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Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada
Plano de Trabalho 2017

Apresentação

 O Plano de Trabalho do Ipea para o exercício de 2017 procura redirecionar o instituto ao encontro com seu destino idealizado na década de 1960, quando de 
sua criação. Constituído em 1964 pelo economista Roberto Campos, então ministro do Planejamento, sua atribuição era de realizar pesquisa econômica aplicada e 
formular o planejamento estratégico de médio e longo prazos para o país.

 Desde então, o Ipea vem desempenhando sua missão com excelência, formulando e avaliando políticas públicas e assessorando o Estado brasileiro na 
elaboração de planos estratégicos de desenvolvimento sustentável por meio da produção e disseminação de conhecimentos.

 Neste sentido, o Plano de Trabalho 2017 contempla um conjunto de projetos elaborados pelas suas diretorias técnicas coordenadamente, de forma a criar 
sinergias que possibilitem enfrentar a complexidade dos desafios que se apresentam ao país gerando, diagnósticos analíticos e propositivos que subsidiem as decisões 
governamentais no sentido de superá-los.

 A qualidade e multidisciplinaridade de seus quadros permitem que o Ipea se posicione como fundamental agente nos debates sobre o desenvolvimento 
nacional, fomentando discussões eminentemente técnicas reunindo os melhores especialistas nas diversas áreas do conhecimento científico em torno de suas 
avaliações. Conectado também aos aspectos conjunturais, o Ipea já vem participando relevantemente dos embates que cercam a agenda de reformas estruturais 
proposta pelo Executivo e Legislativo. 

 O Plano de Trabalho do Ipea foi elaborado para responder a todas essas questões e dentre todos os seus projetos um tem especial destaque: Desafio da Nação. 
Este projeto que envolve todas as diretorias técnicas do instituto e conta com a participação de especialistas e autoridades governamentais tem por objetivo oferecer 
ao Governo Federal e à sociedade uma estratégia de desenvolvimento que identificará e analisará alternativas para superar os principais gargalos da economia 
brasileira para atingir a meta de dobrar a renda por habitante, com redução da desigualdade social e sustentabilidade ambiental por meio da construção de um 
arcabouço de políticas públicas, econômicas e sociais.

 Enfim, a execução do Plano de Trabalho proporcionará ao Ipea recuperar com toda a força sua vocação nata, a vocação de pensar o país.         

ERNESTO LOZARDO
PRESIDENTE





Presidência

Unidade Coordenação
Número 
do 
Projeto

Título do Projeto Objetivo Data de 
início Data de fim Produtos previstos para 2017

PRESI
ASSESSORIA DE 
PLANEJAMENTO, 
ARTICULAÇÃO INST. DE 
PROJETOS E PESQUISAS

P00014/2
017 Assessoramento Estratégico do Ipea

O projeto se concentra no objetivo de estruturar capacidade e 
expertise pa ao desenvolvimento das seguintes atividades: (1) 
acaompanhamento do ambiente interno, (2) monitoramento 
do ambiente externo - análise de stakeholders, e (3) gestão de 
riscos.

14/12/2016 28/02/2020

Planos, políticas e projetos  -  Produto 2 -  Plano de Projeto de Estrutação 
da Gestão de Riscos (GR)
Planos, políticas e projetos  -  Produto 3 - Política de GR do Ipea
Outros itens de produtos -  Produto 4 - Modelo da GR do Ipea
Planos, políticas e projetos  -  Produto 5 - Plano de Implantação da GR
Outros itens de produtos   -  Produto 6 - Relatório de Benchmarking em 
outros órgãos
Outros itens de produtos  -  Produto 7 - Relatório de Oficinas de GR
Outros itens de produtos -  Produto 8 - Plano de Comunicação de GR
Outros itens de produtos -  Produto 9 - Relatório de monitoramento e 
transição dos riscos
Relatório de pesquisa (não publicado mas entregue para parceiros)  -  
Produto 10 - Revisão do sistema Ipea Projetos
Equipamentos e serviços de TI (complexidade média)  -  Produto 11 - 
Relatórios mensas de acompanhamento das metas

PRESI ASSESSORIA TÉCNICA P00210/2
015

Projeto Integração e Reforma do Ipeadata e 
demais bases públicas de dados_2016

Permitir a integração de diversas bases de dados, em diversos 
formatos, disponíveis no Ipea. 01/03/2015 31/12/2017

PRESI ASSESSORIA TÉCNICA P00168/2
016 IpeaDATA-lab

Laboratório dados da presidência do Ipea, atua nas áreas 
manipulação e integração de bases de dados, especialmente 
registros administrativos. As atividades incluem: a) 
mapeamento do universo de bases de dados, b) 
documentação e avaliação da qualidade das bases, c) 
obtenção e carga dos dados, d) desenvolvimento de 
metodologias de integração destes dados, d) criação de uma 
base integrada para subsidiar avaliações de políticas públicas e 
e) realizar avaliações de políticas públicas.

1/09/2016 31/12/2018

O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada é uma fundação pública que tem como finalidades promover e realizar pesquisas e estudos sociais e econômicos e disseminar o 
conhecimento resultante, dar apoio técnico e institucional ao Governo na avaliação, formulação e acompanhamento de políticas públicas, planos e programas de desenvolvimento e 
oferecer à sociedade elementos para o conhecimento e solução de problemas e dos desafios do desenvolvimento brasileiro.
A presidência do Ipea é órgão singular indicado pelo Ministro de Estado do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão. Ao presidente incumbe dirigir, planejar, coordenar e controlar as 
atividades da instituição, estabelecendo as políticas e diretrizes de atuação, dentre outras atribuições, exercidas com apoio da Diretoria Colegiada e de órgãos de assessoria direta.
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Unidade Coordenação
Número 
do 
Projeto

Título do Projeto Objetivo Data de 
início Data de fim Produtos previstos para 2017

PRESI ASSESSORIA DE 
COMUNICAÇÃO Novo Portal Ipea

Promover a migração do Portal Ipea (www.ipea.gov.br) para a 
versão mais atual do Joomla, software livre de gestão e 
publicação de conteúdo web (CMS), visando modernizar a 
estrutura de suporte ao site, o que permitirá ao Instituto 
implementar um novo padrão de leiaute na web e explorar 
possibilidades diversas de arquitetura da informação.

1/01/2017 31/12/2017

Ata de registro de preços ou termo de referência para contratação de 
empresa especializada.
Novo leiaute para home page e padrões de páginas internas no portal.
Novo Portal Ipea implementado em versão atualizada da plataforma 
Joomla em ambiente de desenvolvimento, homologação ou produção.

PRESI ASSESSORIA DE 
COMUNICAÇÃO

Acessibilidade de sites do Ipea sob gestão da 
Ascom

Adaptar os sites e hotsites do Ipea sob gestão da Ascom à 
atual regulamentação sobre acessibilidade de informações e 
comunicações em ambiente digital.

1/01/2017 31/12/2017
Relação dos sites e hotsites do Ipea sob gestão da Ascom adaptados aos 
padrões de acessibilidade requeridos pela Administração Pública Federal, 
com respectivos links e registros das gradações de acessibilidade atingidas 
por cada um, de acordo com ferramenta a ser definida (ASES, ou 
AccessMonitor, ou outra).

AUDIN AUDITORIA INTERNA P00032/2
017

Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna - 
PAINT referente ao exercício de 2017 01/03/2017 01/12/2017

Outros itens de produtos -  PAINT 2017 item 01 - Monitoramento "Follow 
Up" recomendações AUDIN CGU TCU
Outros itens de produtos -  PAINT 2017 item 02 - Aval Cont Internos Acomp 
projet finalisticos - Açao 4727
Outros itens de produtos  -  PAINT 2017 item 03 - Aval Cont Internos 
Acomp projet finalisticos - Açao 00M6
Outros itens de produtos -  PAINT 2017 item 04 - Aval Cont Internos Exec 
Orçament e Financeira
Outros itens de produtos -  PAINT 2017 item 04 - Aval Cont Internos 
amostra Contratos Administrativos Ipea
Outros itens de produtos -  Elaboração PAINT 2018
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Diretoria de Estudos e Políticas do Estado, das Instituições e da Democracia

Unidade Coordenação
Número 
do 
Projeto

Título do Projeto Objetivo do Projeto Data de 
início Data de fim Produtos previstos para 2017

DIEST COORD. DE ESTADO E 
DEMOCRACIA

P0032/20
13 A política das medidas provisórias

Explicar por quê os presidentes brasileiros frequentemente 
utilizam a medida provisória (MP) em vez do projeto de lei (PL) 
como instrumento de proposição de lei, e avaliar os potenciais 
efeitos do uso da MP sobre a estabilidade da lei e sobre a 
execução do orçamento.

02/01/2014 15/12/2017
TD  -  TD Avaliação do impacto do uso da MP sobre o orçamento
Artigo em periódico Qualis A1, A2  -  Artigo Avaliação do impacto do uso da 
MP sobre o orçamento

DIEST COORD. DE ESTADO E 
DEMOCRACIA

P000290/
2013 Boletim de Análise Político Institucional (BAPI)

O Boletim de Análise Político-Institucional (BAPI) é um 
periódico semestral destinado a veicular prioritariamente 
trabalhos desenvolvidos pelos técnicos e colabores da Diest, 
sobre temas e questões de interesse da Diretoria. Os artigos 
devem ser curtos (até 3.000 palavras) e em linguagem 
acessível, visando público não especializado.

01/06/2014 06/03/2018

Organização ou edição de periódico do Ipea  -  BAPI 10
Organização ou edição de periódico do Ipea  -  BAPI 11
Organização de evento para divulgação de resultado de pesquisa (com 
público externo)   -  BAPI 10 - Divulgação
Organização de evento para divulgação de resultado de pesquisa (com 
público externo)   -  BAPI 11 - Divulgação
Artigo em boletim periódico do Ipea  -  BAPI 10: A República Provisória do 
Brasil (Antônio Lassance)
Artigo em boletim periódico do Ipea  -  BAPI 10: Reformas Ministeriais 
Recentes e Impactos na Agenda das Políticas Públicas Brasileiras (Helder 
Ferreira, Joana Mostafa, José Aparecido Ribeiro, Maria Paula Gomes dos 
Santos, Rute Imanishi Rodrigues) 
Artigo em boletim periódico do Ipea  -  BAPI 10: Renúncia de Arrecadação 
Fiscal em Saúde (Carlos Octávio Ocké-Reis)
Artigo em boletim periódico do Ipea  -  BAPI 10: Comunidades Terapêuticas 
(Maria Paula Gomes dos Santos)
Artigo em boletim periódico do Ipea  -  BAPI 10: Governança e Capacidade 
Regulatória (Bruno Queiroz Cunha, Alexandre de Ávila Gomide, Ricardo 
Antônio de Souza Karam)
Artigo em boletim periódico do Ipea  -  BAPI 10: Inovação Governamental 
(Bruno Queiroz Cunha, Pedro Cavalcante, Amanda Gomes Magalhães, 
Isabella de Araújo Goellner)
Artigo em boletim periódico do Ipea  -  BAPI 11: artigo 1
Artigo em boletim periódico do Ipea  -  BAPI 11: artigo 2
Artigo em boletim periódico do Ipea  -  BAPI 11: artigo 3
Artigo em boletim periódico do Ipea  -  BAPI 11: artigo 4
Artigo em boletim periódico do Ipea  -  BAPI 11: artigo 5

À Diretoria de Estudos e Políticas do Estado, das Instituições e da Democracia do Ipea (Diest) compete realizar estudos e pesquisas ligadas à estrutura, organização e funcionamento do 
Estado brasileiro e de seus arranjos institucionais, bem como às relações entre o Estado, mercado e sociedade nos processos relativos ao desenvolvimento nacional.
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Unidade Coordenação
Número 
do 
Projeto

Título do Projeto Objetivo do Projeto Data de 
início Data de fim Produtos previstos para 2017

DIEST COORD. DE ESTADO E 
DEMOCRACIA

P00124/2
014

POLÍTICA E PLANEJAMENTO NO BRASIL 
CONTEMPORÂNEO

Identificar e mobilizar elementos para uma economia política 
do planejamento governamental brasileiro no século XXI e 
analisar e interpretar transformações na administração pública 
federal, desde de 2003, em áreas estratégicas do governo 
brasileiro, identificando avanços e obstáculos, a fim de extrair 
elementos para qualificar o debate e subsidiar a reflexão para 
outro tipo de reforma do Estado no Brasil do séc. XXI.

29/10/2014 30/06/2017

TD  -  SUBSÍDIOS PARA REPENSAR O SISTEMA FEDERAL DE PLANEJAMENTO 
TD 2061 
TD  -  A PNDR E O PLANEJAMENTO REGIONAL BRASILEIRO NO INÍCIO DO 
SÉCULO XXI
Relatório de pesquisa (não publicado mas entregue para parceiros)  -  
Relatório 01 – Relatório Descritivo da área de “Seguridade Social” -cuja 
descrição está voltada para a dimensão de “estrutura, organização e 
marcos legais”, tratando, por exemplo, da criação de novos ministérios e 
órgãos, da profusão legislativa e do surgimento de novas 
institucionalidades.
TD  -  Texto para Discussão 

DIEST COORD. DE ESTADO E 
DEMOCRACIA

P00197/2
014 Desigualdade e democracia na América Latina

Entender a relação entre desigualdade econômica, políticas 
redistributivas e estabilidade política, nas democracias da 
América Latina, a partir dos anos 2000.

26/01/2015 30/06/2017 TD  -  Desigualdade e democracia na AL: a evidência recente

DIEST COORD. DE ESTADO E 
DEMOCRACIA

P00003/2
015

Mapa das Organizações da Sociedade Civil: 
aprimoramento, novas funcionalidades e 
integração de bases

Aprimorar e consolidar o Mapa das Organizações da 
Sociedade Civil (mapaosc.ipea.gov.br), que é, por previsão 
legal, um portal de transparência das ações das OSCs, 
especialmente quanto à atuação destas em parceria com o 
poder público.  
 

02/02/2015 31/12/2017

Sistemas de informação, aplicativos, portais, sítios e produtos correlatos -  
Trata-se da própria aplicação Mapa das OSCs em funcionamento
ACT com Plano de Trabalho  -  Termo de Execução Descentralizada com 
Secretaria Nacional de Justiça - MJ, no valor de R$ 700 mil reais, para 
execução em 12 meses da data da assinatura (maio de 2016)
ACT com Plano de Trabalho  -  Termo de Execução Descentralizada 
celebrado com a Secretaria de Governo. Valor total: R$ 1.700.000,00  
Execução até dezembro de 2017.
Apresentação em seminário ou audiência pública com convite externo com 
aprovação da diretoria  -  Palestras ministradas na UFF e UFFRJ
Relatório de pesquisa (não publicado mas entregue para parceiros)  -  
Segundo Relatório descritivo das atividades de desenvolvimento do MAPA 
das OSCs (previstas no plano de trabalho do TED SNJ-MJ/IPEA) 
Relatório de pesquisa (não publicado mas entregue para parceiros)  -  
Terceiro Relatório descritivo das atividades de desenvolvimento do MAPA 
das OSCs (previstas no plano de trabalho do TED SNJ-MJ/IPEA) 
Relatório de pesquisa (não publicado mas entregue para parceiros)  -  
Quarto e último relatório descritivo das atividades de desenvolvimento do 
MAPA das OSCs (previstas no plano de trabalho do TED SNJ-MJ/IPEA) 
Relatório de pesquisa (não publicado mas entregue para parceiros)  -  
Produto 51
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Unidade Coordenação
Número 
do 
Projeto

Título do Projeto Objetivo do Projeto Data de 
início Data de fim Produtos previstos para 2017

DIEST COORD. DE ESTADO E 
DEMOCRACIA

P00161/2
015

Dinheiro e política: a infuência do poder 
econômico no Congresso Nacional

Analisar empiricamente como a ação de empresas privadas e 
grupos de interesse econômicos, especificamente o 
financiamento de campanhas eleitorais e o lobbying 
parlamentar, influencia processos e resultados legislativos, no 
Congresso Nacional.

17/03/2016 15/12/2017

Relatório de pesquisa (não publicado mas entregue para parceiros)  -  
Relatório bibliográfico
Relatório de pesquisa (não publicado mas entregue para parceiros)  -  
Evolução das normas de doações empresariais a campanhas (Cíntia Souza)
TD  -  Avaliação empírica do teto de gastos de campanha (Cíntia Souza)
TD  -  Análise do efeito das regras eleitorais sobre os gastos de campanha 
(Bruno Reis e Felipe Lima)
TD  -  Análise do efeito da estratégia de campanha sobre a demanda por 
doações (Acir Almeida e Helloana Medeiros)
TD  -  Análise da participação de grupos de interesse nas audiências 
públicas de comissões parlamentares (Manoel Santos e Ciro Resende)
TD  -  Análise dos efeitos do financiamento e do lobby empresarial sobre a 
atividade parlamentar dos deputados (Wagner Mancuso e Danilo Barboza)
Organização ou edição de livro (por volume)  -  Produto 17
Organização de evento para divulgação de resultado de pesquisa (com 
público externo)   -  Produto 18
TD  -  Análise comparativa de modelos de regulamentação do lobby 
(Manoel Santos e Wagner Mancuso)
TD  -  Análise comparativa de modelos de regulamentação do 
financiamento eleitoral (Bruno Reis e Felipe Lima)
TD  -  Análise dos condicionantes do gasto político empresarial (Victor 
Araújo)

DIEST COORD. DE ESTADO E 
DEMOCRACIA

P00006/2
016 Bases de dados sobre participação social (2016)

Ampliar e atualizar as bases de dados sobre conselhos e 
conferências nacionais 21/01/2016 21/12/2017

Desenvolvimento ou obtenção de bases de dados secundárias -  Base de 
dados sobre conselhos nacionais do governo federal (ampliada e 
atualizada)

DIEST COORD. DE ESTADO E 
DEMOCRACIA

P00044/2
016

O INVESTIMENTO CHINÊS NO BRASIL E SEUS 
EFEITOS SOBRE O PACTO FEDERATIVO: O CASO 
DA FERROVIA TRANSOCEÂNICA 

Analisar, com base no estudo de caso da Ferrovia 
Transoceânica como os investimentos chineses afetam o 
equilíbrio federativo no Brasil, ao ocasionar  “guerra fiscal” e 
de incentivos entre os entes federados brasileiros para atrair 
tais  investimentos. Serão estudadas disputas políticas entre 
entes federativos brasileiros para atrair esse tipo de 
investimento externo direto, tanto em projetos de green field, 
como  recapacitação de projetos existentes.

