
Presidência do Ipea, teve sua criação aprovada 
em reunião da Diretoria Colegiada realizada em 
2009, com o seguinte escopo de atribuições: 

I – assessorar o Presidente do Ipea no âm-
bito de sua competência no exame e condu-
ção dos diversos assuntos; e

II – promover, de forma integrada às demais 
diretorias e em conformidade com o plane-
jamento estratégico do Ipea, a articulação e 
institucionalização do plano de trabalho fina-
lístico do órgão, bem como a articulação e 
institucionalização das atividades do Ipea no 
âmbito do governo federal.

Assessoria de Planejamento e Articulação Institucional de Projetos e Pesquisas

A Vale ressaltar que, posteriormente, por de-
cisão da Diretoria Colegiada, a Asplan teve in-
corporada às suas atribuições a coordenação 
das atividades concernentes ao Planejamento 
Estratégico Institucional.

Uma vez aprovada a sua criação era ne-
cessária a sua formalização na estrutura do 
Ipea. Nesse sentido, foi elaborado substitutivo 
à proposta de Decreto para o novo Estatuto do 
Ipea de modo a contemplar a nova estrutura. 
Ao término desse trabalho, a nova proposta foi 
encaminhada para apreciação do Sr. Ministro 
do Planejamento, Orçamento e Gestão. 

Em seguida, foram iniciados os esforços no 
sentido de estruturar a nova unidade em termos de 
espaço físico, pessoal e processos internos, etapa 
que será concluída em meados de 2010. Apesar 
de incipiente, a Asplan, ao longo de 2009, realizou 
diversas atividades que serão destacadas nas pró-
ximas seções do presente Relatório.

Foram instituídos diversos indicadores so-
bre a economia e o desenvolvimento nacionais 
e, para o prazo mais longo, o Ipea se integrou 
aos estudos que a Secretaria de Assuntos 
Estratégicos elabora para o horizonte de 2022.

A abordagem e condução das atividades téc-
nicas do Instituto pela Diretoria Colegiada pos-
sibilitaram ampliar a presença do Ipea por meio 
dos estudos realizados no debate das priorida-
des dos diferentes ministérios. Destacam-se 
também as parcerias para a realização de pes-
quisas e estudos com várias instituições gover-
namentais e organizações similares no exterior, 
mediante a assinatura de acordos de coopera-
ção técnica.

Todas essas iniciativas da Diretoria 
Colegiada foram consubstanciadas ainda pela 
abertura de suas ações ao crivo da sociedade, 
por meio da publicação de suas metas – no 
Diário Oficial da União e em um livreto – e pelo 
fortalecimento da Assessoria de Comunicação 
do Ipea. Isso se deu com a criação de novos ca-
nais de acesso da sociedade aos trabalhos do 
Instituto, aperfeiçoando a divulgação dos estu-
dos realizados e a recepção da opinião pública 
dessas atividades. Dentro do mesmo espírito 
de transparência, foi instituída a Comissão de 
Ética com o objetivo de a Instituição ter, com 
clareza, os parâmetros para o trato de informa-
ções enquanto órgão de Estado.

Curso de ambientação dos novos servidores, junho

O presidente da 
República, Luiz Inácio 
Lula da Silva, durante 
cerimônia pelos 45 anos 
do Instituto, em setembro

Livreto com 
as Metas 
Intitucionais  
do Ipea
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QUADRO DE ATIVIDADES ASPLAN

Curso de Ambientação dos Novos Servidores

Elaboração do cronograma do curso, estruturação da metodologia a ser usada e definição dos 
palestrantes.

Levantamento e tabulação de informações sobre os participantes.

Agendamento de entrevistas dos recém-concursados nas diretorias do Ipea, de acordo com o 
perfil e a escolha do Diretor.

Assessoramento aos novos técnicos na fase de Ambientação.

Avaliação do Curso de Ambientação.

CICLO DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 2008/2009

Negociações com Diretorias com vistas a aprovisionar informações de seus projetos no referido 
sistema.

Solicitação à Área de TI de ajustes emergenciais no sistema, para que o mesmo pudesse emitir 
relatórios gerenciais sobre os projetos.

Levantamento de informações sobre inconsistências nas informações aprovisionadas no sistema 
de desvinculação dessas em relação às metas institucionais publicadas na Portaria da SAE.

Elaboração de Relatório Parcial, identificando os projetos cadastrados no sistema com previsão 
de conclusão até 31/12/2009 e levantando sua real situação. 

Aprovação na reunião da Diretoria Colegiada da alteração do período do Ciclo de Planejamento 
para 4 anos, ficando assim, atrelado ao PPA.

Aprovação e homologação do Relatório Parcial e definição da metodologia a ser usada para os 
projetos do CPE 2009 com término previsto para 2010.

RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2009

Relatório Completo: preservando a totalidade dos conteúdos recebidos das diversas unidades do 
Ipea, a ser disponibilizado na intranet e internet, e em DVD. Está em estudo a impressão de um 
pequeno número de exemplares desse relatório.

Relatório Executivo: versão mais sintética, com a relação de todas as atividades a serem desen-
volvidas no âmbito das unidades do Ipea, a ser disponibilizado na intranet e internet e sob a forma 
impressa.

Relatório Resumido: release jornalístico com a essência da produção do Ipea, a ser disponibiliza-
do na intranet e internet e sob a forma impressa.

PLANO DE TRABALHO 2010

Definição e orientação metodológica.

Elaboração de formulários para aprovisionamento de informações sobre o Plano de Trabalho de 
cada unidade e produção de relatório consolidado com as informações recebidas.

Submissão à aprovação pela Diretoria Colegiada.

m 2009, a Assessoria de Comunicação 
aperfeiçoou todos os canais de divul-

gação da produção do Ipea, além de criar ou-
tros mecanismos, utilizando novas tecnologias 
disponíveis. O incremento das ferramentas foi 
acompanhado também pela entrada de novos 
servidores ao departamento. Dessa forma, a 
Ascom otimizou e ampliou seu papel, difundin-
do para o todo o País e para o exterior os estu-
dos do Instituto.

 
O ano foi marcado também por uma sé-

rie de eventos apoiados ou promovidos pela 
Ascom para as comemorações dos 45 anos 
do Instituto, entre os quais a visita do presi-
dente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, 
à cerimônia oficial de aniversário do Ipea, o 
Encontros Brasil Ipea 45 anos: Um Novo Ciclo 
do Pensamento Nacional, debates sobre o de-
senvolvimento ocorridos em diversas regiões 
do País, assim como o Curso de Economia 
para Jornalistas, realizado em cinco capitais, 
tendo atendido a quase mil profissionais.