10/03/2016 10/09/2017
TD  -  Produto 1
Artigo em boletim periódico do Ipea  -  Produto 2

DIEST COORD. DE ESTADO E 
DEMOCRACIA

P00072/2
016

Participação das Comunidades Terapêuticas e 
seus representantes em Conselhos de política 
públicas subnacionais

Levantar a participação das CTs, bem como de suas entidades 
representativas e lideranças, nos conselhos municipais e 
estaduais de políticas públicas, notadamente os Conselhos de 
Drogas ou análogos; Conselhos de Saúde; Conselhos de 
Assistência Social.

20/04/2016 20/04/2017
Nota técnica ou "position paper"  -  Produto 1
TD  -  Produto 2
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Unidade Coordenação
Número 
do 
Projeto

Título do Projeto Objetivo do Projeto Data de 
início Data de fim Produtos previstos para 2017

DIEST COORD. DE ESTADO E 
DEMOCRACIA

P00114/2
016

Sistema de Planejamento e de Orçamento 
Federal: origens, funcionalidades atuais e 
projeções.

Avaliar o Sistema de Planejamento e de Orçamento Federal, 
considerando seus objetivos e desenho inicial, as 
funcionalidades atuais e as lacunas que ainda precisam ser 
preenchidas, Com base nessa avaliação, propor novo modelo 
institucional para um Sistema de Planejamento, considerando 
as propostas atuais de legislação em curso no congresso, 
especialmente a nova lei de finanças e a regulamentação do 
plano nacional de desenvolvimento para um horizonte de 20 
anos.

18/07/2016 15/12/2017

TD  -  Produto 1
Organização ou edição de livro (por volume)  -  Produto 2
Apresentação de artigo em evento internacional com aprovação do diretor 
ou peer review  -  Produto 3
TD  -  Produto 5
TD  -  Produto 6
Artigo em boletim periódico do Ipea  -  Produto 7
Organização de evento para divulgação de resultado de pesquisa (com 
público interno)   -  Produto 8
TD  -  Produto 9

DIEST COORD. DE ESTADO E 
DEMOCRACIA

P00139/2
016 Governança e políticas públicas

Objetivos: Estudar os padrões de governança, os arranjos 
instituicionais, seus impactos sobre a gestão e o papel das 
organizações do chamado "centro de governo".

06/10/2016 06/10/2017

TD  -  Comunicação em políticas públicas e direitos humanos
TD  -  TD sobre a força de trabalho no serviço público
Relatório de pesquisa (não publicado mas entregue para parceiros)  -  
Proposta de indicadores de governança e gestão para a cidadania de OGP
TD  -  Entraves da matriz político-institucional brasileira

DIEST COORD. DE ESTADO E 
DESENVOLVIMENTO

P0095/20
13

INQUÉRITO BRASILEIRO SOBRE A CONCORRÊNCIA 
DO SETOR FARMACÊUTICO – Propriedade 
Intelectual e Compras Governamentais de 
Medicamentos

Analisar a proteção patentária e as barreiras à entrada de 
concorrentes nos segmentos de medicamentos de alto custo 
adquiridos pelo governo federal, incluindo na amostra os 
produtos demandados em processos judiciais

02/01/2014 30/06/2017
Organização de evento para divulgação de resultado de pesquisa (com 
público externo)   -  Seminário de Divulgação dos Resultados; pode ser na 
Série Seminários Ipea-Rio ou evento conjunto Ipea-SCTIE/MS em Brasília

DIEST COORD. DE ESTADO E 
DESENVOLVIMENTO

P000108/
2013

Efeitos das mudanças climáticas no setor saúde: 
análises quantitativas aplicadas à mensuração de 
impactos e identificação de vulnerabilidades

Desenvolvimento de bases de dados, ferramentas analíticas, 
modelos e outros métodos quantitativos para se avaliar a 
relação entre clima e saúde, de modo a identificar e 
caracterizar as regiões geográficas e grupos demográficos 
mais vulneráveis às mudanças climáticas globais.

02/01/2014 31/12/2017

TD  -  Produto 1 - publicação de TD: identificação e caracterização de ondas 
de calor e frio no território brasileiro e seus impactos na morbi-
mortalidade relacionadas a doenças do aparelho circulatório e 
cardiovascular.
TD  -  Produto 3 - Publicação de TD: avaliação dos efeitos dos fenômenos El 
Niño e La Niña sobre a morbi-mortalidade relacionada à desnutrição e a 
doenças diarreicas

DIEST COORD. DE ESTADO E 
DESENVOLVIMENTO

P000112/
2013

O uso do poder de compra do Governo Federal na 
área de saúde: análise das compras públicas de 
medicamentos e sugestões de seu 
aperfeiçoamento. Subprojeto: “Corrupção e 
Conluio em Compras públicas, Preocupações com 
Carreira, e Formas de Remuneração a 
Funcionários Públicos”. 
 

Estudar empiricamente o vínculo entre a experiência e a 
trajetória dos funcionários públicos com os resultados das 
compras públicas.  
·Testar a existência de cartéis e as estratégias de bid-rigging  
no Brasil. 

03/02/2014 31/03/2017 Artigo em periódico Qualis A1, A2  -  Produto 1
TD  -  Produto 2
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Unidade Coordenação
Número 
do 
Projeto

Título do Projeto Objetivo do Projeto Data de 
início Data de fim Produtos previstos para 2017

DIEST COORD. DE ESTADO E 
DESENVOLVIMENTO

P000121/
2013

Mercado de Capitais e o Financiamento de 
Infraestrutura no Brasil

O objetivo do trabalho consiste em organizar e analisar os 
dados existentes sobre o 
financiamento privado dos setores de infraestrutura e 
identificar oportunidades para o desenvolvimento do mercado 
de capitais 
e para o financiamento de projetos de infraestrutura de longo 
prazo no Brasil. Para tal, pretende-se 
analisar quantitativamente os instrumentos de financiamento 
de projetos de 
infraestrutura existentes no mercado de capitais por setor 
e/ou categoria. 

02/01/2014 31/12/2017 TD - Avaliação da Demanda por Debentures

DIEST COORD. DE ESTADO E 
DESENVOLVIMENTO

P000125/
2013 Risco Regulatório e Contágio

Avaliar quantitativamente o efeito de eventos regulatórios 
sobre o risco de empresas de infraestrutura. Pretende-se 
investigar a existência de contágio de eventos regulatórios em 
empresas de setores não afetados diretamente pela 
regulação, em empresas de outros países com os quais o Brasil 
apresenta forte relação econômica e realizar um 
levantamento da participação dos fundos de pensão no setor 
de infraestrutura e o impacto de eventos regulatórios na 
decisão de investimento desses fundos. 

02/01/2014 31/12/2017
Artigo em periódico Qualis B1, B2  -  Produto 12

DIEST COORD. DE ESTADO E 
DESENVOLVIMENTO

P00129/2
014

Regulação, Eficiência e Acesso a Saúde e 
Medicamentos

Prestar assistência a agências, cãmaras e administração direta 
incumbidas de políticas públicas e regulação técnica, 
financeira e de mercado de bens e serviços de saúde. Em 
particular, assistirao Comitê Técnico-Executivo da Câmara de 
Regulação do Mercado de Medicamentos (CTE-CMED) na 
formulação de metodologias para a regulação de margens de 
comercialização de medicamentos. 

03/05/2016 22/03/2017 TD  -  Produto 2

DIEST COORD. DE ESTADO E 
DESENVOLVIMENTO

P00204/2
014 Tópicos em economia da energia

Estudar tópicos de relevância na área de energia (sobretudo 
energia elétrica). Em particular, pretende-se analisar a relação 
entre a estrutura do mercado e o risco. Além disso, pretende-
se estimar o risco do setor atacadista brasileiro.

02/02/2015 31/12/2017
Artigo em periódico Qualis A1, A2  -  Artigo publicado na Energy Economics 
entitulado "Can market power in the electricity spot market translate into 
market power in the hedge market?".

DIEST COORD. DE ESTADO E 
DESENVOLVIMENTO

P00050/2
016

Assentamentos sobre a nova Lei dos Portos - Lei 
n°12.815/2013

Avaliar o novo regramento que vem sendo adotado pela 
União, por meio da conferência dos impactos da nova 
legislação sobre os portos organizados marítimos e treminais 
privados.

14/04/2016 14/03/2017 n/c

DIEST COORD. DE ESTADO E 
DESENVOLVIMENTO

P00079/2
016

Interdependência das políticas públicas de 
infraestrutura

Relacionar e sistematizar os aspectos necessários para uma 
abordagem sistêmica das políticas públicas de infraestrutura 
federal de transportes com iniciativas em andamento, de 
forma a identificar a necessidade, monitorar e avaliar 
trabalhos interdependentes e o avanço na consecução dos 
objetivos desejados.

29/04/2016 30/12/2019

Artigo em boletim periódico do Ipea  -  Produto 2
TD  -  Produto 3
Sistemas de informação, aplicativos, portais, sítios e produtos correlatos 
(complexidade média)  -  Produto 4
Artigo em boletim periódico do Ipea  -  Produto 5
TD  -  Produto 6
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Número 
do 
Projeto

Título do Projeto Objetivo do Projeto Data de 
início Data de fim Produtos previstos para 2017

DIEST COORD. DE ESTADO E 
DESENVOLVIMENTO

P00080/2
016

Percepção sobre a elaboração e consolidação do 
PPA 2016/2019.

Obter e analisar a percepção dos participantes da elaboração 
do PPA 2016-2019 quanto ao processo de planejamento, 
elaboração, implementação, avaliação e aprimoramento do 
PPA, bem como sobre as interfaces com outros instrumentos 
de políticas existentes. 

01/04/2016 29/04/2017
TD  -  Produto 2
Artigo em boletim periódico do Ipea  -  Produto 1

DIEST COORD. DE ESTADO E 
DESENVOLVIMENTO

P00104/2
016

Capacidades estatais para o crescimento 
econômico: perfil e competências da burocracia 
pública de infraestrutura no Brasil

Produzir reflexão aplicada sobre a composição da burocracia 
dedicada ao setor de infraestrutura no governo federal 
brasileiro, com ênfase no formato de atuação e em discussões 
atuais sobre a composição e o formato desse corpo de 
servidores para o desenvolvimento de projetos de 
infraestrutura econômica.

27/04/2016 31/07/2017

Organização ou edição de livro (por volume)  -  Produto 1
Capítulo de livro do Ipea  -  Capítulo 1 – Introdução: Apresentação e 
justificativa
Capítulo de livro do Ipea  -  Capítulo 2 – Síntese dos principais argumento 
do survey – Perfil, trajetória, atuação e percepções da burocracia dedicada 
ao setor de infraestrutura econômica no governo federal do Brasil
Capítulo de livro do Ipea  -  Capítulo 3 – Investimentos Públicos no Brasil: 
uma história a partir da burocracia de infraestrutura
Capítulo de livro do Ipea  -  Capítulo 4 – Burocracia em Infraestrutura no 
Brasil: trajetórias, percursos e desafios institucionais
Capítulo de livro do Ipea  -  Capítulo 5 – Capacidade Estatal e Burocracia: 
perspectivas intersetoriais para análise comparada entre os setores de 
energia e logística 
Capítulo de livro do Ipea  -  Capítulo 6 – O desenvolvimento competências 
para o planejamento, a implementação e a fiscalização de 
empreendimentos estruturados sob a forma de Parcerias Público-Privadas 
no Ministério das Cidades: diretrizes para o aperfeiçoamento do controle 
de políticas públicas de infraestrutura.
Capítulo de livro do Ipea  -  Capítulo 7 – A autonomia do burocrata técnico: 
o caso do licenciamento ambiental do IBAMA
Capítulo de livro do Ipea  -  Capítulo 8 – Os “Regulocratas”: especificidades 
e desafios na construção da burocracia de agências reguladoras de 
infraestrutura no Brasil
Capítulo de livro do Ipea  -  Capítulo 9 – Perfil e determinantes da ocupação 
de cargos comissionados no setor de infraestrutura do Governo Federal no 
Brasil 
Capítulo de livro do Ipea  -  Capítulo 10 – Perfil e rotatividade dos cargos de 
confiança no setor de infraestrutura federal (1999-2015)

DIEST COORD. DE ESTADO E 
DESENVOLVIMENTO

P00123/2
016

Tópicos em defesa da concorrencia / parceria 
CADE

O presente projeto  tem por objeto o estabelecimento de 
parceria entre CADE e o IPEA, visando estabelecer parceria 
para eventos conjuntos, publicações e estudos concernentes 
às revisões de atos de concentração, condutas unilaterais, 
avaliações ex-post e a questão da detecção e identificação de 
cartéis em licitações. 

23/08/2016 31/12/2021 n/c

DIEST COORD. DE ESTADO E 
DESENVOLVIMENTO

P00002/2
017 Burocracia e políticas públicas no Brasil

Reunir um conjunto de estudos, derivados de projetos de 
pesquisa anteriores e em curso na DIEST, e organizar um livro 
que reuna e atualize o estado da arte do debate sobre 
burocracia e políticas públicas no Brasil.

04/01/2017 20/12/2017

Capítulo de livro do Ipea  -  Produto 1
Capítulo de livro do Ipea  -  Produto 2
Capítulo de livro do Ipea  -  Produto 3
Capítulo de livro do Ipea  -  Produto 4
Capítulo de livro do Ipea  -  Produto 5
Organização ou edição de livro (por volume)  -  Produto 6
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Número 
do 
Projeto

Título do Projeto Objetivo do Projeto Data de 
início Data de fim Produtos previstos para 2017

DIEST COORD. DE ESTADO E 
INSTITUIÇÕES

P0008/20
13

Direitos humanos e desenvolvimento no Brasil: 
uma avaliação das políticas públicas e das bases 
de informações em direitos humanos

Avaliar as políticas nacionais de direitos humanos sob a ótica 
de seus arranjos institucionais e bases de informações úteis à 
avaliação e ao monitoramento daquelas políticas; relacionar 
proteção social e direitos humanos.

02/01/2014 31/12/2017 n/c

DIEST COORD. DE ESTADO E 
INSTITUIÇÕES

P0044/20
13

Avaliação da nova Lei de Falências e Recuperação 
de Empresas

Contribuição: Avaliar as condições de acesso e propor 
indicadores para o diagnóstico e avaliação do sistema de 
justiça.

01/01/2014 30/11/2017 TD  -  O processo falimentar no Brasil

DIEST COORD. DE ESTADO E 
INSTITUIÇÕES

P000152/
2013

As políticas de habitação popular nos EUA: 1930 a 
1960.  

O objetivo desta pesquisa é descrever e analisar os traços 
principais dos processos de 'slum clearance' e construção de 
conjuntos habitacionais para aluguél para a população de 
baixa renda em determinadas cidades dos EUA, a partir do 
final da década de 1930, até o início dos anos 1960. A cidade 
de New Orleans é tomada como um exemplo desses 
processos, assim como os conjuntos habitacionais aí 
construídos com o objetivo de realocar a população que até 
então habitava em moradias precárias.

02/01/2014 01/03/2017 TD - Origens das políticas de habitação de interesse social nos EUA.

DIEST COORD. DE ESTADO E 
INSTITUIÇÕES

P000237/
2013

Avaliação do sistema de nomeação de ministros 
do Superior Tribunal Justiça

A Constituição Federal determina que para o preenchimento 
de uma vaga de ministro do STJ, o plenário do tribunal deve 
submeter uma lista tríplice a Presidência da República para 
indicação de um nome.O objetivo da pesquisa é a 
sistematização de dados e avaliação do desempenho do 
sistema de nomeação de ministros do STJ desde a sua criação 
com a Constituição de 1988, visando construir diagnósticos 
precisos para compreender e aperfeiçoar o sistema. 

31/12/2014 31/12/2017 TD  -  Produto 6

DIEST COORD. DE ESTADO E 
INSTITUIÇÕES

P000332/
2013 Comissão de Ética do IPEA

Cumprir o disposto na legislação pertinente às comissões de 
ética do Poder Executivo Federal e, em espeicial a Resolução 
nº 10 da Comissão de Ética Pública e o Código de Ética do Ipea.

02/01/2014 31/08/2017

Outros itens de produtos  -  Proposta de novo Código de Ética do IPEA
Outros itens de produtos  -  Melhoria da infraestrutura física da Comissão 
de Ética do IPEA
Outros itens de produtos  -  Reuniões com a administração do IPEA
Outros itens de produtos -  Estudos de monitoramento de riscos de desvios 
éticos no IPEA

DIEST COORD. DE ESTADO E 
INSTITUIÇÕES

P000384/
2013

Construção e desenvolvimento de um serviço 
interno de informações relativas à estrutura e o 
desempenho do Sistema de Justiça no Brasil 
(IPEAJUS), com foco no subsídio direto às 
pesquisas do IPEA.

Construção, desenvolvimento e manutenção de um serviço 
interno de informações sobre o Sistema de Justiça no Brasil, 
que  compreende o Poder Judiciário, Defensoria Pública, 
Ministério Público e Advocacia. Finalidade de subsdiar 
pesquisas em diversas áreas da competência do IPEA.

15/04/2013 31/12/2017

Sistemas de informação, aplicativos, portais, sítios e produtos correlatos 
(complexidade alta)  -  Produto 10
Desenvolvimento de bases de dados primárias -  Indicadores judiciais em 
alta freqeuncia no Estado de São Paulo. Construção de um sistema que 
atualiza diariamente os dados relativos ao movimento forense no TJSP. 
Estes dados servirão para alimentar modelos de séries temporais para a 
previsão de atividade econômica no estado de São Paulo.
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Unidade Coordenação
Número 
do 
Projeto

Título do Projeto Objetivo do Projeto Data de 
início Data de fim Produtos previstos para 2017

DIEST COORD. DE ESTADO E 
INSTITUIÇÕES

P000390/
2013

Organização de uma base de dados dos principais 
diários oficiais do Brasil, dos poderes executivo, 
legislativo e judiciário. Desenvolvimento de 
ferramenta para a extração de informações de 
diários oficiais.

Internalizar todos os principais diários oficiais de justiça aos 
servidores do Ipea. Desenvolver ferramentas para a extração e 
estruturação de informações em diversas áreas de políticas 
públicas e gestão governamental. Construir uma biblioteca de 
"scripts" que possam ser utilizados por todos, e adaptados de 
acordo com as necessidades específicas de pesquisa. 
Desenvolver ferramentas de "processametno de linguagem 
natural",  aplicadas as necessidades de pesquisa do IPEA.

03/07/2014 01/08/2017 n/c

DIEST COORD. DE ESTADO E 
INSTITUIÇÕES

P00063/2
014

PERFIL DAS COMUNIDADES TERAPÊUTICAS 
BRASILEIRAS

Contribuir com a SENAD na montagem de um sistema de 
avaliação do desempenho das Comunidades Terapêuticas 
enquanto dispositivos de atendimento a pessoas com 
transtornos decorrentes do uso abusivo de substâncias 
psicoativas.

01/08/2014 15/06/2017 n/c

DIEST COORD. DE ESTADO E 
INSTITUIÇÕES

P00064/2
014

Organização administrativa e distribuição espacial 
da Advocacia Geral da União (alterado para 
Distribuição territorial e da carga de trabalho do 
corpo jurídico da Advocacia-Geral da União) 

Assessorar a Advocacia Geral da União (AGU) na identificação 
de aspectos e critérios relevantes para a proposição de uma 
política alternativa de organização e distribuição espacial do 
órgão, buscando-se discriminar, entre as atividades 
desempenhadas por seus membros, aquelas que tornam 
indispensável sua presença capilarizada no território (em 
caráter permanente ou transitório) .

02/01/2015 15/03/2017

Nota técnica ou "position paper"  -  Características da organização do 
trabalho na AGU (a partir dos bancos de dados do órgão e de pesquisa 
exploratória)
Nota técnica ou "position paper"  -  O processo de trabalho na AGU (a 
partir de pesquisa de campo)
Relatório institucional (publicado com editorial)  -  Relatório Final
Organização de evento para divulgação de resultado de pesquisa (com 
público externo)   -  Evento de divulgação dos resultados finais

DIEST COORD. DE ESTADO E 
INSTITUIÇÕES

P00191/2
014

Problemas de Ação Coletiva e Instituições para o 
Desenvolvimento

Recorrendo à análise estratégica de problemas de carência de 
ação coletiva, identificar orientações e procedimentos 
institucionais e culturais para a formulação, execução e 
monitoramento das políticas públicas e da política de 
desenvolvimento, assim contribuindo para fortalecer as 
capacidades estatais. 
 

02/01/2015 29/12/2017

TD  -  Produto 1: Corrupção: um panorama introdutório do problema
Nota técnica ou "position paper"  -  Produto 3: Conjecturas educadas e 
estudos de caso na fundamentação de propostas para políticas públicas
Nota técnica ou "position paper"  -  Produto 4: Crime organizado: casos 
exemplares.
TD  - Produto 7: Instituições para integridade em organizações
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Unidade Coordenação
Número 
do 
Projeto

Título do Projeto Objetivo do Projeto Data de 
início Data de fim Produtos previstos para 2017

DIEST COORD. DE ESTADO E 
INSTITUIÇÕES

P00001/2
015

Monitoramento e avaliação dos efeitos da nova 
política uruguaia de regulação do mercado de 
cannabis sobre a segurança na zona de fronteira

Monitorar a percepção social da população na faixa de 
fronteira, em temas relativos à segurança e políticas sobre 
drogas; avaliar a percepção dos atores que compõem o 
sistema de justiça criminal na faixa de fronteira, em temas 
relativos à segurança e políticas de drogas; avaliar e monitorar 
os efeitos da nova política uruguaia de regulação do mercado 
de cannabis sobre os níveis de criminalidade e vitimização na 
faixa de fronteira; dimensionar o mercado ilícito de drogas na 
faixa de fronteira. 

01/01/2015 31/12/2018

Relatório institucional (publicado com editorial)  -  2º Relatório analítico da 
pesquisa de percepção social e vitimização
Relatório institucional (publicado com editorial)  -  Relatório analítico da 
pesquisa sobre níveis de criminalidade em delitos de drogas e conexos
Organização de evento para divulgação de resultado de pesquisa (com 
público externo)   -  2º Seminário para apresentação dos resultados à 
comunidade da fronteira
Organização de evento para divulgação de resultado de pesquisa (com 
público externo)   -  2º Seminário para apresentação dos resultados à 
comunidade científica
Participação em fóruns com portaria ou DOU  -  Comissão Mista Brasil-Peru 
sobre drogas e delitos conexos
Relatório institucional (publicado com editorial)  -  Relatório de pesquisa de 
campo sobre percepção de autoridades uruguaias de segurança
Relatório institucional (publicado com editorial)  -  Relatório de pesquisa de 
campo sobre práticas de consumo e percepção de autoridades uruguaias 
de educação e saúde
Relatório institucional (publicado com editorial)  -  Relatório de pesquisa de 
campo quantitativa sobre práticas de consumo e serviços de saúde 
brasileiros
Relatório institucional (publicado com editorial)  -  Relatório de pesquisa de 
campo qualitativa sobre práticas de consumo e serviços de saúde 
brasileiros

DIEST COORD. DE ESTADO E 
INSTITUIÇÕES

P00037/2
015

Avaliação do impacto do novo código de processo 
civil Brasileiro

Avaliar os impactos do novo CPC sobre: 
- Duração média dos processos, em toda as instâncias da 
jus ça; 
- Demanda (casos novos) e composição por tipo de processos, 
em  toda as instâncias da jus ça; 
- Taxa de atendimento da demanda e taxa de 
congestionamento, em toda as instâncias da justiça, segundo 
competências; 
- Taxa de recorribilidade,  em toda as instâncias da justiça, por 
classe processual 
- Taxas de homologação de acordos (ou taxas de sucesso das 
audiências de conciliação) 

08/04/2015 17/03/2018 n/c
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Unidade Coordenação
Número 
do 
Projeto

Título do Projeto Objetivo do Projeto Data de 
início Data de fim Produtos previstos para 2017

DIEST COORD. DE ESTADO E 
INSTITUIÇÕES

P00038/2
016

A representação do Estado brasileiro junto ao 
Sistema Interamericano de Direitos Humanos 

Compreender os diferentes aspetos envolvidos na atuação dos 
representantes do Estado brasileiro nos casos que tramitam 
no Sistema Interamericano de Direitos Humanos (SIDH), 
instância de responsabilização internacional ligada à 
Organização dos Estados Americanos (OEA) que tem com o 
missão cobrar dos países-membros os compromissos 
assumidos com a comunidade interamericana e garantir a 
proteção dos direitos humanos de vítimas de agressões que 
não foram devidamente reparadas nas esferas domésticas. 

07/08/2016 07/12/2017
TD  -  Produto 1
Artigo em boletim periódico do Ipea  -  Produto 2

DIEST COORD. DE ESTADO E 
INSTITUIÇÕES

P00045/2
016

Assessoria ao Pacto Nacional pela Redução de 
Homicídios

Realização de estudos e pesquisas sobre o fenômeno de 
homicídios no Brasil e o Pacto Nacional de Redução dos 
Homicídios. 29/12/2014 10/03/2017

Preparação de ACT ou TC celebrado  pelo Ipea  -  Produto 1 - Negociação 
de ACT com a Senasp
Representação do IPEA junto a outras instituições  -  Produto 5 - 
Representação do Ipea na Rede de Dados e Informações de Políticas 
Sociais, Segurança Pública e Justiça
Outros itens de produtos  -  Produto 6 - Apresentação do modelo lógico à 
equipe Senasp

DIEST COORD. DE ESTADO E 
INSTITUIÇÕES

P00051/2
016

Avaliação dos efeitos da aplicação da Lei nº 
11.343 de 23 de agosto de 2006 nas sentenças 
judiciais de condenações por crimes relacionados 
ao tráfico de drogas na cidade e região 
metropolitana do Rio de Janeiro.

O presente projeto pretende realizar um diagnóstico das 
sentenças judiciais de condenações por crimes relacionados 
ao tráfico de drogas na cidade e região metropolitana do Rio 
de Janeiro. Tal estudo permitirá avaliar a efetividade da 
aplicação da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006, bem 
como das interpretações dadas pelos juízes no momento da 
sentença. Propõe-se investigar em que medida o juiz se vale 
dos critérios legais para diferenciar a pena aplicada ao 
condenado.

14/03/2016 31/12/2017
Relatório de pesquisa (não publicado mas entregue para parceiros)  -  
Produto 1
Organização de evento para divulgação de resultado de pesquisa (com 
público externo)   -  Produto 2

DIEST COORD. DE ESTADO E 
INSTITUIÇÕES

P00065/2
016

Diagnóstico sobre as condições educacionais nas 
escolas pertencentes aos municípios prioritários 
para o Pacto Nacional pela Redução de 
homicídios

Produzir bases de dados, indicadores e análises acerca do 
diagnóstico dos crimes no Brasil e seus determinantes. 15/04/2016 15/04/2019 n/c

DIEST COORD. DE ESTADO E 
INSTITUIÇÕES

P00070/2
016

Estudo do Banco de Dados da SENAD, sobre as 
pessoas acolhidas nas CTs financiadas pelo 
Governo Federal

Com base no Banco de Dados da SENAD, sobre as pessoas 
acolhidas nas CTs financiadas pelo Governo Federal, o estudo 
pretende produzir estatísticas descritivas sobre os registros 
constantes desta base, de modo a identificar: Perfis 
socioeconômicos dos acolhidos; Tempo de permanência 
médio nas CTs; Taxas de abandono do tratamento; Taxas de 
reinternação; Outros

06/06/2016 08/12/2017
Artigo em boletim periódico do Ipea  -  Produto 1
Nota técnica ou "position paper"  -  Produto 2
TD  -  Produto 3

DIEST COORD. DE ESTADO E 
INSTITUIÇÕES

P00071/2
016

Análise do campo organizacional das CTs e suas 
práticas de intermediação de interesses com o 
Estado. Genealogia das organizações de 
intermediação de interesses das CTs. 

Testar a hipótese da emergência de um campo organizacional 
das Comunidades Terapêuticas, identificando sua estrutura, 
seus mecanismos de coordenação, e sua capacidade efetiva 
de exercer influência sobre as políticas públicas dos entes 
subnacionais, referentes ao cuidado de pessoas com 
transtornos decorrentes do uso de SPAs. 

20/08/2016 20/08/2017
Nota técnica ou "position paper"  -  Produto 1
TD  -  Produto 2
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Unidade Coordenação
Número 
do 
Projeto

Título do Projeto Objetivo do Projeto Data de 
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DIEST COORD. DE ESTADO E 
INSTITUIÇÕES

P00073/2
016

Análise comparativa das metodologias de cuidado 
a usuários problemáticos de SPAs: CTs e CapsAd

Análise comparativa dos modelos de cuidado preconizados 
pelas CTs e pelos CAPS Ad, especialmente no que se refere aos 
seus "burocratas de nível de rua". 

06/06/2016 20/12/2017
Nota técnica ou "position paper"  -  Produto 1
TD  -  Produto 2

DIEST COORD. DE ESTADO E 
INSTITUIÇÕES

P00086/2
016 A construção jurídica das políticas públicas Analisar dimensões variadas das profissões jurídicas no Brasil e 

seus impactos, potenciais ou efetivos, nas políticas públicas 01/07/2016 31/07/2017

TD  -  1. A construção jurídica das políticas públicas: o cotidiano da 
administração direta
Desenvolvimento de bases de dados primárias  -  Diagnóstico da advocacia 
pública estadual
TD  -  2. A construção jurídica das políticas públicas: a formulação de atos 
normativos e a relação entre Ministérios e Casa Civil
TD  -  3. A construção jurídica das políticas públicas: direito e gestão pública 
entre diferentes modelos de Estado

DIEST COORD. DE ESTADO E 
INSTITUIÇÕES

P00087/2
016

Direito, políticas públicas e desenvolvimento: 
estudos comparados e internacionais

Compreender processos globais de conformação do campo 
jurídico e de sua relação com as políticas públicas 01/07/2016 31/12/2018

Artigo em periódico Qualis B1, B2  -  1. Advogando no novo 
desenvolvimentismo: profissionais do direito e a construção do moderno 
setor de Telecom no Brasil (anos 1980 aos anos 2010)
TD  -  2. Advogados, governança e globalização: variação nos sentidos da 
"advocacia de interesse público nas Américas"
Republicação em língua estrangeira  -  2. Lawyers, governance, and 
globalizaiton: the diverging paths of "public interest law" across the 
Americas

DIEST COORD. DE ESTADO E 
INSTITUIÇÕES

P00088/2
016

Trajetória e sentidos de reforma da justiça no 
Brasil

Recuperar e analisar as iniciativas de reforma da justiça no 
Brasil a partir do ano de 2003 01/07/2016 31/12/2018 n/c

DIEST COORD. DE ESTADO E 
INSTITUIÇÕES

P00103/2
016 Pensando o Direito TED SAL/Ipea n. 01/205

Apoiar o Ministério da Justiça na realização de pesquisas 
empíricas que visam informar propostas de mudanças 
legislativas, mediante assessoria técnica e acompanhamento 
de atividades de campo conduzidas em parceria com grupos 
de pesquisa no país

15/09/2015 15/09/2017

Relatório institucional (publicado com editorial)  -  Produto 1
Relatório institucional (publicado com editorial)  -  Produto 2
Relatório institucional (publicado com editorial)  -  Produto 3
Relatório institucional (publicado com editorial)  -  Produto 4
Artigo na Revista Desafios e outros artigos de pequena monta (jornais e 
revistas)  -  Produto 5
Artigo na Revista Desafios e outros artigos de pequena monta (jornais e 
revistas)  -  Produto 6
Artigo na Revista Desafios e outros artigos de pequena monta (jornais e 
revistas)  -  Produto 7
Artigo na Revista Desafios e outros artigos de pequena monta (jornais e 
revistas)  -  Produto 8

DIEST COORD. DE ESTADO E 
INSTITUIÇÕES

P00107/2
016 Observatório de Direitos e Políticas Públicas

Acompanhar a situação dos direitos civis, políticos, 
econômicos, sociais, culturais e ambientais. O foco do 
observatório estará no acompanhamento dos direitos. 
Interessa, particularmente, acompanhar como os direitos são 
assegurados ou ameaçados, como avançam ou retrocedem,  
que incluem os acontecimentos no espaço do Executivo – do 
ponto de vista institucional e das políticas –, mas também do 
Legislativo, do Judiciário e da sociedade de forma geral, a 
par r dos debates públicos levantados. 

29/06/2016 31/12/2018 n/c
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DIEST COORD. DE ESTADO E 
INSTITUIÇÕES

P00121/2
016

Dimensionamento, perfil e oferta de políticas 
públicas para a população em situação de rua no 
Brasil

Mapear o fenômeno da população de rua no Brasil 
 
Específicos: 
Realizar estimativa populacional da população em situação de 
rua (2015) 
Atualizar a estimativa para 2016, aprofundando a análise de 
efeitos econômicos na sua dinâmica (foco: desemprego) 
Análise de "oferta e demanda" de serviços públicos à 
população em situação de rua (foco: assistência social, saúde 
e habitação) 
Análise do perfil da população em situação de rua (dados do 
Cadastro Único)

16/08/2016 31/12/2017

TD  -  Estimativa de População de Rua no Brasil
Organização ou edição de livro (por volume)  -  Situação Social População 
de Rua
Apresentação de artigo em evento nacional com aprovação do diretor ou 
peer review  -  Mapeamento da população de rua no Brasil - ABEP 2017
Nota técnica ou "position paper"  -  Perfil da População de Rua
Organização de evento para divulgação de resultado de pesquisa (com 
público externo)   -  Seminário Diest com participação do CIAMP
Representação do IPEA junto a outras instituições  -  Representação do 
Ipea junto ao MJC referente à população de rua
Artigo em periódico Qualis B1, B2  -  Mapeamento da população de rua no 
Brasil

DIEST COORD. DE ESTADO E 
INSTITUIÇÕES

P00141/2
016

Questões econômicas e sociológicas da produção 
e consumo de medicamentos em âmbito 
internacional

Analisar as grandes questões econômicas e sociais da indústria 
farmacêutica global  em duas vertentes a) produção e 
consumo de medicamentos nos países desenvolvidos e 
emergentes; b) analisar criticamente os argumentos a respeito 
da chamada farmaceuticalização da sociedade 
contemporânea, que envolve a acusação de que a indúistria 
farmacêutica apoia a criação de novas categorias de 
enfermidade com objetivo de vender medicamentos 
("vendagem de doenças"). 

11/10/2016 11/12/2017
TD  -  Produto 1
Artigo em boletim periódico do Ipea  -  Produto 2
Nota técnica ou "position paper"  -  Produto 4
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do 
Projeto

Título do Projeto Objetivo do Projeto Data de 
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DIEST COORD. DE ESTADO E 
INSTITUIÇÕES

P00142/2
016

Estudos para uma abordagem estratégica integral 
sobre o problema das drogas

O presente projeto tem por objetivo realizar uma reflexão 
crítica e propositiva sobre o arranjo jurídico-institucional da 
política brasileira sobre drogas, de modo a propiciar as 
condições necessárias para formulação, implementação e 
monitoramento de uma estratégia nacional integral sobre 
drogas. 