Ascom Assessoria de Comunicação     

E

Cobertura da Imprensa em visita do Presidente Lula ao Ipea nos seus 45 anos / setembro de 2009

Cobertura jornalística da visita do presidente da República, setembro
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Estande da Livraria 
do Ipea em eventos 
pelo Brasil, abril

Curso para jornalistas em Brasília, julho
Blog do curso de economia para jornalistas

O Ipea no twitter

Site da Agência Ipea

A Livraria do Ipea na 
Feira de Comunicação 
de Brasília, dezembro

Curso de economia para jornalistas em São Paulo, agosto

Comunicados da 
Presidência, em 

2009         

Publicações 
da Ascom em 2009
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Assessoria Parlamentar 

Sessão Especial no Senado Federal - setembro de 2009

O Ipea tem por missão, dentre outras 
ações, disseminar o conhecimen-

to. Consoante a este objetivo, a Assessoria 
Parlamentar divulgou no Congresso Nacional 
parte da produção gerada e das pesquisas ela-
boradas pelos técnicos do Instituto. Ao longo do 
ano, esta assessoria realizou ações de contato 
– mais de 20 mil – diretamente  aos assessores 
técnicos, deputados e senadores, reforçando a 
utilidade e a importância do Ipea para os repre-
sentantes do Poder Legislativo.

Também em 2009, o Ipea par-
ticipou de 18 audiências públi-
cas e seminários no Congresso 
Nacional, debatendo temas de 
relevância, como a crise finan-
ceira e o seu enfrentamento, 
desemprego, cotas raciais nas 
universidades, impacto das polí-
ticas macroeconômicas na dívida 
pública brasileira, entre outros. 

A Assessoria Parlamentar aten-
deu a várias demandas de in-
formações, relacionadas com 

matérias em apreciação na Câmara e no 
Senado, vindas de parlamentares e das comis-
sões temáticas; assessorou a Presidência nos 
contatos com parlamentares, principalmente na 
participação em audiências públicas que tratam 
dos assuntos desenvolvidos pelo Instituto. Há 
que se ressaltar a Sessão Solene realizada pelo 
Senado Federal para homenagear os 45 anos do 
Ipea, por iniciativa da Assessoria Parlamentar. 
Abaixo segue a descrição detalhada do trabalho 
executado ao longo do ano de 2009.

Palestra de parlamentares aos novos servidores, julho 

ÁREAS ASCOM

Ambiente Web

Ao setor estão relacionadas as atividades 
de desenvolvimento e atualização dos sites 
do Instituto, a criação da Agência Ipea e a 
inauguração do sistema de transmissão on-
line dos eventos do auditório do Instituto em 
Brasília. Houve a criação da página do Ipea 
no twitter, a divulgação de eventos específi-
cos via blog e o desenvolvimento de páginas 
institucionais específicas para cada diretoria. 
A Ouvidoria e a Comissão de Ética também 
ganharam páginas eletrônicas.

Revista Desafios do Desenvolvimento

O conselho editorial da revista Desafios do 
Desenvolvimento buscou uma linguagem 
mais didática e de melhor leitura, dentro de 
um contexto de análise que permita colocar 
os fatos em perspectiva. A revista tem uma 
tiragem de 20 mil exemplares e seu mailing 
foi atualizado.

Livraria Ipea 

A Livraria Ipea movimentou um total de cer-
ca de 46 000 publicações, apresentando, em 
relação ao ano de 2008, um crescimento de 
67%. Foram doados 44 000 e vendidos 1 800 
exemplares. 

Editorial

A produção editorial do Ipea, tanto em 
número de títulos quanto de páginas 
publicadas (mais de 13 mil páginas 
produzidas), foi recorde. As tiragens para 
publicações, agora de 1.000 exemplares, 
também deram um salto.

Eventos

O setor de eventos apoiou quase 700 ativi-
dades promovidas ao longo do ano, entre 
seminários, oficinas de trabalho, coletivas de 
imprensa, lançamentos e reuniões, além de 
ser o responsável pelo apoio logístico da pro-
gramação comemorativa do aniversário de 45 
anos do Instituto.

Sessão especial no Senado, pelo aniversário de 45 anos do Ipea, outubro
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ASSESSORIA PARLAMENTAR
No Senado, foram 42 citações até dezembro de 2009. Destas, 38 citações foram positivas, partin-
do inclusive de senadores do Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB). Quatro citações 
foram negativas, todas do PSDB e com o mesmo tema: suposto uso ideológico do Ipea.
Foram 4.190 contatos com senadores, via e-mail, ao telefone ou pessoalmente, até 25/12/2009.  
Entre os atendimentos às comissões do Senado Federal, contam-se cinco participações até 
dezembro de 2009.
Aprovação de Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e sessão solene em homenagem aos 45 
anos do Ipea.
Na Câmara, foram 204 citações entre 27 de janeiro e dezembro de 2009, entre as quais 202 
foram citações positivas e duas, negativas.
Houve participação em 18 audiências públicas e seminários.
Até dezembro de 2009, foram realizados 16.313 atendimentos a deputados e contatos via e-mail 
com estes.
Os contatos pessoais e via e-mail com a sociedade civil somaram 340 ocorrências até dezembro 
de 2009.
Foram realizados 6.850 contatos com o governo, via e-mail ou pessoalmente, até dezembro de 2009.