01/11/2016 30/06/2018

Nota técnica ou "position paper"  -  Diagnóstico sobre a política nacional de 
álcool
Nota técnica ou "position paper"  -  Diagnóstico sobre a política nacional de 
tabaco
Nota técnica ou "position paper"  -  Diagnóstico sobre a política nacional de 
medicamentos controlados
Nota técnica ou "position paper"  -  Diagnóstico sobre a política nacional de 
drogas ilícitas
Nota técnica ou "position paper"  -  Diagnóstico sobre a política nacional de 
prevenção ao uso de drogas
Nota técnica ou "position paper"  -  Diagnóstico sobre a política nacional de 
repressão ao uso de drogas
Nota técnica ou "position paper"  -  Diagnóstico sobre a política nacional de 
saúde mental
Nota técnica ou "position paper"  -  Representações sociais sobre o álcool e 
outras drogas
Nota técnica ou "position paper"  -  Redes acadêmicas em temas de álcool 
e outras drogas
Nota técnica ou "position paper"  -  Redes estatais em temas de álcool e 
outras drogas
Nota técnica ou "position paper"  -  Redes sociais em temas de álcool e 
outras drogas
TD  -  Estratégia Nacional Integral sobre Drogas
TD  -  Cenários para a Política Nacional sobre Drogas
TD  -  Redes e Centros de Atenção Psicossocial em Álcool e Outras Drogas: 
uma análise de sua implementação
Organização de evento para divulgação de resultado de pesquisa (com 
público externo)   -  Lançamento da Estratégia Nacional Integral sobre 

DIEST COORD. DE ESTADO E 
INSTITUIÇÕES

P00153/2
016

Acesso à Justiça, tribunais e defensoria pública no 
Brasil

Descrever a atuação da defensoria pública brasileira, sua 
relação com os tribunais nacionais e o papel que desempenha 
na ampliação ao acesso à Justiça.

01/01/2017 31/12/2017
Capítulo de livro externo  -  Publicação integral nos anais do evento
Apresentação de artigo em evento internacional com aprovação do diretor 
ou peer review  -  Seminário Internacional Acesso à Justiça e direito de 
interesse público

DIEST COORD. DE ESTADO E 
INSTITUIÇÕES

P00016/2
017

A farmaceuticalização da sociedade e a regulação 
pública em saúde

Caracterizar, a partir da literatura internacional de sociologia 
médica, o conceito de farmaceuticalização da sociedade e 
suas raízes na autonomia do conhecimento médico, 
mostrando as dificuldades de uma regulação pública nesse 
campo devido  à criação incessante de novas  categorias de 
enfermidades que favorecem  a diversificação e a ampliação 
do consumo de fármacos pela sociedade. 

26/01/2017 26/01/2018 n/c
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DIEST COORD. DE ESTADO E 
INSTITUIÇÕES

P00027/2
017

MERCADO DE PLANOS DE SAÚDE: O PROBLEMA 
VIRA SOLUÇÃO?  

Com a globalização, uma visão fiscalista, que prega o fomento 
do mercado de planos como solução pragmática para 
desonerar as contas públicas, foi crescendo na sociedade. 
Nesse sentido, a dinâmica contraditória do mercado merece 
mais atenção da comunidade científica e das autoridades 
governamentais, caso se queira, a um só tempo, consolidar o 
SUS, fortalecer a capacidade regulatória do estado e reduzir os 
gastos privados das famílias e dos empregadores com 
assistência à saúde 

06/03/2017 29/12/2017 Outros itens de produtos -  Livro (Ipea-Fiocruz)

DIEST DIRETORIA P00129/2
016

Implementação de políticas públicas: efeitos da 
atuação de agentes públicos e dos processos de 
implementação sobre a ação governamental e 
seus públicos-alvo

O projeto tem como objetivo problematizar os processos de 
implementação de políticas públicas, evidenciando as 
repercussões que estes têm sobre os conteúdos e estratégias 
de programas governamentais, assim como sobre os seus 
públicos-alvo. Pretende-se identificar, descrever e avaliar os 
efeitos institucionais e os efeitos sociais provocados por 
processos de implementação, a partir de casos selecionados 
de políticas públicas no Brasil. 

01/09/2016 31/12/2018

TD  -  Produto 5 - TD analise de caso setorial
TD  -  Produto 6 - TD analise de caso setorial
TD  -  Produto 7 - TD analise de caso setorial
TD  -  Produto 8 - TD analise de caso setorial
Organização de oficina de trabalho  -  Produto 9 - 1a oficina

DIEST DIRETORIA P00081/2
014

Condicionantes Institucionais à Execução de 
Projetos de Investimento em Infraestrutura

Compreender em profundidade os fatores de ordem 
institucional que constrangem ou habilitam a execução 
acelerada de obras de infraestrutura no Brasil 
contemporâneo.

12/09/2014 31/12/2018 n/c
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Diretoria de Estudos e Políticas Macroeconômicas

Unidade Coordenação
Número 
do 
Projeto

Título do Projeto Objetivo do Projeto Data de 
início Data de fim Produtos previstos para 2017

DIMAC
COORDENAÇÃO DE 
ESTUDOS 
MACROSSETORIAIS

P0067/20
13 Sistema Monetário e Financeiro Internacional

Analisar o processo de mudança das instituições financeiras 
mundiais e locais nos BRICS e nas economias centrais, com 
ênfase no desenvolvimento do sistem,a bancário e do 
mercado de capitais. 

02/01/2014 31/08/2017 TD  -  Um panorama das finanças digitais

DIMAC
COORDENAÇÃO DE 
ESTUDOS 
MACROSSETORIAIS

P000199/
2013

Economia Internacional e Nova Arquitetura 
Financeira

Trata-se de avançar - por meio de uma coletânea - na 
compreensão da dinâmica econômica dos países 
desenvolvidos (Estados Unidos, União Europeia, Reino Unido e 
Japão) e do sistema financeiro internacional após a crise 
sistêmica de 2008. Procura-se também delinear as principais 
hipóteses explicativas para a crise; realizar um panorama das 
políticas macroeconômicas implementadas pelos países 
desenvolvidos; e a lógica e os componentes dos fluxos de 
capitais para os países em desenvolvimento.

06/01/2013 31/07/2017

Capítulo de livro do Ipea  -  Introdução
Organização ou edição de livro (por volume)  -  Organização de livro, Uma 
Apresentação e um Prefácio do presidente do Ipea
Capítulo de livro do Ipea  -  CAPÍTULO 1. Estados e mercados na crise 
financeira
Capítulo de livro do Ipea  -  CAPÍTULO 2. A crise financeira e a evolução do 
sistema bancário
Capítulo de livro do Ipea  -  CAPÍTULO 3. O funcionamento recente da 
política monetária nos EUA
Capítulo de livro do Ipea  -  CAPÍTULO 4. Basileia III: convenção financeira
Capítulo de livro do Ipea  -  CAPÍTULO 5. A crise na área do euro: o Fundo 
Monetário Internacional e a gestão da crise
Capítulo de livro do Ipea  -  CAPÍTULO 6. A nova abordagem do FMI na 
gestão da conta de capital e seus pontos cegos: lições do Brasil e da Coreia 
do Sul
Capítulo de livro do Ipea  -  CAPÍTULO 7. Fluxos de capitais para os países 
emergentes
Capítulo de livro do Ipea  -  CAPÍTULO 8. Fluxos internacionais de capitais – 
BRICS – 2000-2011
Capítulo de livro do Ipea  -  CAPÍTULO 9. O triângulo estratégico e as 
mudanças internacionais
Capítulo de livro do Ipea  -  CAPÍTULO 10. The heterodox notion of 
structural crisis
Capítulo de livro do Ipea  -  CAPÍTULO 11. O mal-estar na economia mundial
TD  -  Panorama do mercado de derivativos financeiros global
TD  -  A nova abordagem do FMI sobre a Gestão dos Fluxos de Capitais e 
suas limitações: Lições do Brasil e da Coreia do Sul (Daniela).

À Diretoria de Estudos e Políticas Macroeconômicas compete a promoção e a realização de estudos, pesquisas e demais 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 desenvolvimento econômico.
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Número 
do 
Projeto

Título do Projeto Objetivo do Projeto Data de 
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DIMAC
COORDENAÇÃO DE 
ESTUDOS 
MACROSSETORIAIS

P000396/
2013

Análise Institucional do  Sistema Finaneiro no 
Brasil 

Ajudar a desenvolver o bloco financeiro do modelo 
macroeconômico keynesiano da Dimac-Ipea à luz dos fatos 
estilizados observados sobre o tamanho e a composição dos 
portfólios de segmentos selecionados do mercado financeiro 
no Brasil (bancos comerciais e múltiplos, fundos de 
investimento e fundos de pensão), na intenção de iluminar o 
desempenho e as estratégias de alocação do portfólio de cada 
segmento, bem como a relação entre as referidas estratégias e 
a operacionalização da política monetária;

03/02/2014 21/12/2018

TD  -  Giuliano: Desempenho dos coglomerados finaceiros brasileiros com 
enfase na lucratividade dos bancos, 2006-2015
TD  -  Adriana: Basileia
TD  -  Adriana: Fundos de investimentos 2003-2015: Proxy de lucro e 
análise da composição da carteira por semgmento de investimento de 
investidor, classe de fundos e categoria de ativos
TD  -  Bruno: A operacionalização da Política Nacional Brasileira
Organização de evento para divulgação de resultado de pesquisa (com 
público interno)   -  Apresentação do resultado da pesquisa Bruno de Conti
Nota técnica ou "position paper"  -  "Luciana Acioly: O Novo Banco de 
Desenvolvimento do BRICS: perspectivas e desafios para sua atuação no 
Brasil"
TD  -  "Monica Mora Y Araujo de C S Pessoa e Giuliano Contento de 
Oliveira: A contribuição dos diferentes segmentos do conglomerado 
financeiro para a lucratividade dos bancos - um estudo sobre o Bradesco, o 
Itaú, o Santander, o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal"
Organização de evento para divulgação de resultado de pesquisa (com 
público interno)   -  Giuliano Contento: Apresentação de resultado de 
pesquisa
Organização de evento para divulgação de resultado de pesquisa (com 
público interno)   -  Adriana Nunes: Apresentação de resultado de pesquisa 
TD  -  "Claudio Hamiltom Matos dos Santos, Antônio Carlos, Ítalo, Lidia e 
Lucas Vasconcelos: Um modelo de consistência fluxo-estoque para a 
economia brasileira com um sistema financeiro bem desenvolvido"
Organização de evento para divulgação de resultado de pesquisa (com 
público interno)   -  ABDE: Apresentação de resultado de pesquisa _ Bruno 
de Conti

DIMAC
COORDENAÇÃO DE 
ESTUDOS 
MACROSSETORIAIS

P00008/2
014 Revista Tempo do Mundo

Publicar revista internacional semestral, voltada a 
pesquisadores brasileiros e estrangeiros, bilíngue, idealizada 
para promover debates com ênfase na temática do 
desenvolvimento em uma perspec va Sul - Sul. 

07/01/2013 30/12/2017
Organização ou edição de periódico do Ipea  -  Volume 3, Número 1.
Organização ou edição de periódico do Ipea  -  Volume 3, Numero 2.

DIMAC
COORDENAÇÃO DE 
ESTUDOS 
MACROSSETORIAIS

P00240/2
014

Metodologias de avaliação de impactos 
econômicos da tributação na cadeia produtiva do 
vestuário

A ser desenvolvido em conjunto pelas equipes técnicas da 
Secretaria da Receita Federal do Brasil (SRFB) e do Instituto de 
Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) – é o desenvolvimento de 
metodologias de avaliação de impactos econômicos da 
tributação na cadeia produtiva do vestuário a partir de 
extrações da base de dados da Nota Fiscal Eletrônica (NFe) e 
das receitas provenientes da arrecadação dos tributos federais 
desagregadas pela Classificação Nacional de Atividades 
Econômicas (CNAE). 

15/09/2014 30/06/2017

Desenvolvimento ou obtenção de bases de dados secundárias  -  
Construção de uma base de dados da cadeia de vestuário a partir dos 
dados da nota fiscal eletrônica.
Relatório de pesquisa (não publicado mas entregue para parceiros)  -  
Estudo sobre a cadeia produtiva do setor de vestuário, tanto em termos 
agregados, baseado na análise de insumo-produto, quanto desagregados, a 
partir das extrações da nota fiscal eletrônica (produtos 1 a 3) e das receitas 
provenientes da arrecadação dos tributos federais desagregadas pela 
CNAE, desde que disponibilizadas pela SRFB. A análise enfatizará a 
estrutura tributária da cadeia em questão.

Página 24



Unidade Coordenação
Número 
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Título do Projeto Objetivo do Projeto Data de 
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DIMAC
COORDENAÇÃO DE 
ESTUDOS 
MACROSSETORIAIS

P00263/2
014

Composição e determinantes setorias do 
investimento da indústria de transformação: uma 
análise a partir dos dados da Pesquisa Industrial 
Anual do IBGE

O objetivo deste trabalho consiste em, de um lado, avaliar os 
determinantes da taxa de lucro (se margem de lucro ou 
volume de vendas e/ou utilização de capacidade) e, de outro, 
mensurar o impacto desses determinantes nos investimentos 
setoriais da indústria de transformação. O estudo será 
realizado a partir dos dados dos IPAs setoriais da FGV-Dados, 
da PIA produto, da PIA empresa e das informações das 
demonstrações de resultado contidas na CVM (capital aberto) 
e na Serasa (capital fechado). 

19/12/2014 22/12/2017

TD  -  Produto 1 - Revisão da literatura sobre decisões de investimento
Desenvolvimento ou obtenção de bases de dados secundárias  -  Produto 2 - 
Organização das informações de margem de lucro e do volume vendido 
por atividade CNAE da PIA Aplicação de método de painel para avaliar o 
impacto do grau de utilização e da margem de lucro sobre o investimento 
setorial na indústria de transformação no brasil
TD  -  Produto 3 -  Artigo com estatísticas descritivas e aplicação de 
econometria de painel para avaliar o impacto do grau de utilização e da 
margem de lucro sobre o investimento setorial na indústria de 
transformação no Brasil

DIMAC
COORDENAÇÃO DE 
ESTUDOS 
MACROSSETORIAIS

P00043/2
015 Arquitetura da União Europeia e do euro

Trata-se de realizar um panorama – por meio de uma 
coletânea – sobre os avanços e os limites de diversos aspectos 
da União Europeia e da moeda única, tais como a Política 
Agrícola Comum da Europa e a segurança energética e 
mudanças climáticas. Procura-se também discutir o processo 
político de criação e de gestão da moeda comum europeia; a 
necessária centralização monetária e financeira para preservar 
a moeda comum, por meio da união bancária e ampliação dos 
poderes do Banco Central Europeu

05/01/2015 31/10/2017

Organização ou edição de livro (por volume)  -  Arquitetura da União 
Europeia e do euro, sob a coordenação de Marcos Antonio Macedo Cintra. 
Brasília, IPEA, 2015
Capítulo de livro do Ipea  -  INTRODUÇÃO
Capítulo de livro do Ipea  -  CAPÍTULO 1. Uma contribuição para a análise da 
crise da União Europeia
Capítulo de livro do Ipea  -  CAPÍTULO 2. União Europeia e seus aspectos 
econômicos: lições para a integração na América do Sul?
Capítulo de livro do Ipea  -  CAPÍTULO 3. Negociações, interesses e 
instrumentos da Política Agrícola Comum da Europa
Capítulo de livro do Ipea  -  CAPÍTULO 4. Centralização monetária e 
financeira para preservar a moeda comum: união bancária e ampliação dos 
poderes do BCE
Capítulo de livro do Ipea  -  CAPÍTULO 5. Integração financeira e 
institucionalidade operacional do mercado de dívida soberana em euro no 
mercado unificado. O papel do eurossistema na dinâmica de negociação e 
as implicações para a crise de endividamento
Capítulo de livro do Ipea  -  CAPÍTULO 6. As possibilidades do euro como 
moeda de referência internacional
Capítulo de livro do Ipea  -  CAPÍTULO 7. O processo político de criação da 
moeda comum europeia
Capítulo de livro do Ipea  -  CAPÍTULO 8. The potential and limitations of the 
EU (as a supranational state in the making) to reform finance and 
overcome the crisis
Capítulo de livro do Ipea  -  CAPÍTULO 9. O sistema financeiro europeu
Capítulo de livro do Ipea  -  CAPÍTULO 10. Segurança energética e 
mudanças climáticas na União Europeia

DIMAC
COORDENAÇÃO DE 
ESTUDOS 
MACROSSETORIAIS

P00066/2
015

Distribuição de renda, estrutura produtiva e 
crescimento: uma análise comparativa entre 
Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, Peru, Uruguai e 
Venezuela no período 1990-2012 

O objetivo desta pesquisa consiste em analisar a relação entre 
distribuição de renda, estrutura produtiva e o crescimento 
econômico de alguns países da América do Sul, a saber, 
Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, Peru, Uruguai e Venezuela 
para o período compreendido entre 1990 e 2012.  

08/06/2015 31/03/2017
TD  -  Texto com estudo econométrico (painel de dados) sobre a relação 
entre distribuição de renda, estrutura produtiva e crescimento para os 
países da América do Sul
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DIMAC
COORDENAÇÃO DE 
ESTUDOS 
MACROSSETORIAIS

P00126/2
016 Expectativas de agentes econômicos no Brasil

Analisar os determinantes do comportamento das 
expectativas dos agentes econômicos, e a confiabilidade das 
sondagens para explicar as decisões daqueles.

04/07/2016 31/08/2017
TD  -  Os índices de confiança em ajudado a elaborar previsões econômicas 
confiáveis no Brasil?
TD  -  A cobertura da econômia nos meios de comunicação e os índices de 
confiança no Brasil

DIMAC
COORDENAÇÃO DE 
ESTUDOS 
MACROSSETORIAIS

P00127/2
016 Vulnerabilidade Externa da Economia Brasileira

Avaliar o grau de vulnerabilidade externa da economia 
brasileira, a partir da evolução dos principais componentes da 
conta financeira do balanço de pagamentos, dadas suas 
consequências em termos de estoques de ativos e passivos 
externos e de fluxos de pagamentos de juros e dividendos. 
Analisar também a capacidade de geração de divisas, 
necessárias para honrar os compromissos externos, 
evidenciada a partir dos saldos comerciais e da composição da 
pauta de exportação e de importação. 

05/09/2016 31/03/2017
TD  -  Análise da vulnerabilidade externa da economia brasileira, a partir de 
observações acerca da sua compe-titividade no cenário internacional e da 
evolução do passivo externo.