ATIVIDADES DIVERSAS
Subcoordenador do grupo de trabalho Ipea para colaborar na Consolidação das Leis Sociais.
Durante o curso de ambientação oferecido aos servidores aprovados no último concurso, a 
Assessoria Parlamentar montou e coordenou mesa sobre o Poder Legislativo.
A Assessoria organizou e coordenou debate sobre o Poder Legislativo nos próximos 45 anos no 
evento Ipea 45 anos.
Coordenador para a aprovação da LDO e acompanhamento de cinco projetos de lei (PLs) de 
interesse do Ipea, a respeito de carreira, Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), LDO, 
crédito suplementar 2009 e Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) 2010.
Acompanhamento do decreto do presidente da República acerca do remanejamento de DAS, a 
favor do Ipea.
Relator das atividades da presidência do Ipea no ano de 2008 – Relatório de Atividades Ipea.
Participação na elaboração de 15 Comunicados da Presidência do Ipea.
Participação na publicação Brasil em Desenvolvimento.
Organização de quatro cafés da manhã com deputados no Ipea, com a presença de 27 deputados.
Participação na produção do evento Ipea 45 anos.
Contribuição na montagem dos novos indicadores do Ipea sobre a percepção da comunidade 
internacional sobre o País e sobre a percepção da sociedade diante das políticas públicas.
Contribuição na produção do indicador Sensor.
Contribuição na questão da auditoria CISET/PR.
Contribuição ao relatório físico do Estado brasileiro, no setor de segurança pública.
Contribuição na formulação do novo decreto de estrutura Ipea.
Participação na formulação da proposta da Escola de Planejamento do Desenvolvimento.
Participação no projeto para a nova sede do Ipea.
Participação no projeto para alienação de terrenos do Ipea.
Participação no evento Encontros com os prefeitos, SRI/PR.
Publicação de 15 boletins parlamentares do Ipea.
Um artigo publicado na revista Desafios do Desenvolvimento.
Quatro palestras ministradas na Universidade de São Paulo (USP) para alunos de Gestão de 
Políticas Públicas.
Quatorze seminários e debates internos e externos.
Duas participações em reuniões do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social da 
presidência da República. Seminário Desdobramento da Crise Financeira Global, na Câmara, em novembro

Assessoria Técnica da Presidência 

m 2009, a Assessoria Técnica da 
Presidência divulgou uma série de 

Comunicados da Presidência sobre a crise 
econômica mundial, elaborados em conjunto 
com técnicos do Ipea e debatidos com especia-
listas dos Ministérios. Os comunicados sobre 
bancos, emprego público e qualidade de vida 
também tiveram grande repercussão. 

Além disso, a Assessoria lançou, em dezem-
bro, o estudo Presença do Estado no Brasil: 

Seminário A Economia dos EUA: Onde Estamos e para Aonde Vamos, agosto 

E Federação, suas Unidades e Municipalidades, 
que apresenta informações de todos os muni-
cípios brasileiros sobre seguridade, trabalho, 
cultura, segurança e infra-estrutura. Também 
iniciou os trabalhos que possibilitaram o lança-
mento, em 2010, da ferramenta Mapas Ipea.  

 Na atuação internacional, destacam-
se os acordos firmados com a Conferência 
das Nações Unidas sobre o Comércio e 
Desenvolvimento (UNCTAD), com o Federal 
Reserve Bank (EUA), por meio do Centro das 

Américas, e com a Academia 
Chinesa de Ciências Sociais. 

A Assessoria Técnica co-
laborou com o Conselho de 
Desenvolvimento Econômico e 
Social (CDES) e com a Câmara 
dos Deputados para promover 
eventos sobre a crise mundial. E 
criou a revista Tempos do Mundo, 
publicação do Ipea em Português e 
Inglês que tem por meta promover 
o debate sul-sul. 



Relatório Sumário de Atividades - 2009
16

Relatório Sumário de Atividades - 2009

17

QUADRO DE ATIVIDADES E PRODUTOS 
ASSESSORIA TÉCNICA DA PRESIDÊNCIA 

Quantitativo

ATIVIDADES 2009

Descrição

1. Pesquisa 7

2. Seminário, cursos e treinamentos 16

3. Acordos e convênios 2

4. Participação em conselhos, comitês e grupos de trabalho 1

5. Participação em seminários, congressos e eventos de natureza acadêmica 
ou técnica

3

6. Participação em programas de TV, reportagens e entrevistas concedidas a 
jornais e revistas

14

II. PRODUTOS  

7. Livros 15

10. Anais de congressos 3

Publicações digitais 21

criação da Comissão de Ética do Ipea 
em 2009 representa um marco na his-

tória do Instituto, um dos poucos órgãos do 
Governo Federal a constituir comissão com 
este fim. Já no ano de criação, os membros da 
Comissão reuniram-se para deliberar sobre seu 
Regimento Interno e recomendações à Diretoria 
Colegiada do Ipea, bem como para tratar de de-
mandas encaminhadas pelas instâncias admi-
nistrativas superiores do Instituto. 

A demanda por posicionamentos e orientações 
da Comissão demonstrou a necessidade de cria-
ção de um código de ética próprio do Ipea, que 
possa orientar sobre questões mais específicas 
do órgão, já que o Código de Ética do Servidor 
Público traz apenas orientações gerais. 

As discussões sobre a criação do instrumen-
to começaram em 2009 e devem continuar em 
2010, com uma campanha para a mobilização 
e sensibilização de todos os servidores sobre 
a importância da sua participação para que 

Comissão de Ética

A o processo tenha legitimidade e o Código de 
Ética venha a ser utilizado como referência de 
orientação de condutas. Além do atendimento 
às demandas surgidas em 2009, a comissão 
participou de seminários e de eventos de capa-
citação sobre o assunto. 

Palestra sobre as atribuições dos servidores públicos, junho 

Inserção dos 
novos servidores, 
novembro

Indicadores Sensor Econômico e Índice de Qualidade do Desenvolvimento e capa do livro Presença do Estado no Brasil
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Seminário Crise e Oportunidade, outubro 

reestruturação do Ipea levou a uma 
nova configuração da Dicod. Às diver-

sas áreas da diretoria foram agregadas outras 
responsabilidades. A inserção crescente do 
País na ordem econômica, financeira e políti-
ca internacional, bem como as discussões in-
ternas em torno dos grandes eixos temáticos 
levaram a Dicod a assumir a tarefa dos estudos 
relacionados a esses temas. 

Para enfrentar as discussões da “inserção 
internacional soberana” do País foram deline-
adas cinco grandes áreas de pesquisa: a) in-
vestimento estrangeiro direto e corporações 
multinacionais; b) comércio internacional e inte-
gração econômica; c) segurança energética; d) 
instituições e governança global; e) arquitetura 
financeira e monetária internacional.

Com base nessas prioridades foram realiza-
das inúmeras atividades, com destaque para: 
a) elaboração do livro Trajetórias Recentes 
de Desenvolvimento: estudos de experiên-
cias internacionais selecionadas; b) elabo-
ração de estudos sobre a crise internacional 
para a Presidência do Ipea; c) participação 
em Grupo de Trabalho para elaboração de um 
estudo sobre a internacionalização de empre-
sas brasileiras em parceria com o Ministério 
de Desenvolvimento, Indústria e Comércio 

Exterior (MDIC); d) preparação do livro Inserção 
Internacional Soberana; e) participação em 
Seminário sobre a Internacionalização das 
Empresas Espanholas, Chinesas e Indianas, ela-
borado em parceria com a Sociedade Brasileira 
de Empresas Transnacionais (Sobeet); e f) apoio 
à presidência do Ipea em sua atuação no Grupo 
de Peritos sobre Taxação de Fluxos Financeiros 
Internacionais. Em 2009, o governo francês pro-
pôs a criação de uma Força Tarefa de países 
e de um Comitê de Peritos internacionais com 
este fim. A meta é apresentar em abril um relató-
rio sobre a viabilidade de um imposto de 0,005% 
sobre os fluxos. O presidente do Ipea, Marcio 
Pochmann, foi indicado pelo governo brasileiro 
como membro do Comitê de Peritos.

A

Dicod  Diretoria de Estudos, Cooperação Técnica e Políticas Internacionais *

* À Dicod dedica-se à promoção de uma melhor articulação institucional, interna e 
externa, de modo a maximizar os benefícios das múltiplas atividades em que o Ipea 

se envolve, e sua ação se dá por meio das atividades de gestão e planejamento.

Cabe à Dicod promover e gerenciar a cooperação técnica do Ipea com instituições 
congêneres - governamentais e não-governamentais -, incrementar o desenvolvi-

mento e a disseminação de informações e conhecimentos, assim como organizar os 
acervos da memória técnica de forma segura e dinâmica.

Seminário Internacional 
China-Brasil: Compartilhando 
Experiências em Proteção 
Social, agosto

Leia também os relatórios 
Executivo e por diretorias e 

áreas na Agência Ipea:

www.agencia.ipea.gov.br
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Capa do Volume I do livro Brasil em Desenvolvimento

Missão da África do Sul no Ipea, maio

Seminário 
Crise 
Econômica 
Internacional, 
fevereiro

Reunião Impactos da Crise Sobre os Fluxos de Comércio Brasileiros, agosto

3

Seminário Trajetórias do Desenvolvimento, junho

Seminário Crise e 
Oportunidade, outubro

4

Assessor da Presidência 
da República, Marco 

Aurélio Garcia participa 
de seminário no Ipea, 

dezembro

Lançamento 
do livro Da 

Pobreza ao 
Poder, de 

Duncan Green, 
setembro
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QUADRO DE ATIVIDADES E PRODUTOS DICOD Quantitativo 

I. ATIVIDADES 2009

1. Atividades institucionais e administrativas de fortalecimento 12

2. Pesquisa  29

3. Seminário, cursos e treinamentos 46

4. Acordos e convênios 14

5. Participação em conselhos, comitês e grupos de trabalho 11

6. Participação em seminários, congressos e eventos de natureza acadêmica ou técnica 52

7. Participação em programas de TV, reportagens e entrevistas concedidas a jor-
nais e revistas 2

II. PRODUTOS 

8. Livros 11

9. Capítulos de livros

9.1 – Inserção Internacional Soberana
9.2 – Trajetórias Recentes de Desenvolvimento
9.3 – Estudos de Economia Internacional – Ipea: 2000-2009
9.4 – Anuario de Integración Latinoamericana y Caribeña 2009.”
9.5 – “La política mundial contemporánea: actores, procesos y agendas desde la 
perspectiva de México y Brasil.”
9.6 – A Crise Global e a Economia Brasileira.
9.7 – Estado, Instituições e Democracia. Volume II – Instituições e Desenvolvimento: 
funções e mecanismos de atuação do Estado no desenvolvimento.
9.8 – Bancos Públicos.
9.9 – BRIC of the point of view of Macau
9.10 – Brasil em Desenvolvimento: Estado, Planejamento e Políticas Públicas
9.11 Crescimento econômico: estratégias e instituições – João Sicsú e Pedro 
Miranda (Organizadores)

10
2
1
1

1
1

1
1
1
1

10. Artigos em Periódicos Internacionais e Nacionais 4

11. Anais de congressos 1

Textos para discussão 8

Artigos de jornal 1

Publicações digitais 2

Boletim de Economia e Política Internacional 1 (5 artigos)

Coleção teses/Ipea 1

Notas técnicas 1

Notas para a Presidência 2

III. PROJETOS

12. Cooperação Técnica Internacional 3

13. Treinamento e Capacitação 8

E

Diretoria de Desenvolvimento Institucional *Dides 

Em 2009, o Ipea conquistou um posicio-
namento de maior relevância na Lei de 

Diretrizes Orçamentárias (LDO). Foi contem-
plado com a mesma prerrogativa de execução 
de gastos com bolsas de pesquisa concedida 
ao CNPq e à Capes. É um marco que dá maior 
segurança jurídica em todas as ações na área 
de pesquisa do Ipea e permite ampliá-las.

Outro resultado importante obtido em 2009 
é a melhoria gradativa da sistemática de plane-
jamento do Instituto, com a definição de metas 
institucionais. A concretização desse planeja-
mento ganha impulso com dois sistemas efe-
tivados no ano passado: o Sistema de Apoio 
à Pesquisa (SAP) e o Sistema de Gestão de 
Acordos de Cooperação Técnica, Convênios e 
Contratos (SGAC).

Cabe destacar também a recuperação do or-
çamento e do quadro de recursos humanos do 
Instituto. Houve uma recuperação do orçamen-
to discricionário do Ipea em 2009 – apenas o 
valor destinado a bolsas de pesquisa saltou de 
cerca de R$ 900 mil em 2007 para aproxima-
damente R$ 7 milhões no ano passado. Essa 

evolução é primordial após o acréscimo, em 
50%, do número de convocados no concurso 
público de 2008. Para abrigar essa nova estru-
tura, o Instituto acelerou os trâmites destinados 
à construção de sua nova sede, em Brasília.

Na área de tecnologia da informação, 2009 
representou a eliminação da obsolescência 
tecnológica do Ipea com a  renovação do par-
que de computadores pessoais, ampliação da 
capacidade de processamento e armazena-
mento de dados, expansão do “back bone” da  
rede interna, implantação de softwares/aplica-
tivos, e a criação do Comitê de Tecnologia da 
Informação - instância que deliberará sobre os 
investimentos de TI.