DIMAC
COORDENAÇÃO DE 
ESTUDOS 
MACROSSETORIAIS

P00137/2
016

Projeto Gemmes – Generalized Monetary 
Multisectoral Macrodynamics for the Ecological 
Shif

Desenvolver um modelo macroeconômico capaz de prover 
recomendações de políticas públicas concernentes a cenários 
de mudança energética calibrados para o Brasil. O modelo 
será baseado em sistemas dinâmicos não-lineares e reunirá o 
modelo macroeconômico a uma interpretação física do setor 
energético, bem como uma detalhada descrição do setor 
financeiro.

01/11/2016 30/11/2017
TD  -  Lucas Ferraz Vasconcelos e Claudio Hamilton Matos dos Santos:  
"Uma aplicação do modelo Gemmes para o Brasil" 

DIMAC COORDENAÇÃO DE 
FINANÇAS PÚBLICAS

P00208/2
014 Finanças públicas e avaliação de políticas Desenvolver estudos sobre as finanças e as políticas públicas 

dos estados e municípios brasileiros. 05/07/2014 05/12/2017

DIMAC
COORDENAÇÃO DO 
GRUPO DE ECONOMIA 
FINANCEIRA

P00115/2
015

Evidencias Micro e a decisão de poupar e 
trabalhar

revelar o comportamento financeiro dos agentes a partir de 
micro dados originados de registros administrativos ou de 
pesquisas de orçamento familiar.

02/11/2015 31/12/2017

TD  -  TD-Efeito do bolsa família sobre o emprego/investimento
TD  -  TD-Estudos da composição da poupança e da carteira de 
emprestimos das familías brasileiras: caracteristicas dos ativos e passivos, 
liquidez, prazo, motivação para poupança-MARCOS SILVEIRA
TD  -  TD- Análise descritiva do Cadastro Nacional de Informação Social 
(CNIS) através de amostra
Organização de evento para divulgação de resultado de pesquisa (com 
público interno)   -  SEMINÁRIO- Análise descritiva do Cadastro Nacional de 
Informação Social (CNIS) através de amostra

DIMAC
COORDENAÇÃO GRUPO 
DE ESTUDOS DE 
CONJUNTURA

P0068/20
13

Cadeias Globais de Valor e Complementaridade 
Produtiva na América do Sul

Analisar o potencial da economia brasileira e de países 
selecionados da América do Sul, em participarem de cadeias 
globais de valor (CGV) na região, por meio do denominado 
“fatiamento” do processo produtivo. Mais especificamente, o 
projeto consiste em mapear a demanda brasileira e sul-
americana por produtos intermediários com relação à 
capacidade de oferta regional, para se identificar os 
segmentos produtivos onde, em princípio, seria possível 
promover complementaridades produtivas.

02/01/2014 28/02/2017
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DIMAC
COORDENAÇÃO GRUPO 
DE ESTUDOS DE 
CONJUNTURA

P000152/
2013

Indicador da Condição da Política Monetária para 
o Brasil  Desenvolver um indicador da condição da política monetária 

para o Brasil. 01/04/2015 28/12/2018

DIMAC
COORDENAÇÃO GRUPO 
DE ESTUDOS DE 
CONJUNTURA

P000227/
2013

Acompanhamento da conjuntura econômica 
brasileira

Entender a dinâmica da economia brasileira, seus fatores 
determinantes e condicionantes, e avaliar o desempenho de 
curto prazo da economia brasileira. 
Subsidiar a formulação de políticas macroeconômicas e 
identificar questões macroeconômicos que demandem 
estudos e pesquisas mais aprofundados por parte da DIMAC. 

01/01/2014 31/12/2018

Organização ou edição de periódico do Ipea  -  Carta de Conjuntura nº 
34_José Ronaldo de C S Júnior
Organização ou edição de periódico do Ipea  -  Carta de Conjuntura nº 
35_José Ronaldo de C S Júnior
Organização ou edição de periódico do Ipea  -  Carta de Conjuntura nº 
36_José Ronaldo de C S Júnior
Organização ou edição de periódico do Ipea  -  Carta de Conjuntura nº 
37_José Ronaldo de C S Júnior
Artigo em boletim periódico do Ipea  -  Síntese da Carta de Conjuntura nº 
34_José Ronaldo de C S Júnior
Artigo em boletim periódico do Ipea  -  Síntese da Carta de Conjuntura nº 
35_José Ronaldo de C S Júnior
Artigo em boletim periódico do Ipea  -  Síntese da Carta de Conjuntura nº 
36_José Ronaldo de C S Júnior
Artigo em boletim periódico do Ipea  -  Síntese da Carta de Conjuntura nº 
37_José Ronaldo de C S Júnior
Artigo em boletim periódico do Ipea  -  Sessão sobre Finanças 
Públicas_Carta nº 34_Marco Aurelio Alves de Mendonça
Artigo em boletim periódico do Ipea  -  Sessão sobre Finanças 
Públicas_Carta nº 35_Marco Aurelio Alves de Mendonça
Artigo em boletim periódico do Ipea  -  Sessão sobre Finanças 
Públicas_Carta nº 36_Marco Aurelio Alves de Mendonça
Artigo em boletim periódico do Ipea  -  Sessão sobre Finanças 
Públicas_Carta nº 37_Marco Aurelio Alves de Mendonça
Artigo em boletim periódico do Ipea  -  Sessão sobre Inflação_Carta nº 
34_Maria Andreia Parente Lameiras
Artigo em boletim periódico do Ipea  -  Sessão sobre Inflação_Carta nº 
35_Maria Andreia Parente Lameiras

DIMAC
COORDENAÇÃO GRUPO 
DE ESTUDOS DE 
CONJUNTURA

P000244/
2013

Impactos  das mudanças demográficas sobre o 
crescimento econômico brasileiro

Estudar os impactos das mudanças da dinâmica demográfica 
brasileira sobre o crescimento econômico e outras variáveis 
macro.

02/01/2014 31/08/2017
TD  -  TD - demografia e capital humano
Desenvolvimento ou obtenção de bases de dados secundárias  -  Base de 
dados demografia

DIMAC
COORDENAÇÃO GRUPO 
DE ESTUDOS DE 
CONJUNTURA

P000250/
2013

Capital Humano: uma análise do caso brasileiro 
com dados desagregados por municípios

Estimar séries de dados sobre o estoque de capital humano 
por estados e municípios que viabilizem a elaboração de 
estudos sobre crescimento econômico e a criação de cenários 
prospectivos para o Brasil.

02/01/2014 31/03/2017
Desenvolvimento ou obtenção de bases de dados secundárias  -  Base de 
dados - Capital Humano

DIMAC
COORDENAÇÃO GRUPO 
DE ESTUDOS DE 
CONJUNTURA

P000252/
2013 Estoque de capital da economia brasileira

Revisão metodológica e atualização  das estimativas 
macroeconômicas do estoque de capital na economia 
brasileira, 1940-2010, publicadas no Ipeadata.

02/01/2014 31/03/2017

Desenvolvimento ou obtenção de bases de dados secundárias  -  Base de 
dados - estoque de capital macroeconômico
TD  -  TD - estoque de capital macroeconômico(José Ronaldo e Maria 
Andreia)
Artigo em boletim periódico do Ipea  -  Artigo - estoque de capital 
macro(José Ronaldo e Maria Andreia)

DIMAC
COORDENAÇÃO GRUPO 
DE ESTUDOS DE 
CONJUNTURA

P000253/
2013

Estoque de capital nos setores industriais dos 
municípios brasileiros

Obter estimativas do estoque de capital privado nos setores 
industriais  municípios brasileiros para os anos 1996-2010. 02/01/2014 31/03/2017

TD  -  Produto 1
Desenvolvimento ou obtenção de bases de dados secundárias  -  Produto 2
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DIMAC
COORDENAÇÃO GRUPO 
DE ESTUDOS DE 
CONJUNTURA

P000255/
2013

Instituições Econômicas e Políticas e seus 
Impactos sobre a Renda per Capita dos Países

Estudar a dinâmica das instituições econômicas e políticas e 
seus impactos sobre a renda per capita dos países. 02/01/2014 30/06/2017

TD  -  TD - instituições
Desenvolvimento ou obtenção de bases de dados secundárias  -  Base de 
dados - instituições

DIMAC
COORDENAÇÃO GRUPO 
DE ESTUDOS DE 
CONJUNTURA

P000288/
2013 Politica monetária e crédito

Realizar uma análise da evolução do crédito entre 2003 e 
2012, iden ficando os determinantes deste processo. 
Realizar uma análise da relação BC/STN para identificar como 
se deu a reação brasileira à política expansionista americana 
no pós crise. 

01/01/2014 31/07/2017
TD  -  Evolução do crédito no Brasil
Organização de evento para divulgação de resultado de pesquisa (com 
público interno)   -  Seminário para apresentação de resultado de pesquisa

DIMAC
COORDENAÇÃO GRUPO 
DE ESTUDOS DE 
CONJUNTURA

P00024/2
014 Núcleo de Análise Estatística

Estabelecer um núcleo de apoio estatístico para a DINTE, 
capaz de reunir, estruturar, tratar e analisar as grandes bases 
de dados relevantes para o estudo da inserção internacional 
brasileira.

16/09/2013 31/12/2017

Desenvolvimento ou obtenção de bases de dados secundárias -  
Desenvolvimento de rotinas em R para manipulação, organização e 
sistematização de dados constantes da base COMTRADE
Desenvolvimento ou obtenção de bases de dados secundárias  -  
Levantamento, organização e sistematização de bases de dados 
internacionais diversas, como CEIC DATA, WEO Database, WDI-Banco 
Mundial etc.
Desenvolvimento ou obtenção de bases de dados secundárias -  
Organização, sistematização e desenvolvimento de rotinas em R para 
leitura e manipulação da base de dados de comércio exterior brasileiro da 
SECEX

DIMAC
COORDENAÇÃO GRUPO 
DE ESTUDOS DE 
CONJUNTURA

P00227/2
014 Política Fisca e Dívida Estadual

Discutir as implicações macroeconômicas da dívida estadual e 
o papel desempenhado pelo endividamento estadual na 
condução da polí ca macroeconomica 02/01/2015 31/07/2017 TD  -  Produto 1

DIMAC
COORDENAÇÃO GRUPO 
DE ESTUDOS DE 
CONJUNTURA

P00228/2
014 O Dilema entre Inflação e Atividade Econômica

Avaliar a capacidade da Curva de Phillips Novo Keynesiana de 
explicar a dinâmica da inflação no Brasil. 10/12/2014 28/02/2017

TD  -  TD - O Dilema entre Inflação e Atividade Econômica
Artigo em boletim periódico do Ipea  -  O Dilema entre Inflação e Atividade 
Econômica

DIMAC
COORDENAÇÃO GRUPO 
DE ESTUDOS DE 
CONJUNTURA

P00100/2
015

Uma análise estrutural da demanda do consumo 
das famílias brasileiras

Construir uma série de consumo das famílias para o período 
2001 e 2013 com base em dados da POF e da PNAD que 
possibilite uma análise consistente da estrutura da demanda 
do consumo das famílias brasileiras

01/12/2014 30/07/2017
Desenvolvimento ou obtenção de bases de dados secundárias  -  Indicador 
do Consumo das famílias trimestral com base noa PNAD contínua e na POF
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DIMAC DIRETORIA P000261/
2013

Modelagem da economia brasileira em moldes 
DSGE

Construir e operacionalizar modelos DSGE (“Dinâmico 
Estocástico de Equilíbrio Geral”) para a realização de 
projeções e simulações para a economia brasileira. O objetivo 
geral dos modelos é identificar os impactos, no médio prazo 
(entre 1 e 4 anos), de diversos “choques” externos e de 
política econômica sobre a evolução das principais variáveis 
macroeconômicas.  

01/08/2013 29/12/2018

TD  -  Modelo DSGE com fricções financeiras 1 - Gerali et al. modificado 
(V.Cerqueira, M.Silva e M. Cavalcanti)
TD  -  Modelo DSGE com fricções financeiras 2 - Gertler e Karadi modificado 
(M.Cavalcanti, C.Arrigoni)
Apresentação (de artigo) em evento científico nacional  -  Política 
monetária no Brasil: abordagem DSGE (M.Cavalcanti, C.Arrigoni)
TD  -  Impactos da Política Monetária em um modelo DSGE com renda 
corrente como colateral (V.Cerqueira, M.Silva e M.Cavalcanti) 
Organização de evento para divulgação de resultado de pesquisa (com 
público interno)   -  Apresentação Seminário IPEA - Modelo DSGE com 
fricções financeiras 2 (M.Cavalcanti, C.Arrigoni)
Organização de evento para divulgação de resultado de pesquisa (com 
público interno)   -  Apresentação Seminário IPEA - Estimação de modelo 
DSGE com fricções financeiras em pequena economia aberta (V.Cerqueira, 
M.Silva)
Artigo em periódico Qualis B1, B2  -  Modelo DSGE com fricções financeiras 
em uma pequena economia aberta (V.Cerqueira, M.Silva)
Organização de evento para divulgação de resultado de pesquisa (com 
público externo)   -  Seminário Interno do IPEA
Organização de evento para divulgação de resultado de pesquisa (com 
público externo)   -  Seminário de lançamento do livro "Modelos DSGE para 
a economia brasileira"
Sistemas de informação, aplicativos, portais, sítios e produtos correlatos 
(complexidade média)  -  Portal: "Modelos DSGE aplicados à economia 
brasileira"
Apresentação de artigo em evento nacional com aprovação do diretor ou 
peer review  -  "O desafio do crescimento: as restrições macroeconômicas - 
Marco Antonio Freitas de H Cavalcanti"

DIMAC DIRETORIA P000299/
2013

Memória Estatística do Brasil no Acervo da 
Biblioteca do Ministério da Fazenda no Rio de 
Janeiro (BMF/RJ)

Preservar e disponibilizar para a comunidade científica e para 
o público em geral obras com estatísticas históricas do Brasil. 01/01/2013 31/12/2017

Desenvolvimento ou obtenção de bases de dados secundárias  -  bases de 
dados bibliográficas implicando, primeiro, a avaliação do conteúdo 
estatístico das publicações do acervo, sua catalogação por autores, temas, 
fontes, épocas, anos de publicação e cobertura, níveis e unidades político-
administrativas e demais atributos relevantes.
Outros itens de produtos -  Arquivos digitalizados e disponibilizados na 
página do projeto na internet (<http://memoria.org.br>  ) das coleções 
históricas de anuários e relatórios estatísticos do Brasil;
ACT com Plano de Trabalho  -  Celebração de acordo entre o IPHAN e o 
IPEA.
Relatório de pesquisa (não publicado mas entregue para parceiros)  -  " 
Relatório  técnico com o histórico das coleções, seu conteúdo  e notas 
bibliográficas.
Eustáquio Reis"
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DIMAC DIRETORIA P000397/
2013

Modelagem macroeconométrica em moldes 
estruturalistas 

Construir modelos macroeconométricos de  moldes 
estruturalistas que permitam aprofundar o entendimento dos 
determinantes da dinâmica macroeconômica e macrossetorial 
da econoisa brasileira e, com isto, possibilitar (i) melhores 
estimativas do impacto macroeconômico e macro-setorial de 
curtom prazo de políticas públicas específicas; e (ii) a 
construção de cenários de médio prazo para as dinâmicas 
macroecobnomica e macro-setorial da econoia brasileira

01/01/2013 28/12/2017

DIMAC DIRETORIA P00019/2
014

Modelo de Projeções Macroeconômicas e 
Previdenciárias de Médio e Longo Prazo

Construir e operacionalizar modelos econômicos que 
permitam fazer projeções macroeconômicas e previdenciárias 
de médio e longo prazo.

17/04/2014 30/11/2018

TD  -  "SIMULAÇÕES DA TRAJETÓRIA DA DÍVIDA BRUTA DO GOVERNO 
GERAL - 2017 a 2037 José Ronaldo de Castro Souza Júnior Francisco E. de 
Luna e Almeida Santos"
Outros itens de produtos  -  Manutenção e atualização de modelos 
econômicos que permitam fazer projeções macroeconômicas e 
previdenciárias de médio e longo prazo.
Capítulo de livro do Ipea  -  "Capítulo de livro - projeto Desafios das Nações 
José Ronaldo C S Júnior, Marco Antonio F H Cavalcanti"
Relatório de pesquisa (não publicado mas entregue para parceiros)  -  
Relatório entregue ao Ministério do Turismo - José Ronaldo de C S Júnior e 
Francisco Eduardo de Luna A Santos
Organização de evento para divulgação de resultado de pesquisa (com 
público externo)   -  "O desafio do crescimento: as restrições 
macroeconômicas José Ronaldo de Castro Souza Júnior"
Organização de evento para divulgação de resultado de pesquisa (com 
público externo)   -  "Workshop Desafios da Nação - Capítulo fiscal José 
Ronaldo de C S Júnior"
Organização de evento para divulgação de resultado de pesquisa (com 
público externo)   -  Crédito Consignado - José Ronaldo de C S Júnior

DIMAC DIRETORIA P00068/2
014

Acompanhamento e Análise das Finanças Públicas 
em Alta Frequência

Viabilizar a implementação de um projeto de 
acompanhamento e análise sistemáticos das Finanças Públicas 
e da Política Fiscal Brasileira pela Coordenação de Finanças 
Públicas da Diretoria de Estudos e Políticas Macroeconômicas 
(DIMAC).

01/07/2014 31/12/2018

TD  -  Consultor: Wesley Jesus_"Técnicas de Desagregação Temporal e 
Benchmarking: análise comparativa em séries de finanças públicas 
municipais".
Desenvolvimento ou obtenção de bases de dados secundárias  -  
Acompanhamento em alta frequência das finanças públicas estaduais. 
Elaboração e construção de relatórios para uso interno e externo relativo 
às finanças públicas e suas diversas frentes (investimentos, previdência, 
custeio) em alta frequência. 
Desenvolvimento ou obtenção de bases de dados secundárias  -  
Modelagem macroeconométrica para a economia brasileira. Atualização e 
melhoramentos referentes aos modelos macroeconométricos dos 
componentes da demanda agregada tocados na DIMAC-Brasília

DIMAC DIRETORIA P00031/2
015

Índice de custos na área de Tecnologia da 
Informação – TI

Desenvolvimento de índice ou pacote de índices que permitam 
análise efetiva da evolução dos custos na área de TI. 01/04/2015 31/03/2017

Organização de evento para divulgação de resultado de pesquisa (com 
público externo)   -  Seminário para apresentação dos resultados
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DIMAC DIRETORIA P00047/2
015 Modelos Macro

O presente instrumento tem por objeto o estabelecimento de 
parceria entre o Ministério da Previdência Social/Secretaria de 
Políticas de Previdência Social e o IPEA, visando à 
implementação de ações conjuntas que assegurem a 
realização de estudos e pesquisas de interesse mútuo, 
principalmente a respeito de temas concernentes a Gastos 
previdenciários e regimes próprios de previdência.