* A Dides é a unidade responsável pela condução e normatização das ações 
administrativas, competindo-lhe planejar, coordenar e supervisionar a execu-
ção das atividades relacionadas com os sistemas federais de organização e 

modernização administrativa; recursos de tecnologia da informação; recursos 
humanos; orçamento; finanças e contabilidade; e serviços gerais.

Palestra 
aos novos 

servidores, 
junho

Plantas do 
Projeto Nova 
Sede, agosto 
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m 2009, o Ipea iniciou a implantação da 
Diretoria de Estudos e Políticas do Estado, 

das Instituições e da Democracia (Diest).

A Diest agrega ao Instituto maior capacidade 
de análise e de proposição em espaços volta-
dos para a pesquisa aplicada no ambiente so-
cial, político e institucional no qual as próprias 
estratégias de desenvolvimento são concebi-
das e implementadas.

O concurso realizado pelo Ipea em 2009 
buscou estimular o ingresso de pesquisadores 
com perfis diferenciados aos já existentes no 
Instituto e, em muitos casos, com trajetórias de 
estudos acadêmicos em linha com os imensos 
desafios que emergiram durante os trabalhos 
de planejamento estratégico da instituição, ini-
ciados em 2008 e ainda em curso.

As primeiras abordagens para integração 
desses profissionais recém chegados com 
servidores do Ipea ocorreram por meio de um 
conjunto de atividades que incluíram 160 horas 
de curso de ambientação, reuniões em Grupos 
de Trabalho para discussões em busca de ali-

nhamentos conceituais, bem como uma série 
de oficinas para discussão dos cerca de 50 ca-
pítulos que comporão o livro do eixo “Estado, 
Instituições e Democracia”.

E

Diretoria de Estudos e Políticas do Estado, das Instituições e da Democracia*Diest 

* À Diest compete realizar e promover, de forma integrada às demais dire-
torias e em conformidade com o planejamento estratégico, estudos e pesquisas 
aplicadas em temas relacionados ao fortalecimento do Estado, das Instituições 
e da Democracia, primordialmente voltados à modernização e à melhoria da 
gestão pública.

Palestra 
aos novos 
servidores, 
novembro

Identidade funcional

Lançamento do livro Brasil em Desenvolvimento – Estado, Planejamento e Políticas Públicas, setembro

Capa do livro Brasil em 
Desenvolvimento, setembro

Plantas do 
Projeto 

Nova Sede, 
agosto 

Série de
reuniões Diálogos
Nova Sede,
novembro

Segunda edição do Encontros Ipea, julho
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Capa do livro Desafios ao Desenvolvimento Brasileiro, do Conselho 
de Orientação do Ipea

Capa dos livros 
A Constituição 

Brasileira Revisitada Volumes 1 e 2Palestra 
aos novos

servidores, junho 

Capa do livro Trajetórias Recentes do Desenvolvimento Volume 2

Lançamento do livro Brasil 
em Desenvolvimento, setembro

Capa do livro 
Diálogos para o Desenvolvimento 

Seminário Trajetórias de Desenvolvimento, junho 
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QUADRO DE ATIVIDADES E PRODUTOS

Descrição Quantitativo

I. ATIVIDADES 2009

1. Atividades institucionais e administrativas de fortalecimento 02

2. Pesquisa 12

3. Apoio ao PPA/PAC 06

4. Seminário, cursos e treinamentos 31

5. Acordos e convênios 02

6. Participação em conselhos, comitês e grupos de trabalho 03

7. Participação em seminários, congressos e eventos de natureza 
acadêmica ou técnica

29

II. PRODUTOS 

9. Livros 09

10. Capítulos de livros 02

11. Artigos em Periódicos Internacionais e Nacionais 05

12. Anais de congressos 01

13. Textos para discussão 01

14. Artigos de jornal 03

16. Boletins, cartas e outras publicações 01

Diretoria de Estudos e Políticas Macroeconômicas*Dimac 

Diretoria de Estudos e Políticas 
Macroeconômicas (Dimac) consolidou 

em 2009 a produção de publicações periódicas 
que permitem um acompanhamento mais atento 
da economia brasileira. No ano passado, foram 
elaboradas nove edições do boletim Conjuntura 
em Foco e três Cartas de Conjuntura. A Dimac 
também divulgou cinco edições do Sensor 
Econômico e outras 12 do indicador Produção 
Industrial Mensal.

Uma iniciativa que encontrou bastante recep-
tividade nas cinco capitais por onde já passou 
é o curso Macroeconomia do Desenvolvimento. 
O evento, em parceria com o Centro Celso 
Furtado, promoveu uma semana de aulas em 
cada uma das cidades - Belém, Fortaleza, 
Salvador, Goiânia e João Pessoa. Diretores e 
técnicos de Planejamento e Pesquisa do Ipea, 
além de economistas convidados, foram encar-
regados de ministrar o curso, já assistido por 
cerca de 200 alunos.

A A Dimac realizou em 2009 estudos e pesqui-
sas nas áreas de finanças públicas, conjuntura 
econômica, desenvolvimento econômico, regi-
me monetário e cambial, economia financeira 
e economia brasileira. Foram publicados cinco 
livros, 50 Anos de Formação Econômica do 
Brasil; Sociedade e Economia: Estratégias de 
Crescimento e Desenvolvimento; e três da sé-
rie Crescimento Econômico.

À Dimac compete a promoção e a realização de estudos, pesquisas e de-
mais ações necessárias ao cumprimento da missão institucional do Ipea em 
questões relacionadas às áreas de acompanhamento e análise conjuntural, 
comércio exterior e economia internacional, finanças públicas, condução da 
política monetária, economia financeira, articulação entre o regime cambial e 
monetário e questões relacionadas à trajetória de crescimento e desenvolvi-
mento econômico.

Seminário Brasil Ipea 45 Anos: Um 
Novo Ciclo do Pensamento Nacional, 
Salvador, outubro

Capa do livro Sociedade e Economia 
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Lançamento do livro 50 Anos de Formação Econômica do Brasil, novembro

Palestra aos novos servidores, julho

Rosa Furtado e Samuel Guimarães no lançamento do livro 50 Anos...