10/11/2015 10/11/2017
TD  -  "Simulações macroeconômicas a partir da análise de insumo-produto 
Lucas Ferraz Vasconcelos"

DIMAC DIRETORIA P00108/2
016 Regime Previdenciário dos Servidores da União

Intercâmbio e compartilhamento de técnicas, metodologias e 
bases de dados primárias dos servidores ativos, aposentados e 
pensionistas do governo federal para realização de simulações 
de mudanças paramétricas para estimativas de resultados de 
sustentabilidade do RPPS com fluxos de receitas, despesas e 
déficits em cenários sujeitos a choques, observada a 
obrigatoriedade legal de confidencialidade. Busca-se subsidiar 
tanto política de gestão de pessoas quanto relacionadas ao 
Regime Próprio.

01/08/2016 01/08/2017

Relatório de pesquisa (não publicado mas entregue para parceiros)  -  
"Desenvolver simulações de mudanças paramétricas para estimativas de 
resultados de sustentabilidade do RPPS com fluxos de receitas, despesas e 
déficits em cenários sujeitos a choques, implementando a programação em 
softwares econométricos e estatísticos. Bernardo Patta Schettini"
Relatório de pesquisa (não publicado mas entregue para parceiros)  -  
"Elaborar relatório final que contemple aprimoramentos e críticas do 
simulador, metodologia adotada e os resultados obtidos. Claudio Hamilton 
M dos Santos Bernardo Patta Schettini"
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Unidade Coordenação
Número 
do 
Projeto

Título do Projeto Objetivo do Projeto Data de 
início Data de fim Produtos previstos para 2017

DINTE
COORDENAÇÃO DE 
ESTUDOS EM 
INSTITUIÇÕES E 
GOVERNANÇA 
INTERNACIONAL

P000275/
2013

COBRADI: Cooperação Brasileira para o 
Desenvolvimento Internacional (2011-2013 e 
2014-2015).

Identificar e descrever as ações da Cobradi; configurar o perfil 
da cooperação brasileira nos continentes e países segundo 
setores, temas e ações; 
e compilar os dispêndios anuais do governo federal a partir de 
método desenvolvido no Ipea.  

04/06/2012 21/12/2018
TD  -  Resgate da história do levantamento Cobradi e a análise da 
metodologia empregada na composição dos relatórios sobre a Cobradi 
entre 2005 e 2013.

DINTE
COORDENAÇÃO DE 
ESTUDOS EM 
INSTITUIÇÕES E 
GOVERNANÇA 
INTERNACIONAL

P00107/2
015 Políticas Públicas de Refúgio no Brasil.

A pesquisa objetiva verificar como 2.520 estrangeiros na 
condição de refugiados avaliam os servços de utilidade pública 
disponibilizados pelo governo brasileiro, tendo como 
motivação o aperfeiçosmento da Política Nacional de Refúgio. 
Incluem-se dentre seus objetivos: i) ifentificar a noção de 
proteção nas ações de governo; ii) disponibilizar dados e 
informações sobre os refugiados; e iii)  contribuir para o 
aperfeiçoamento das políticas de governo que dão 
sustentação ao asilo.

02/01/2015 29/12/2017
Organização ou edição de livro (por volume)  -  Percepção dos Refugiados 
sobre os serviços públicos de proteção e apoio

DINTE
COORDENAÇÃO DE 
ESTUDOS EM 
INSTITUIÇÕES E 
GOVERNANÇA 
INTERNACIONAL

P00118/2
015

Projeto Construção de Cenários para o Brasil 2035 
(antigo Projeto Brasil 2100)_2016

Identificar possíveis caminhos e desafios para a construção de 
uma sociedade mais próspera e solidária no Brasil até 2100. 26/08/2015 29/12/2017

Artigo em boletim periódico do Ipea  -  Produto 1 - será publicado TD para 
discussão
Organização de oficina de trabalho  -  Produto 3 - Serão realizadas 6 
Workshops (diversas oficinas de trabalho no Ipea)
Organização ou edição de livro (por volume)  -  Produto 4 - Publicação de 
livro contendo os resultados do projeto
Organização de evento para divulgação de resultado de pesquisa (com 
público externo)   -  Produto 5 - Evento de lançamento dos resultados 
finais. Esse evento será realizado no Ipea em conjunto com as outras 
instituições parceiras.
Organização ou edição de livro (por volume)  -  Produto 9 - Preparaçao e 
publicação de sumário executivo do livro contendo os resultados do 
projeto Brasil 2035

À Diretoria de Estudos e Relações Econômicas e Políticas Internacionais (Dinte) compete a promoção e a realização de estudos, pesquisas e demais ações necessárias ao cumprimento da 
missão institucional do Ipea em questões pertinentes às áreas de acompanhamento e análise conjuntural dos fluxos de comércio e de capitais internacionais, à lógica de operação das 
corporações transnacionais, à dinâmica das cadeias produtivas globais, às instituições multilaterais, à integração regional, à cooperação para o desenvolvimento socioeconômico, à 
segurança energética e territorial, à condução da política externa, bem como ao acompanhamento dos acordos de cooperação e intercâmbio com órgãos e entidades públicas ou privadas 
internacionais de planejamento e pesquisa.
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Unidade Coordenação
Número 
do 
Projeto

Título do Projeto Objetivo do Projeto Data de 
início Data de fim Produtos previstos para 2017

DINTE
COORDENAÇÃO DE 
ESTUDOS EM 
INSTITUIÇÕES E 
GOVERNANÇA 
INTERNACIONAL

P00146/2
015

Mecanismos de Monitoramento e Avaliação para 
a Cooperação Sul-Sul e Triangular: Lições do Brasil 
para a Agenda de Desenvolvimento Pós-2015

A pesquisa proposta tem por objetivo revisar as práticas de 
monitoramento e avaliação de diferentes instituições 
envolvidas na na cooperação sul-sul e triangular do Brasil, 
examinando como essas práticas refletem princípios distintos 
da assistência oficial ao desenvolvimento dos países da OCDE 
e sistematizando suas principais lições, oportunidades e 
obstáculos com vistas a seu aperfeiçoamento no contexto da 
agenda para o desenvolvimento pós-2015. 

01/06/2015 01/12/2017

DINTE
COORDENAÇÃO DE 
ESTUDOS EM 
INSTITUIÇÕES E 
GOVERNANÇA 
INTERNACIONAL

P00011/2
016

O impacto independente das condicionalidades 
dos programas de transferência condicionada de 
renda em indicadores educacionais

O objetivo do projeto é tentar mensurar se as 
condiconalidades do Programa Bolsa Familia tem um efeito 
independente (em relação às transferências monetárias) nos 
indicadores educacionais de abandono e progressão dos 
alunos do ensino fundamental.

27/01/2016 27/01/2017 TD  -  Produto 1

DINTE
COORDENAÇÃO DE 
ESTUDOS EM 
INSTITUIÇÕES E 
GOVERNANÇA 
INTERNACIONAL

P00012/2
016

Avaliação dos efeitos das aposentadorias 
precoces sobre a ocupação e a produtividade do 
trabalhador

O objetivo é tentar mensurar o impacto das aposentadorias 
em idades precoces (definidas como aquelas ocorridas abaixo 
dos 60 anos para homens e dos 55 anos para mulheres) na 
ocupação e na produtividade dos ocupados.

27/01/2016 27/01/2017

DINTE
COORDENAÇÃO DE 
ESTUDOS EM 
INSTITUIÇÕES E 
GOVERNANÇA 
INTERNACIONAL

P00015/2
016

O fim do fator previdenciário e a introdução da 
idade mínima - questões para o Regime Geral de 
Previdência Social

A reforma do Regime Geral de Previdência Social está de volta 
à arena política. Entre os tópicos mais relevantes da possível 
reforma está a introdução de uma idade mínima. Este projeto 
busca mensurar os impactos distributivos da flexibilização do 
fator previdenciário e projeções de despesa no longo prazo 
(2060) para cenários de introdução da idade mínima.

11/02/2016 11/02/2017

DINTE
COORDENAÇÃO DE 
ESTUDOS EM 
INSTITUIÇÕES E 
GOVERNANÇA 
INTERNACIONAL

P00018/2
016

A unificação das transferências para a infância - a 
experiência sul-americana e as perspectivas para 
o Brasil

1. Avaliar a experiência sul-americana de integração das 
transferências para a infância. 
2. Propor um desenho para uma possível unificação das 
transferências para a infância no Brasil, com microssimulações 
do seu impacto.

16/02/2016 16/02/2017 TD  -  Produto 1

DINTE
COORDENAÇÃO DE 
ESTUDOS EM 
INSTITUIÇÕES E 
GOVERNANÇA 
INTERNACIONAL

P00022/2
016

Repensando a Participação do Brasil na 
Governança Global da Saúde

- Mapear as reformas de instituições de governança global da 
saúde 
- Analisar os efeitos dessas reformas para a efetividade e 
eficiência das ins tuições de governança global da saúde 
- Analisar os efeitos dessas reformas para o engajamento do 
Brasil na governança global da saúde 
- Analisar os efeitos dessas reformas para a influência do Brasil 
na governança global da saúde  
 

01/02/2016 31/08/2017
Artigo em boletim periódico do Ipea  -  Produto 1
TD  -  Produto 2
Capítulo de livro externo  -  Produto 3
Apresentação (de artigo) em evento científico internacional  -  Produto 4
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Unidade Coordenação
Número 
do 
Projeto

Título do Projeto Objetivo do Projeto Data de 
início Data de fim Produtos previstos para 2017

DINTE
COORDENAÇÃO DE 
ESTUDOS EM 
INSTITUIÇÕES E 
GOVERNANÇA 
INTERNACIONAL

P00039/2
016

Redução da pobreza e da desigualdade no Brasil: 
um parênteses na história ou o caminho à frente?

Avaliar a trajetória da extrema pobreza e da desigualdade no 
Brasil desde a década de 1990 até o início dos anos 2010, 
enfatizando alguns dos seus principais determinantes, em 
diálogo com a situação dos países latino-americanos, nos 
quais a redução da extrema pobreza e da desigualdade 
também foram observados.

07/03/2016 07/03/2017 Artigo em periódico Qualis B3, B4, B5  -  Produto 1

DINTE
COORDENAÇÃO DE 
ESTUDOS EM 
INSTITUIÇÕES E 
GOVERNANÇA 
INTERNACIONAL

P00034/2
017

Pesquisas em Cooperação Internacional 2017-
2018

O projeto tem como objetivo principal desenvolver pesquisas 
relacionadas à cooperação internacional brasileira, 
descrevendo, classificando e quantificando as ações realizadas 
pelo Brasil. Associados ao objetivo principal estão a produção 
de pesquisas sobre a Cooperação Brasileira para o 
Desenvolvimento Internacional (COBRADI) e sobre o 
acolhimento de refugiados pelo Brasil. 

01/01/2017 31/12/2018

Republicação em língua estrangeira  -  Versão do relatório COBRADI 2011-
2013 na língua inglesa 
TD  -  Cooperação Internacional – autodiagnostico Anvisa
TD  -  Cooperação Internacional – autodiagnostico EMBRAPA 
TD  -  Cooperação Internacional – autodiagnostico ABC 
Organização ou edição de livro (por volume)  -  Relatório COBRADI 2014-
2016
Desenvolvimento de bases de dados primárias -  Base de Dados COBRADI 
2014-2016
Organização de evento para divulgação de resultado de pesquisa (com 
público externo)   -  Lançamento COBRADI 2014-2016

DINTE
COORDENAÇÃO DE 
ESTUDOS EM RELAÇÕES 
ECONÔMICAS 
INTERNACIONAIS

P00238/2
014

O Setor Externo Brasileiro: Evolução, 
Determinantes e Desafios

O projeto se destina a analisar o desempenho de diversas 
variáveis relacionadas ao setor externo brasileiro - como 
exportações e importações de bens e serviços, remessas de 
lucros, investimentos estrangeiros, taxa de câmbio, termos de 
troca e comércio mundial -  e fornecer um entendimento mais 
profundo sobre os fatores que condicionam e determinam seu 
desempenho, bem como de seus impactos sobre variáveis da 
economia doméstica, como atividade econômica, renda, 
emprego e inflação. 

19/01/2015 31/12/2017

TD  -  Divergências de política monetária global e estabilidade financeira no 
Brasil (TD) Francisco Eduardo
TD  -  Avaliação do impacto de choques externos sobre o fluxo de capitais 
no Brasil e a condução das políticas monetária e cambial (TD) Francisco 
Eduardo

DINTE
COORDENAÇÃO DE 
ESTUDOS EM RELAÇÕES 
ECONÔMICAS 
INTERNACIONAIS

P00110/2
016

Acordo de Cooperação Técnica IPEA-ANVISA: 
revisão da política brasileira de barreiras não 
tarifárias ao comércio

O projeto visa a realização de estudos conjuntos entre Anvisa 
e IPEA relativos ao papel das ações regulatórias da Anvisa na 
agenda econômica do país, envolvendo as temáticas de 
comércio exterior, defesa comercial, barreiras não tarifárias 
ao comércio e políticas industriais e de inovação em saúde.

01/02/2017 29/12/2018

TD  -  Produto 1
TD  -  Produto 2
Organização de oficina de trabalho  -  Produto 3
Organização de evento para divulgação de resultado de pesquisa (com 
público externo)   -  Produto 4
ACT com Plano de Trabalho  -  Produto 5
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Unidade Coordenação
Número 
do 
Projeto

Título do Projeto Objetivo do Projeto Data de 
início Data de fim Produtos previstos para 2017

DINTE
COORDENAÇÃO DE 
ESTUDOS EM RELAÇÕES 
ECONÔMICAS 
INTERNACIONAIS

P00125/2
016 Abertura Econômica - Comércio e Investimento

Contribuir na formulação, monitoramento e avaliação de 
políticas comerciais visando reduzir o atual grau de proteção 
comercial e proporcionar uma inserção mais qualificada do 
Brasil no comércio internacional, que deverá se refletir em 
ganhos de produtividade e aceleração do crescimento 
econômico.

10/09/2016 29/08/2017

Relatório de pesquisa (não publicado mas entregue para parceiros)  -  
Estudo sobre acordos comerciais e políticas de promoção de investimento 
(Rubens)
Relatório de pesquisa (não publicado mas entregue para parceiros)  -  
estudo sobre políticas tarifárias (Vera)
TD  -  estudo consolidado para compor capítulo do livro "Desafios da 
Nação"
Relatório de pesquisa (não publicado mas entregue para parceiros)  -  
estudo sobre avaliação de impactos de abertura comercial sobre 
produtividade (Pedro / Sandra)
Nota técnica ou "position paper"  -  Estudo sobre a forma de inserção do 
Brasil nos grandes acordos comerciais 
Nota técnica ou "position paper"  -  Nota técnica sobre barreiras não 
tarifárias (Luis Tironi)
Organização de evento para divulgação de resultado de pesquisa (com 
público externo)   -  Workshop "Abertura Econômica" em Brasília
Organização de evento para divulgação de resultado de pesquisa (com 
público externo)   -  Workshop "Abertura Econômica II" no Rio de Janeiro
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Diretoria de Estudos e Políticas Regionais, Urbanas e Ambientais

Unidade Coordenação
Número 
do 
Projeto

Título do Projeto Objetivo do Projeto Data de 
início Data de fim Produtos previstos para 2017

DIRUR
ASSESSORIA DE 
MÉTODOS 
QUANTITATIVOS

P00038/2
014

Acompanhamento de indicadores regionais e 
urbanos em bases de dados consolidadas 

Gerar informações sobre habitação, mobilidade e dinâmica 
econômica regional, a partir das pesquisas da PNAD, RAIS e 
Censo.  Analisar dados de habitação e mobilidade na PNAD: 
condição de ocupação da moradia, coabitação familiar, 
vacância, componentes do déficit habitacional, saneamento 
básico, tempo de deslocamento, domicílio com posse de 
carros. 

18/08/2014 02/12/2017
Nota técnica interna  -  Metodologia de acompanhamento de incadores 
territoriais
Nota técnica interna  -  Contrução de indicadores para avaliação e 
monitoramento de políticas públicas

DIRUR
ASSESSORIA DE 
MÉTODOS 
QUANTITATIVOS

P00062/2
014

Indicadores e Dados Sistematizados para 
Pesquisas de Avaliação de Políticas Públicas, com 
Foco Regional, Urbano e Ambiental 

O objetivo deste projeto é desenvolver um conjunto de 
indicadores socioeconômicos e sistematização de um banco 
de dados integrado de forma a subsidiar aos trabalhos de 
avaliação  de políticas públicas direcionadas ao 
desenvolvimento regional, urbano e ambiental.

21/08/2014 29/12/2017
Relatório de pesquisa (não publicado mas entregue para parceiros)  -  
Produto 1
Relatório de pesquisa (não publicado mas entregue para parceiros)  -  
Produto 2

DIRUR
COORDENAÇÃO DE 
ESTUDOS EM 
DESENVOLVIMENTO 
FEDERATIVO

P0020/20
13

Gasto público, desigualdades regionais e arranjos 
federativos no Brasil

Analisar as despesas públicas executadas no território 
nacional, em diversos níveis (municipal, estadual, regional e 
nacional), observando os padrões do ponto de vista da sua 
distribuição espacial, avaliando sua capacidade de redução das 
desigualdades regionais, e, por fim, identificando possíveis 
arranjos federativos alternativos entre União, Estado e/ou 
Municípios capazes de aumentar a eficiência e a efetividade 
de políticas públicas na provisão de bens e serviços públicos 
para a sociedade.   

02/01/2014 31/12/2017
Organização ou edição de livro (por volume)  -  Produto 3
Organização de evento para divulgação de resultado de pesquisa (com 
público externo)   -  Produto 7
TD  -  Produto 13

A atuação da Diretoria de Estudos e Políticas Regionais, Urbanas e Ambientais (Dirur) tem como foco a promoção e realização de estudos e pesquisas diretamente relacionados com a 
definição de estratégias de apoio à formulação 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 macroeconômica 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 
desenvolvimento regional e urbano.
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Unidade Coordenação
Número 
do 
Projeto

Título do Projeto Objetivo do Projeto Data de 
início Data de fim Produtos previstos para 2017

DIRUR
COORDENAÇÃO DE 
ESTUDOS EM 
DESENVOLVIMENTO 
FEDERATIVO

P0052/20
13

Estudos e Estimação de Estatísticas dos 
Resultados Fiscais das Administrações Públicas 
Brasileiras

Estimar estatísticas dos resultados fiscais do governo geral no 
Brasil com intuito de subsidiar análises conjunturais, 
assessorar órgãos públicos e realizar estudos da polí ca fiscal. 01/01/2014 21/12/2017

TD  -  Investimento público no Brasil: trajetória e relações com o regime 
fiscal. 
Capítulo de livro do Ipea  -  Condicionantes à Execução do Investimento 
Público: relações com regime fiscal e ciclo econômico.
TD  -  Política fiscal em perspectiva
Apresentação (de artigo) em evento científico nacional  -  Artigo Política 
Fiscal em Perspectiva a ser submetido em evento científico.
Capítulo de livro externo  -  Brazil´s Fiscal Policy in Perspective
TD  -  Texto para Discussão sobre tributação e reforma tributária
Capítulo de livro externo  -  Tributação e Desigualdade no Brasil

DIRUR
COORDENAÇÃO DE 
ESTUDOS EM 
DESENVOLVIMENTO 
FEDERATIVO

P0068/20
13

As implicações regionais do paradigma da energia 
elétrica distribuída

Estudar os diversos impactos (sociais, econômicos, 
tecnológicos e ambientais) do modelo de geração de energia 
elétrica na forma distribuída, com ênfase nos aspectos 
regionais.

01/07/2014 31/12/2017

TD  -  Produto 1 - Texto para Discussão
Apresentação em seminário ou audiência pública com convite externo com 
aprovação da diretoria  -  Produto 2 - Apresentação em seminário
Apresentação em seminário ou audiência pública com convite externo com 
aprovação da diretoria  -  Produto 3 - Apresentação em evento nacional

DIRUR
COORDENAÇÃO DE 
ESTUDOS EM 
DESENVOLVIMENTO 
FEDERATIVO

P000190/
2013

Plano Nacional de Desenvolvimento das Florestas 
Plantadas 01/05/2014 31/12/2017

Nota técnica ou "position paper"  -  Produto 3 - Nota Técnica referente ao 
mercado internacional de biomassa florestal para geração de energia
Apresentação em seminário ou audiência pública com convite externo com 
aprovação da diretoria  -  Produto 4 - Apresentação em Seminário Dirur ou 
em evento externo

DIRUR
COORDENAÇÃO DE 
ESTUDOS EM 
DESENVOLVIMENTO 
FEDERATIVO

P000277/
2013 Grupo de Trabalho sobre Federalismo

Realizar atividades de grupo de trabalho de pesquisa 
interdiretorias na área de federalismo, incluindo a análise da 
MUNIC/IBGE, estudos sobre a criação de novos entes 
federativos (municipios ou estados) e a criação de indicadores 
municipais de governo aberto.

02/01/2014 31/12/2017
Organização de evento internacional  -  Produto 9
Relatório de pesquisa (não publicado mas entregue para parceiros)  -  
Produto 10
Organização de oficina de trabalho  -  Produto 11

DIRUR
COORDENAÇÃO DE 
ESTUDOS EM 
DESENVOLVIMENTO 
FEDERATIVO

P00044/2
015 Agronegócio na federação brasileira

Estudar a agricultura brasileira do ponto de vista produtivo e 
regional da federação. Busca-se compreender o aumento da 
produtividade na produção agrícola brasileira, a qual mensura 
a magnitude das transformações tecnológicas e regionais. 
Ademais, a pesquisa pretende avaliar a produção nacional 
frente ao cenário de crescimento da demanda por bens 
agrícolas, bem como mostrando os pontos positivos da 
economia e a vulnerabilidade do sistema. 

01/04/2015 31/12/2017

TD  -  "Dinâmica da economia e da agropecuária no Matopiba"
TD  -  "O mercado de trabalho na fronteira do agronegócio: quanto a 
dinâmica no Matopiba difere das regiões mais tradicionais?"
Organização ou edição de livro (por volume)  -  Agricultura e indústria no 
Brasil: inovação e competitividade
TD  -  "Sistemas integrados de produção agropecuária e inovação em 
gestão: estudos de casos no Mato Grosso"
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Unidade Coordenação
Número 
do 
Projeto

Título do Projeto Objetivo do Projeto Data de 
início Data de fim Produtos previstos para 2017

DIRUR
COORDENAÇÃO DE 
ESTUDOS EM 
DESENVOLVIMENTO 
FEDERATIVO

P00017/2
016 Censo agropecuário 2016

Estudar o novo Censo Agropecuário e comparar com os 
levantamentos de dados passados sobre o setor agropecuário. 
Será preciso definir principais linhas de estudo que possam 
influenciar as polí cas públicas de fomento produ vo. 

01/03/2016 01/03/2018
2 TDs
Organização ou edição de livro
Apresentação em evento científico nacional
Organização de evento para divulgação de resultado de pesquisa (com 
público externo)

DIRUR
COORDENAÇÃO DE 
ESTUDOS EM 
DESENVOLVIMENTO 
FEDERATIVO

P00041/2
016

AVALIAÇÃO DO 1o CICLO DO PROGRAMA DE 
CONSOLIDAÇÃO DO PACTO NACIONAL PELA 
GESTÃO DE ÁGUAS - PROGESTÃO

O projeto tem por objetivo a avaliação do 1º Ciclo do 
Programa PROGESTÃO (Programa gerenciado pela Agência 
Nacional de Águas - ANA), que compreende o período de 2013 
a 2016, de forma a subsidiar a ANA na tomada de decisões no 
sentido de dar continuidade ao Programa e, nesta hipótese, 
manter ou alterar suas metas contratuais, com vistas a seu 
aprimoramento para rebatimento no ciclo a ser desenvolvido 
em 2017.

01/03/2016 28/05/2017

Relatório de pesquisa (não publicado mas entregue para parceiros)  -  
Produto 1 - Relatório Parcial - Estado da Paraíba
Relatório de pesquisa (não publicado mas entregue para parceiros)  -  
Produto 2 - Relatório Parcial - Estado de Alagoas
Relatório de pesquisa (não publicado mas entregue para parceiros)  -  
Produto 3 - Relatório Parcial - Estado de Sergipe
Relatório de pesquisa (não publicado mas entregue para parceiros)  -  
Produto 4 - Relatório Parcial - Estado de Goiás
Relatório de pesquisa (não publicado mas entregue para parceiros)  -  
Produto 5 - Relatório Parcial - Estado do Rio de Janeiro
Relatório de pesquisa (não publicado mas entregue para parceiros)  -  
Produto 6 - Relatório Parcial - Estado do Mato Grosso
Relatório de pesquisa (não publicado mas entregue para parceiros)  -  
Produto 7 - Relatório Parcial - Estado do Paraná
Relatório de pesquisa (não publicado mas entregue para parceiros)  -  
Produto 8 - Relatório Parcial - Estado de Rondônia
Relatório de pesquisa (não publicado mas entregue para parceiros)  -  
Produto 9 - Relatório Parcial - Estado do Piauí
Relatório de pesquisa (não publicado mas entregue para parceiros)  -  
Produto 10 - Relatório Final (todos os estados avaliados)
Organização ou edição de livro (por volume)  -  Produto 11 - Publicação de 
livro sobre o PROGESTÃO

DIRUR
COORDENAÇÃO DE 
ESTUDOS EM 
DESENVOLVIMENTO 
FEDERATIVO

P00007/2
017

Mobilidade social de longo prazo: sobrenomes no 
Brasil 

O objetivo do estudo é estimar a mobilidade social de longo 
prazo no Brasil. 15/01/2017 04/12/2017

Artigo em periódico Qualis A1, A2 -  Produto 1
TD - Produto 2
TD - Produto 3
Artigo em periódico Qualis B1, B2 - Produto 4
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DIRUR
COORDENAÇÃO DE 
ESTUDOS EM 
SUSTENTABILIDADE 
AMBIENTAL

P0025/20
13

Modelos de Uso do Solo e os Impactos da 
Infraestrutura de Transportes

O objetivo do projeto de pesquisa é internalizar no Ipea 
ferramentas de simulação computacional e modelos de uso do 
solo, com foco em pesquisas na área ambiental. Entre as 
políticas a serem avaliadas na modelagem, incluem-se 
iniciativas de melhorias na infraestrutura de transportes. 

05/11/2013 31/12/2018

Nota técnica ou "position paper"  -  Policy considerations for land use 
models in Brazil
Relatório de pesquisa (não publicado mas entregue para parceiros)  -  
Versão completa do relatório de pesquisa com as principais conclusões do 
projeto - relatório disponibilizado e distribuído para os participantes da 
COP 21, Paris, em 2015. 
Apresentação de artigos em eventos internacionais com aprovação do 
diretor ou peer review  
Apresentação na mesa sobre cooperação internacional Sul-Sul, Congresso 
Mundial de Florestas (WFC), Durban, 7 de setembro de 2015
 Apresentação dos resultados do GLOBIOM no encontro de produtividade 
da agricultura no Ipea, dia 3 de dezembro de 2015
Apresentação dos resultados do GLOBIOM em seminário acadêmico na 
Esalq-Piracicaba - dia 23 de novembro de 2015
Apresentação sobre impactos de políticas de uso do solo - Anpec, 11 de 
dezembro 2015
Apresentaçao sobre impactos de políticas de uso do solo - Seminário de 
avaliação de políticas públicas - Ipea, 25 de novembro de 2015
Apresentação na mesa sobre cooperação internacional Norte-Sul, 
Congresso Mundial de Florestas (WFC), Durban, 10 de setembro de 2015
TD  -  Projeções de mudanças de uso de solo e produção agropecuária no 
MATOPIBA (Projeto com o MI)
TD  -  Impactos dos fundos constitucionais de desenvolvimento sobre a 
alocação de empresas no Brasil (Projeto com o MI)
TD  -  Trajetórias para a produção agropecuária, com base em cenários de 
mudanças climáticas (projeto com  a EPL)
TD  -  Modelagem de demanda domiciliar por água no Brasil
Artigo em periódico Qualis B1, B2  -  Impactos dos fundos constitucionais 

DIRUR
COORDENAÇÃO DE 
ESTUDOS EM 
SUSTENTABILIDADE 
AMBIENTAL

P000115/
2013

A sustentabilidade ambiental da agricultura: 
análise de políticas e ações desenvolvidas 

Gerar e difundir conhecimentos para subsidiar a formulação  e 
aprimoramento de políticas públicas que visam promover a 
sustentabilidade ambiental da produção agropecuária no 
Brasil. 

01/01/2014 31/12/2017

TD  -  Texto para discussão sobre proposta de política pública para viabilizar 
a regularização ambiental dos estabelecimentos agropecuários no Brasil  
TD  -  Texto para discussão com análise sobre a concepção da PNAPO  
TD  -  Texto para discussão com análise sobre a relação entre o acesso a 
crédito e a diversidade da produção nos estabelecimentos da agricultura 
familiar  
Apresentação de artigo em evento internacional com aprovação do diretor 
ou peer review  -  Apresentação de artigo sobre regularização ambiental 
em estabelecimentos agropecuários  
Apresentação de artigo em evento nacional com aprovação do diretor ou 
peer review  -  Apresentação de artigo sobre a relação do crédito com a 
diversidade da produção na agricultura familiar
Organização ou edição de livro (por volume)  -  Organização de livro sobre a 
Política Nacional de Agroecologia
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DIRUR
COORDENAÇÃO DE 
ESTUDOS EM 
SUSTENTABILIDADE 
AMBIENTAL

P0096/20
13

Avaliação de Políticas Públicas de Meio Ambiente 
no Brasil

Estudar a estrutura de governança ambiental no Brasil e 
propor estrutura e sistemática para a avaliação de políticas 
públicas de meio ambiente no nível federal: Observatório de 
Políticas Ambientais do Ipea. 

30/01/2013 30/12/2017

Sistemas de informação, aplicativos, portais, sítios e produtos correlatos - 
Produto 4 - Plataforma de estrutura com acesso pela página do Ipea às 
avaliações sobre políticas ambientais das instituições participantes do 
Observatório de Políticas Ambientais (Ipea, SAE, TCU, CGU, MPOG e MMA)
Organização de oficina de trabalho - Produto 22 - Oficina de trabalho 2 com 
instituições do Governo Federal participantes do Observatório
Relatório de pesquisa (não publicado mas entregue para parceiros) - 
Produto 25- Relatório sobre as atividades desenvolvidas 
Organização de Boletim Ipea - Produto 31 - Membro do Conselho Editorial 
do Boletim Regional Urbano e Ambiental - BRUA
Organização de evento para divulgação de resultado de pesquisa (com 
público externo) - Produto 37 - Evento para lançamento do livro 
"Governança Ambiental no Brasil"
Artigo em periódico Qualis B1, B2  - Produto 38- Artigo sobre avaliação de 
políticas públicas

DIRUR
COORDENAÇÃO DE 
ESTUDOS EM 
SUSTENTABILIDADE 
AMBIENTAL

P0095/20
13

Dimensionamento e acompanhamento do gasto 
ambiental federal

O objetivo da pesquisa é dimensionar (quantificar), analisar e 
acompanhar os gastos ambientais do Governo Federal, a partir 
da conceituação de gasto público ambiental e área de atuação 
ambiental, os quais devem abranger os diversos órgãos do 
Governo Federal que executam ações na esfera ambiental, 
com o propósito de apresentar uma medida mais abrangente 
e efetiva do gasto ambiental federal ao longo dos anos.

01/04/2013 30/12/2017

TD  -  Produto 1 - TD sobre a metodologia de dimensionamento e 
acompanhamento do gasto ambiental federal
TD  -  Produto 9 - TD sobre gastos ambientais federais
Organização de evento para divulgação de resultado de pesquisa (com 
público interno)   -  Produto 17 - Apresentação de resultados da pesquisa 
em seminário 
TD  -  Produto 19 - TD com análise dos gastos ambientais federais - série 
histórica
Nota técnica ou "position paper"  -  Produto 20 - NT sobre gastos 
ambientais nas diversas agendas temáticas
Artigo em periódico Qualis B1, B2  -  Produto 21-  Artigo sobre os gastos 
ambientais federais
Artigo em boletim periódico do Ipea  -  Produto 22 -  Artigo sobre gastos 
ambientais federais
Organização de evento internacional  -  Produto 23- Seminário 
Internacional Gastos ambientais: diretrizes metodológicas e avanços na 
América Latina
Nota técnica ou "position paper"  -  Produto 24 - NT para Seminário 
Internacional Gastos Ambientais - Experiência do Ipea na mensuração dos 
gastos ambientais federais

DIRUR
COORDENAÇÃO DE 
ESTUDOS EM 
SUSTENTABILIDADE 
AMBIENTAL

P00216/2
014

Mudanças Climáticas - Apoio ao Ponto Focal 
Técnico do Brasil à Convenção Quadro das Nações 
Unidas sobre Mudança do Clima

Apoiar o Ministério da Ciência Tecnologia e Inovação na 
elaboração de Comunicações à Convenção sobre Mudança do 
Clima, assim como na elaboração de orgonagrama de 
funcionamento e outros estudos que se façam necessários 
para a efetiva entrada em funcionamento da Entidade 
Nacional Designada brasileira para o mecanismo de 
transferência de tecnologia da Convenção. 

08/12/2014 31/12/2017
Nota técnica ou "position paper" -  Produto 2
Organização ou edição de livro (por volume) -  Livro 1 
Organização ou edição de livro (por volume) -  Livro 2
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DIRUR
COORDENAÇÃO DE 
ESTUDOS EM 
SUSTENTABILIDADE 
AMBIENTAL

P000222/
2013

Avaliação regional do estado da conservação da 
biodiversidade brasileira

Analisar a atuação governamental quanto às políticas de 
conservação da biodiversidade, em referência às metas 
nacionais e internacionais assumidas pelo governo para 
indicadores que mensuram a quantidade de espécies 
ameaçadas de extinção, a proporção de áreas protegidas 
(terras indígenas, unidades de conservação de uso sustentável 
e de proteção integral), e repositórios ex situ da 
biodiversidade, considerando as regiões, estados e municípios.

02/07/2012 29/12/2017
TD  -  ICB por município
Sistemas de informação, aplicativos, portais, sítios e produtos correlatos 
(complexidade média)  -  Site com as informações geradas pelo projeto

DIRUR
COORDENAÇÃO DE 
ESTUDOS EM 
SUSTENTABILIDADE 
AMBIENTAL

P000271/
2013

Evolução do pagamento do Seguro Defeso no 
Brasil e impacto sobre medidas de ordenamento 
pesqueiro 

Analisar a evolução do pagamento do Seguro Defeso e de 
medidas administrativas associadas, como o Registro Geral da 
Atividade Pesqueira, avaliando, dentre outros aspectos, o grau 
de aderência da atividade de pesca às medidas de gestão, a 
partir da análise de dados de produção pesqueira de 
municípios brasileiros selecionados

02/01/2014 29/12/2017

TD  -  Evolução do pagamento do Seguro Defeso no Brasil (2000-2014)
TD  -  Operacionalização do Registro Geral da Atividade Pesqueira - Pesca 
Artesanal
Artigo em periódico Qualis B3, B4, B5  -  As atividades de pesca e 
aquicultura na Bacia do Rio Doce: subsídios para a mitigação dos impactos 
socioeconômicos do desastre da Samarco em Mariana, Minas Gerais - 
artigo para o BRUA

DIRUR
COORDENAÇÃO DE 
ESTUDOS EM 
SUSTENTABILIDADE 
AMBIENTAL

P00154/2
016

DIÁLOGOS PARA O APERFEIÇOAMENTO DA 
POLÍTICA E DO SISTEMA DE RECURSOS HÍDRICOS 
NO BRASIL 

O projeto tem como objetivo geral contribuir para o 
fortalecimento da Política Nacional de Recursos Hídricos - 
PNRH, a fim de que possam fornecer respostas mais eficazes e 
efetivas para a sociedade brasileira frente aos problemas 
enfrentados em relação à água. Os objetivos específicos 
buscam identificar os avanços produzidos e, em especial, as 
principais lacunas e fragilidades da PNRH e propor ações com 
o intuito de fortalecer e consolidar o SINGREH. 