Curso de macroeconomia, Belém, julho

Os livros A Constituição Brasileira Revisitada Volumes 1 e 2

Livros Crescimento 
Econômico Volumes 1,2 e 3

Periódicos Carta 
de Conjuntura e 

Conjuntura em Foco

Brasil Ipea 45 anos: Um Novo 
Ciclo do Pensamento Nacional,
Salvador, outubro Revista Pesquisa

e Planejamento 
Econômico, 

abril 

Livro Brasil em Desenvolvimento Volume I

Livro 50 Anos de Formação Econômica do Brasil, 
lançado em Brasília, novembro
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Atividades/Produtos Quantitativo

Descrição 2009

I. ATIVIDADES

1. Atividades institucionais e administrativas de fortalecimento 14

2. Pesquisa 31

3. Seminário, cursos e treinamentos 5

4. Acordos e convênios

5. Participação em conselhos, comitês e grupos de trabalho 10

6. Participação em seminários, congressos e eventos de natureza 
acadêmica ou técnica

33

7. Participação em programas de TV, reportagens e entrevistas 
 concedidas a jornais e revistas

27

II. PRODUTOS 

8. Livros 5

9. Capítulos de livros (citar livros que absorveram os capítulos)

 9.1. Macroeconomia para o pleno emprego

 9.2. Brasil e desenvolvimento

 9.3. 20 anos da constituição federal

 9.4. O estado de uma nação

4

10. Artigos em Periódicos Internacionais e Nacionais 10

11. Anais de congressos 15

Textos para discussão 11

Artigos de jornal 7

Publicações digitais 16

Boletins, cartas e outras publicações 13

Notas técnicas 6

Diretoria de Estudos Regionais, Urbanos e Ambientais *Dirur 

Diretoria de Estudos Regionais,  Urbanos 
e Ambientais (Dirur) realizou discussões 

e pesquisas sobre a realidade regional brasilei-
ra que culminaram na elaboração do Boletim 
Regional e Urbano, números 2 e 3, compostos 
por artigos de pesquisadores. A Diretoria tam-
bém contribuiu com capítulos em sua área de 
atuação nos livros A Constituição Brasileira de 
1988 Revisitada e Brasil em Desenvolvimento.

Além da participação nos conselhos, comitês 
e grupos de trabalhos como a Representação 
Oficial do Ipea na Missão Brasileira da COP-15, 
a Dirur promoveu o seminário Crise Mundial e 
Desenvolvimento Regional: desafios e oportu-
nidades para o Brasil em parceria com BNDES 
e Ministério da Integração. 

A

* A atuação da Dirur tem como foco a promoção e 
realização de estudos e pesquisas diretamente relacio-
nados com a definição de estratégias de apoio à formu-
lação e  execução das políticas regional e urbana e seus 
respectivos instrumentos, mais especificamente sobre 
as questões de desenvolvimento nas esferas regional e 
intraurbana, as relações entre estabilidade macroeconô-
mica e o crescimento econômico de longo prazo, assim 
como sobre finanças públicas e política fiscal. Incumbe-
se a Dirur de subsidiar as políticas setoriais voltadas para 
atenuação das desigualdades regionais, superação dos 
problemas urbanos, e o fomento do crescimento e desen-
volvimento regional e urbano.PIM - Produção Industrial Mensal Sensor Econômico Boletim de Mercado de Trabalho

Outros seminários que merecem destaque 
são o Ipea 45: O Futuro do Nordeste organizado 
em parceria com a SUDENE e Potencialidades 
Econômicas da Biodiversidade Amazônica: Desafios 
e Oportunidades, apresentado em dezembro. 

A Diretoria deu início, em 2009, a projetos 
em parceria com a rede ANIPES, Associação 
Nacional das Instituições de Planejamento, 
Pesquisa e Estatística, como a Rede Urbana 
do Brasil , Licenciamento Ambiental para fins 
Urbanos, entre outros. Participou da avaliação 
de obras do PAC, bem como de outras políti-
cas públicas, além de desenvolver projetos de 
pesquisas próprios como o desenvolvimento do 
Software de geração de mapas e análise esta-
tística espacial IPEAGEO. 

Oficina de Trabalho sobre 
Sistema de Informação de 
Indicadores do Ministério dos 
Transportes, fevereiro

Seminário 
Conhecimento, 

Firmas-Rede e o 
Anti-Trabalhador 

Coletivo e Social, 
julho 
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Boletim Regional, 
Urbano e 

Ambiental 2

Seminário Potencialidades Econômicas 
da Biodiversidade da 

Amazônia, Carlos Ribeiro, dezembro

Seminário Economia de Ecossistemas 
e da Biodiversidade, outubro  

Seminário Economia de Ecossistemas e da 
Biodiversidade, Peter May, setembro

Revista Planejamento e 
Políticas Públicas 32, julho

Livro Brasil em 
Desenvolvimento 
Volume 2

Fórum Ipea Mudanças
Climáticas, novembro

Fórum de Mudanças Climáticas, novembro

Ministro da Pesca, Altemir Gregolin, durante o seminário Potencialidades 
Econômicas da Biodiversidade da Amazônia, dezembro
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ATIVIDADES/PRODUTOS Quantitativo

Descrição 2009

I. ATIVIDADES

1. Atividades institucionais e administrativas de fortalecimento 2

2. Pesquisa 33

3. Apoio ao PPA/PAC 8

4. Cursos e treinamentos       20

  4.1 Organizados pela DIRUR 44

5. Acordos e convênios 6

6. Participação em conselhos, comitês e grupos de trabalho 18

7. Participação em seminários, congressos e eventos de natureza acadêmica 
ou técnica

143

8. Participação em programas de TV, reportagens e entrevistas concedidas a 
jornais e revistas

10

II. PRODUTOS 

9. Livros 2

10. Capítulos de livros (citar livros que absorveram os capítulos)

10.1 A Constituição Brasileira de 1988 Revisitada: recuperação histórica e de-
safios atuais das políticas públicas nas áreas regional, urbana e ambiental v1

10.2 A Constituição brasileira de 1988 revisitada: recuperação histórica e de-
safios atuais das políticas públicas nas áreas econômica e social v2

10.3 Brasil em desenvolvimento: Estado, planejamento e políticas públicas. 
Brasília: Instituto de Pesquisa Econômica

24

11. Artigos em Periódicos Internacionais e Nacionais 14

11.1 Artigos em Revistas de Circulação nacional, Comunicado da 
Presidência 

55

12. Anais de congressos 10

Textos para discussão 15

Artigos de jornal 6

Publicações digitais 2

Boletins, cartas e outras publicações 4

Notas técnicas 2

o longo de 2009, a Diretoria de Estudos 
e Políticas Setoriais, de Inovação, 

Regulação e Infraestrutura (Diset) trabalhou 
em mais de 30 diferentes projetos de pesquisa. 
Entre os principais assuntos estudados pela di-
retoria estão a avaliação dos impactos produti-
vos e tecnológicos da Petrobras na economia 
brasileira; a avaliação de políticas tecnológicas 
e dos fundos setoriais; a acumulação de conhe-
cimento e inovações nos setores industriais bra-
sileiros; a regulação e defesa da concorrência, 
infraestrutura e avaliação dos investimentos do 
PAC, além do poder de compra governamental 
na área da Saúde.  

As pesquisas geraram 24 textos para dis-
cussão, quatro artigos em periódicos, 12 notas 
técnicas e mais de 40 relatórios de pesquisa 
a serem publicados em 2010. Os temas de in-
teresse da Diset também foram abordados em 
28 eventos, como a Jornada de Estudos de 
Regulação e a Conferência Internacional so-
bre Inovação nos Países em Desenvolvimento 
(MEIDE), que contou com a participação de 
diversos especialistas de universidades bra-
sileiras e estrangeiras. Também em 2009, a 
diretoria lançou o boletim Radar: Tecnologia, 
Produção e Comércio Exterior.

Diretoria de Estudos e Políticas Setoriais, de Inovação,                        
Regulação e Infraestrutura *Diset

A

* A Diretoria de Estudos e Políticas Setoriais, de Inovação, Regulação e 
Infraestrutura (Diset) realiza estudos e avaliações de políticas públicas voltadas 
para o conhecimento das restrições e oportunidades econômicas ao desen-
volvimento brasileiro sob a ótica da produção. Suas atividades englobam a  
sistematização das informações pertinentes, a avaliação de questões rela-
cionadas ao desenvolvimento produtivo, e o suporte técnico à formulação de 
políticas e programas de governo, no âmbito das temáticas do comércio exte-
rior e da inserção da economia brasileira nos fluxos globais de investimentos,  
dos processos de inovação tecnológica e de reestruturação produtiva, e da 
defesa da concorrência e regulação dos setores de infraestrutura e, ainda, a 
participação em estudos sobre políticas fundiárias, de reforma agrária, e de 
estímulos à agricultura familiar.

Reunião do Observatório da Inovação, fevereiro

Livro Brasil em Desenvolvimento Volume 2



Relatório Sumário de Atividades - 2009
38

Relatório Sumário de Atividades - 2009

39

Coletiva Radar Tecnologia, Produção e Comércio Exterior, Marcio Wohlers e Fernanda De Negri, agosto

Seminário sobre o 
CENPES, setembro

Boletim Radar Tecnologia, 
Produção e Comércio Exterior

Oficina de
Trabalho do Projeto 

Petrobras, agosto 

5ª Jornada 
de Estudos 
de Regulação
outubro de 2009

Seminário Jornada 
de Estudos de 
Regulação, Rio de 
Janeiro, novembro

Terceira Conferência 
Internacional sobre

Inovação nas Economias 
em Desenvolvimento

(Meide), Rio de Janeiro, maio

Livros Marcos 
Regulatórios
no Brasil
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Atividades/Produtos Quantitativo

Descrição 2009

I. ATIVIDADES  

1. Atividades institucionais e administrativas de fortalecimento 12

2. Pesquisa 33

3. Seminário, cursos e treinamentos 28

4. Acordos e convênios 18

5. Participação em conselhos, comitês e grupos de trabalho 12

6. Participação em seminários, congressos e eventos de natureza
acadêmica ou técnica

71

7. Participação em programas de TV, reportagens e entrevistas concedidas a 
jornais e revistas

19

II. PRODUTOS  

8. Livros 3

9. Capítulos de livros 9

10. Artigos em Periódicos Internacionais e Nacionais 4

11. Anais de congressos 11

Textos para discussão 24

Artigos de jornal 5

Publicações digitais 1

Boletins, cartas e outras publicações 15

Notas técnicas 12

Relatórios de pesquisa (ainda não publicados) 41
 

Entre as atividades da Disoc em 2009, 
destaca-se a edição especial do peri-

ódico Políticas Sociais: acompanhamento e 
análise, dedicada à análise dos 20 anos des-
de a Constituição de 1988, percorrendo 12 
áreas como a seguridade e assistência social, 
previdência, saúde, educação, direitos huma-
nos, desenvolvimento rural, trabalho e renda. 
A Diretoria também lançou o livro Situação 
Social Brasileira-2007 e vários Comunicados 
da Presidência com as Primeiras Análises so-
bre os dados da PNAD 2008.

Na publicação Brasil em desenvolvimento: 
Estado, planejamento e políticas públicas, a 
Disoc participou, em 15 capítulos, com análi-
ses sobre mercado de trabalho, política agríco-
la, gastos sociais, bolsa família, entre outros. 
E no debate sobre as questões de gênero e 
raça, foram publicados os livros Retrato das 
Desigualdades de Gênero e Raça, Impacto da 
Crise sobre as Mulheres e A Construção de 
uma Política de promoção da Igualdade Racial: 
uma análise dos últimos 20 anos. 

Diretoria de Estudos e Políticas Sociais *Disoc

A O novo livro da série Características das 
Instituições de Longa Permanência para 
Idosos, desta vez dedicada à região Nordeste, 
deu continuidade aos debates sobre os desa-
fios que o envelhecimento populacional impõe 
às políticas públicas atuais e futuras. Por fim, foi 
preparada a publicação Juventude e Políticas 
Sociais, lançado em janeiro de 2010 com gran-
de repercussão junto à imprensa e atores so-
ciais diversos. 

A Disoc dedica-se à realização  de estudos e pesquisas sobre condições 
de vida da população brasileira, assim como ao acompanhamento e à avaliação 
de processos de formulação, implementação e avaliações de políticas sociais. 
As suas principais áreas de atuação englobam seguridade e previdência social; 
trabalho; saúde; assistência social e segurança alimentar; direitos humanos; 
justiça e cidadania; demografia; educação; desigualdades (de gênero e racial); 
pobreza; cultura; habitação; e segurança pública.

Oficina de Trabalho Integração 
de Bases de Dados Relacionadas à 

Saúde do Trabalhador 
no Brasil, julho

Boletim de 
Políticas 

Sociais 17
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Comunicado da Presidência Pnad 
2008 – Primeiras Análises, outubro

Seminário Internacional China-Brasil Compartilhando 
Experiências em Proteção Social, agosto 

Brasil em Desenvolvimento Volume 3

Livro A Constituição 
Brasileira Revisitada, 
volumes 1 e 2

Livro 
Impacto da 
Crise sobre 

as Mulheres 

Encontro com especialisas chineses da área social, Brasília, setembro

Lançamento do Boletim de Políticas Sociais, novembro

Comunicado da Presidência 
Pnad 2008 - Primeiras 
Análises, setembro

Livro Juventude 
e Políticas Sociais

no Brasil 

Livro Características 
das Instituições de 

Longa Permanência 
para Idosos / Região 

Nordeste

Livro Situação 
Social BrasileiraLivro Prontuário de 

Bases de Dados
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ATIVIDADES/PRODUTOS Quantitativo

Descrição 2009

I. ATIVIDADES

1. Pesquisa 125

3. Seminário, cursos e treinamentos 20

4. Participação em conselhos, comitês e grupos de trabalho 68

5. Participação em seminários, congressos e eventos de natureza 
acadêmica ou técnica

242

II. PRODUTOS 

6. Livros 13

7. Capítulos de livros (citar livros que absorveram os capítulos)
7.1. “Situação Social Brasileira 2007”
7.2“Juventude e Políticas Sociais no Brasil”
7.3“A Construção de uma Política de promoção da Igualdade Racial: 
uma análise dos últimos 20 anos”
7.4 “A Constituição brasileira de 1988 revisitada”
7.5 – “Brasil em desenvolvimento: Estado, planejamento e políticas pú-
blicas”
7.6 – Informe de Previdência Social, (21) 05]
7.7 – Concepção e Gestão da Proteção Socail Não-Contributiva no 
Brasil
7.8 – Cadernos de Estudos de Desenvolvimento Social em Debate
7.9 – Declining Inequality in Latin America: A Decade of Progress
7.10 – Avaliação de Impacto dos Programas do Instituto Ayrton Senna
8.11 - Economia e Trabalho: Brasil e México.

8
13
5

1
15

1
1

1
1
1
1

9. Artigos em Periódicos Internacionais e Nacionais 2

Textos para discussão 23

Publicações digitais 11

Boletins, cartas e outras publicações 5

Notas técnicas 6

m 2009, a Ouvidoria do Ipea recebeu 400 
manifestações e seu portal 28.088 visi-

tas, tendo sido a página do Espaço Acadêmico 
a mais visitada. Participou de nove eventos 
como congressos, seminários e palestras e de 
três capacitações. Passou a divulgar mensal-
mente suas atividades no portal da Ouvidoria 
com o objetivo de dar mais visibilidade e trans-
parência.  

Realizou a Pesquisa de Satisfação 2008 e 
implementou a Pesquisa de Visibilidade 2009. 
A partir desses resultados, foi possível uma sé-
rie de inovações e se constatou a efetividade 
da Ouvidoria. 

Entre as principais atividades de 2009 estão 
também a criação, do novo portal da Ouvidoria, 
da página de eventos, da videoteca e do radar, 
além da elaboração de campanha de divulga-
ção das atividades da Ouvidoria e a publicação 
do relatório referente ao balanço de cinco anos. 

Ouvidoria*

E

*A Ouvidoria é a unidade responsável 
pela ligação entre o Ipea e o cidadão / usuário, 
um canal condutor de opiniões, denúncias e 
reclamações. Cada manifestação é lida, re-
gistrada, respondida ou solucionada de acor-
do com sua demanda, tornando o Ipea mais  
próximo dos cidadãos e contribuindo para 
aprimorar os seus serviços

Para 2010, o principal objetivo é a inclusão 
da Ouvidoria no Estatuto do Ipea, a realização 
da pesquisa de satisfação relativa aos serviços 
prestados em 2009 e a realização de convênios 
de cooperação técnica com o objetivo de am-
pliar o conhecimento da atividade de Ouvidoria 
no Governo Federal. 

Palestra para novos servidores, novembro
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Procuradoria Jurídica

Procuradoria Federal, na qualidade de 
órgão executor da Procuradoria-Geral 
Federal, compete: exercer atividades 

de consultoria e assessoramento jurídico ao 
Ipea, aplicando-se, no que couber, o disposto 
no art. 11 da Lei Complementar n° 73, de 10 
de fevereiro de 1993; assistir ao Presidente no 
controle interno da legalidade administrativa 
dos atos a serem por ele praticados; propor 
medidas acauteladoras dos interesses do Ipea; 
representar judicial e extrajudicialmente o Ipea; 
e apurar a liquidez e a certeza dos créditos de 
qualquer natureza, inerentes às atividades do 
Ipea, inscrevendo-os em dívida ativa para fins 
de cobrança amigável ou judicial.

1) No exercício de 2009, esta PROJU/Ipea 
analisou e emitiu pareceres em 255 processos 
referentes à área de consultivo, até a presente 
data (18/12/2009).

1.1 Em média, os processos submetidos à 
Procuradoria levaram 3,26 dias úteis para se-
rem analisados.

1.2 Assuntos apreciados:

- licitações
- acordos de cooperação técnica (nacional e in-
ternacional)  
- consultas acerca da apuração de supostas 
irregularidades praticadas por servidores do 
Ipea (participação de gerência em sociedade 
privada) 
- termos aditivos de prorrogação contratual 
- termos aditivos de repactuação de preços  
- contratações por inexigibilidade 
- contratações por dispensa 
- contratações por adesão à ata de registro de preços  
- contratações emergenciais
- convênios 
- consultas sobre enquadramento dos servi-
dores do Ipea na carreira de Planejamento e 
Pesquisa 
- termos aditivos para acréscimo ou supressão 
contratual (25%) 
- informações em mandados de segurança im-
petrados por candidatos do concurso realizado 
pelo Ipea

- consultas efetuadas pela Administração do 
Ipea sobre assuntos diversos

2) Foram prestados 35 subsídios à PRF da 1ª 
Região, a fim de auxiliar na representação judi-
cial do Ipea.

3) Foram prestadas oito informações em juízo 
em razão de mandados de segurança impetra-
dos contra autoridades do Ipea.

4) Visando providenciar a adoção das medidas 
necessárias ao desempenho desta Procuradoria 
Federal foram expedidos, até a data de hoje, 
124 Memorandos e 23 Ofícios a variados órgãos 
e entidades internas e externas.

À

Página da Ouvidoria no site do Instituto
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