01/12/2016 31/03/2018

Relatórios de pesquisa  (não publicados mas entregues para parceiros): 
Relatório parcial - Estudo de Caso 1
Relatório parcial - Estudo de Caso 2
Relatório parcial - Estudo de Caso 3
Relatório parcial - Estudo de Caso 4
Relatório parcial - Estudo de Caso 5
Relatório parcial - Estudo de Caso 6
Relatório parcial - Estudo de Caso 7
Relatório parcial - Estudo de Caso 8
Relatório parcial - consolidação do relatório de proposições
Relatório final - Estudo de Caso 1
Relatório final - Estudo de Caso 2
Relatório final - Estudo de Caso 3
Relatório final - Estudo de Caso 4
Relatório final - Estudo de Caso 5
Relatório final - Estudo de Caso 6
Relatório final - Estudo de Caso 7
Relatório final - Estudo de Caso 8
Relatório final
Sumário executivo
Elaboração de publicação a ser lançada no 8º Fórum Mundial da Água, 
juntamente com ANA
Organização de oficina de trabalho  -  Oficina de trabalho para 
apresentação da equipe, nivelamento sobre projeto
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DIRUR
COORDENAÇÃO DE 
ESTUDOS EM 
SUSTENTABILIDADE 
AMBIENTAL

P00244/2
014 Sustentabilidade Urbana e Regional no Brasil

Usar habilidades, metodologias e linhas de pesquisa já 
existentes na DIRUR para, de forma integrada, responder à 
pergunta "Como conhecer e reduzir o uso de recursos naturais 
em cidades, estados e regiões?", desmembrando-a em 
perguntas menores cujas respostas deverão resultar em TDs e, 
no segundo ano, em um livro.

01/01/2015 31/12/2018

TD  -  Texto para Discussão Mudanças Climáticas e Agricultura no Brasil
TD  -  Texto para Discussão Cidades Cicláveis
Organização de evento para divulgação de resultado de pesquisa (com 
público interno)   -  Seminário Dirur 21-02-2017 sobre Mudanças Climáticas 
e Agricultura
Organização de evento para divulgação de resultado de pesquisa (com 
público interno)   -  1o. Seminário GT Sustentabilidade - Mudanças 
Climáticas na Agricultura
Apresentação em seminário ou audiência pública com convite externo com 
aprovação da diretoria  -  Apresentação de Resultados da licença 
capacitação para a diretoria da EPL

DIRUR COORDENAÇÃO DE 
ESTUDOS REGIONAIS

P00025/2
017

Investimentos: Mapeamento territorial e análise 
regional II

Mapear investimentos públicos e privados no território 
brasileiro de forma a compreender a dinâmica regional da 
atividade econômica no Brasil 17/02/2017 28/12/2018 Desenvolvimento ou obtenção de bases de dados secundárias -  Produto 2

DIRUR COORDENAÇÃO DE 
ESTUDOS REGIONAIS

P00026/2
017

Livro sobre a dinamica economica da região 
centro-oeste

O objetivo do trabalho é apresentar a evolução das estrutura 
produtiva do centro-oeste a luz da politica de 
desenvolvimento regional brasileiro

21/02/2017 21/02/2018

DIRUR COORDENAÇÃO DE 
ESTUDOS REGIONAIS

P000240/
2013

Participação do Ipea no Projeto SINTER (Sistema 
Nacional de Gestão de Informações Territoriais) 
da RFB

Participar do Projeto SINTER (Sistema Nacional de Gestão de 
Informações Territoriais) da Receita Federal do Brasil (RFB) 
obtendo o máximo de informações que a RFB possa 
disponibilizar ao Ipea. 02/01/2014 30/12/2017

Representação do IPEA junto a outras instituições  -  Representação do 
Ipea junto a RFB
Desenvolvimento ou obtenção de bases de dados secundárias -  Acesso do 
Ipea a base de dados do SINTER
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DIRUR COORDENAÇÃO DE 
ESTUDOS REGIONAIS

P00028/2
017 Revitalização do Rio São Francisco

Avaliar os diversos programas, projetos e ações 
governamentais incluídas no âmbito da revitalização do rio 
São Francisco.

01/02/2017 31/05/2018

DIRUR COORDENAÇÃO DE 
ESTUDOS REGIONAIS

P00035/2
016

A PNDR e as Capacidades Governativas dos entes 
do sistena nacional de Governança

Mapeamento e análise das capacidades governativas 
(economico-fiscais e político-institucionais) federais e 
estaduais em unidades da federação escolhidas, para o 
período 2000-2015, com vistas ao entendimento das  
possibilidades de atuação conjunta e de fortalecimento do 
sistema nacional da politica de desenvolvimento regional.

01/03/2016 31/12/2017

Relatório de pesquisa (não publicado mas entregue para parceiros)  -  
Capacidades Governativas - Contexto economico-fiscal e politico 
institucional
Relatório de pesquisa (não publicado mas entregue para parceiros)  -  
Capacidade Governativas - Rondonia
Relatório de pesquisa (não publicado mas entregue para parceiros)  -  
Capacidades Governativas - Alagoas
Relatório de pesquisa (não publicado mas entregue para parceiros)  -  
Capacidades governativas - Amapá
Relatório de pesquisa (não publicado mas entregue para parceiros)  -  
Capacidades Governativas - Maranhão
Organização ou edição de livro (por volume)  -  Capacidades Governativas - 
experiencias subnacionais comparadas
Organização de evento para divulgação de resultado de pesquisa (com 
público externo)   -  Seminário Nacional - capacidades governativas e o 
ambiente federativo nacional 
Relatório de pesquisa (não publicado mas entregue para parceiros)  -  
Instituições REgionais: experiencias internacionais
Relatório de pesquisa (não publicado mas entregue para parceiros)  -  
Instituições REgionais: estudo dos planos estratégicos
Organização de evento para divulgação de resultado de pesquisa (com 
público externo)   -  Oficina Instituições REgionais no BR e no Mundo

DIRUR COORDENAÇÃO DE 
ESTUDOS REGIONAIS

P00078/2
015

Desenvolvimento Regional no Brasil: formulação 
de agenda e proposição de políticas territoriais

Identificar e propor uma Agenda de temas recentes para a 
compreensão abalizada sobre o desenvolvimento regional 
brasileiro e para a formulação de políticas de desenvolvimento 
territorial. Esta agenda deve conter, ao menos, as seguintes 
dimensões: 1) Identificar as transformações e dinâmicas 
territoriais econômicas, populacionais e sociais mais 
significativas; e 2) identificar possibilidades e limites da PNDR 
quanto a seu objetivo de  redução das desigualdades;

01/09/2015 31/12/2017

Organização ou edição de livro (por volume)  -  Livro - Uma Agenda de 
Estudos para o Desenvolvimento Territorial Brasileiro: subsídios e 
proposições 
Organização ou edição de livro (por volume)  -  Desenvolvimento REgional 
no BRasil: políticas, instrumentos e estratégias
Capítulo de livro do Ipea  -  Desenvolvimento territorial no BRasil: reflexões 
sobre políticas e instrumentos
Capítulo de livro do Ipea  -  Federalismo e redistribuição 
intergovernamental de recursos no BRasil - região Nordeste em 
perspectiva
Capítulo de livro do Ipea  -  Desenvolvimento regional brasileiro: novos 
rumos, novos desafios
Organização de evento para divulgação de resultado de pesquisa (com 
público externo)   -  Seminário Nacional Desenvolvimento REgional no 
BRasil: políticas, instrumentos e estratégicas
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DIRUR COORDENAÇÃO DE 
ESTUDOS REGIONAIS

P000113/
2013

O Que Podem os Governos Estaduais no Brasil? 
Experiencias comparadas

Investigar e realizar uma análise comparativa - para governos 
estaduais participantes da pesquisa no período 1990/2010 - 
dos limites e possibilidades com que se defrontam os governos 
estaduais relativamente às capacidades economico-fiscais, de 
um lado, e político-institucionais, de outro, de construir e 
implementar trajetórias dedesenvolvimento.

01/01/2014 31/12/2017

Organização ou edição de livro (por volume)  -  Governos Estaduais no 
Federalismo Brasileiro - Estratégias Governativas
Capítulo de livro do Ipea  -  Cap. 1 - Introdução Estratégias Governativas
Capítulo de livro do Ipea  -  Cap. 2 - Análise das LOAs Estaduais
Capítulo de livro do Ipea  -  Cap. 3 - Rating das Dívidas dos Estados
Capítulo de livro do Ipea  -  Cap. 4 - A Visão dos Gestores Públicos Estaduais 
sobre o Federalismo Brasileiro
Organização ou edição de livro (por volume)  -  Cap. 5 - Conclusões
TD  -  Visões do Federalismo (parte II): entrevistas a gestores estaduais
Relatório institucional (publicado com editorial)  -  Visões do Federalismo 
(parte II): memória das entrevistas realizadas

DIRUR COORDENAÇÃO DE 
ESTUDOS URBANOS

P00021/2
017

A Política Nacional de Desenvolvimento Regional 
(PNDR) e a Faixa de Fronteira

Identificar e analisar os problemas e potenciais da fronteira 
brasileira visando o aperfeiçoamento de suas políticas 
públicas.

07/03/2016 20/12/2018

Nota técnica ou "position paper"  -  Elaboração de Nota Técnica intitulada 
"Fronteiras do Brasil: diagnóstico e agenda de pesquisa para política 
pública".
Organização ou edição de livro (por volume)  -  Edição de livro intitutlado " 
Fronteiras do Brasil: uma avaliação do arco Norte".
Nota técnica ou "position paper"  -  Elaboração de Nota Técnica intitulada 
"Fronteiras do Brasil: uma avaliação do arco Norte".
Organização de oficina de trabalho  -  Organização de oficina de trabalho 
intitulada "Fronteiras do Brasil: uma avaliação do arco Central", em 
parceria com o Ministério da Integração Nacional (MI).

DIRUR COORDENAÇÃO DE 
ESTUDOS URBANOS

P000313/
2013

Caracterização e Evolução da vulnerabilidade nos 
Aglomerados Subnormais nos Censos 2000 e 2010

1) reclassificacao setores censitários de 2000  
2)identificacao de favelas por imagem de satelite em 2000 e 
2010 
3) desigualdade de renda interna aos setores censitarios, 
subnormais vs. normais

01/01/2014 29/12/2017 TD  -  TD: localização das favelas e suas causas: evidências do Brasil

DIRUR COORDENAÇÃO DE 
ESTUDOS URBANOS

P00006/2
017

Cartografia geopolitica de redes internacionais de 
cidades

Mapear as redes internacionais de cidades segundo seus 
compromissos, componentes e financiadores.
Analisar cada uma das redes e propor uma tipologia segundo 
pesquisas anterioriemnte realizadas.
Elaborar uma cartografia geopolitica das redes internacionais 
de cidades.

01/03/2017 30/12/2017

Artigo em periódico Qualis A1, A2  -  Produto 1
TD  -  Produto 2
Desenvolvimento de bases de dados PRIMÁRIAS desde que devidamente 
documentadas e depositadas no repositório de dados ou sigilosas 
(complexidade média)  -  Produto 3
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Unidade Coordenação
Número 
do 
Projeto

Título do Projeto Objetivo do Projeto Data de 
início Data de fim Produtos previstos para 2017

DIRUR COORDENAÇÃO DE 
ESTUDOS URBANOS

P000317/
2013

Dispersão de empregos e empresas na escala 
intra-urbana e nacional

Checar a ocorrência da dispersão de empregos no Brasil em 
termos intra-urbanos e a desconcentração espacial de 
atividades produtivas em termos nacionais. Examinar as 
relações da dispersão intraurbana com o tempo de 
deslocamento casa-trabalho em grandes áreas urbanas 
brasileiras. Checar a desconcentração espacial de diferentes 
setores produtivos, assim como a concentração espacial de 
indústrias da mesma cadeia produtiva.

01/01/2014 31/07/2017
TD  -  MICROLOCALIZAÇÃO DA INDÚSTRIA NA REGIÃO METROPOLITANA DE 
SÃO PAULO

DIRUR COORDENAÇÃO DE 
ESTUDOS URBANOS

P00004/2
017 Nova Geração de Infraestruturas: Energia e TIC

Terceiro módulo da série NGI, o estudo focado em energia 
busca identificar os principais avanços tecnológicos nos 
segmentos de geração de energia a partir do hidrogênio, fusão 
nuclear e vácuo, além das fontes renováveis hídrica, solar, 
eólica e biomassa. O quarto módulo de NGI trata de tecnologia 
da informação e comunicação, abordando temas como big-
data, inteligencia artificial e mapeamento colaborativo. 
Avaliação de políticas, planejamentos e gestão complementam 
o estudo.       

20/10/2016 20/10/2017

TD  -  TD - Energia
Organização de evento para divulgação de resultado de pesquisa (com 
público externo)   -  Retroalimentação de especialistas do setor energia
TD  -  TD - Tecnologia da Informação e Comunicação
Organização de evento para divulgação de resultado de pesquisa (com 
público externo)   -  Retroalimentação de especialistas do setor TIC

DIRUR DIRETORIA P00169/2
014

Avaliação da Politica Regional Brasileira 2: 
Avaliação Continuada dos Instrumentos  da PNDR

A pesquisa apresentada tem o objetivo de realizar uma 
avaliação continuada dos instrumentos da Política Nacional de 
Desenvolvimento Regional-PNDR, em especial, dos Fundos 
Constitucionais de Financimento (FNE,FNO,FCO). O processo 
de avaliação iniciar-se-á no primeiro ano, com avaliações de 
eficácia pelo método PSM (propensity score matching). A 
análise da eficácia torna-se útil para verificar se as metas do 
programa (e.g.,crescimento do emprego) foram alcançadas no 
nível das empresas beneficiadas

01/03/2015 31/12/2017

Relatório de pesquisa (não publicado mas entregue para parceiros)  -  
Análise da interação do BNB com outros bancos públicos e privados na 
região Nordeste
Relatório de pesquisa (não publicado mas entregue para parceiros)  -  
Estudo sobre a inadimplência dos empréstimos do FNE

DIRUR DIRETORIA P00118/2
016

Avaliação de Políticas Públicas no Semiárido do 
Brasil

Avaliar políticas do governo federal e de organismos 
internacionais visando o desenvolvimento do semiárido 
brasileiro.

01/07/2016 30/12/2017

Organização ou edição de livro (por volume)  -  Produto 1
Capítulo de livro do Ipea  -  Produto 2
Capítulo de livro do Ipea  -  Produto 3
Capítulo de livro do Ipea  -  Produto 4
Capítulo de livro do Ipea  -  Produto 5
Capítulo de livro do Ipea  -  Produto 6

DIRUR DIRETORIA P00140/2
016 Estudo sobre História Econômica do Brasil

O trabalho tem como propósito realizar uma pesquisa 
bibliográfica e por entrevistas a respeito da história econômica 
brasileira e alguns dos seus principais atores. A partir das 
informações coletadas e da pesquisa desenvolvida será 
possível traçar um perfil econômico do Brasil ao longo das 
últimas décadas, bem como identificar alguns dos principais 
influenciadores na economia do país.    

01/12/2016 31/12/2018 TD  -  Produto 1
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Unidade Coordenação
Número 
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Projeto

Título do Projeto Objetivo do Projeto Data de 
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DIRUR DIRETORIA P00145/2
016

Infraestrutura de Telecomunicações e 
Desenvolvimento Regional

O projeto tem como objeto a realização de estudos  
socioeconômicos,  regionalizados,  para  subsidiar  a  
implementação  de  políticas  públicas 
relacionadas à expansão de infraestrutura de telecomunicaçõe
s que possam favorecer a redução de 
desigualdades sociais e regionais.

01/11/2016 31/10/2017
Relatório de pesquisa (não publicado mas entregue para parceiros)  -  
Relatório Parcial
Relatório de pesquisa (não publicado mas entregue para parceiros)  -  
Relatório Final

DIRUR DIRETORIA P00020/2
017 Avaliação do Programa Cisternas

O projeto visa examinar os efeitos do Programa 1 Milhão de 
Cisternas (P1MC) sobre os indicadores de mortalidade infantil 
por doença diarreica aguda na faixa etária de 0 a 4 anos dos 
municípios do semiárido brasileiro. 

01/01/2017 31/12/2018 Capítulo de livro
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Diretoria de Estudos e Políticas Setoriais de Inovação e Infraestrutura

Unidade Coordenação
Número 
do 
Projeto

Título do Projeto Objetivo do Projeto Data de 
início Data de fim Produtos previstos para 2017

DISET
Coordenação de Estudos 
sobre Infraestrutura 
Econômica

P0098/20
13

Estimativa da Matriz Origem Destino de 
Transporte Inter-regional de Cargas e Passageiros

Estimar a matriz origem destino (Matriz OD) de cargas e de 
passageiros para o transporte inter-regional no Brasil com 
base em dados secundários e em pesquisa de campo a ser 
realizada pela Empresa de Planejamento e Logística (EPL) com 
assessoria do IPEA. Projetar demanda futura de transporte 
para a EPL simular a expansão da oferta de infraestrutura.

01/01/2014 31/12/2017 TD  -  Matriz insumo produto a partir da NFe(Fabiano)

DISET
Coordenação de Estudos 
sobre Infraestrutura 
Econômica

P00191/2
015

PROJEÇÃO DE DEMANDA DE TRANSPORTE INTER-
REGIONAL NO BRASIL DE 2020 A 2050 
CONSIDERANDO EFEITOS DAS MUDANÇAS 
CLIMÁTICAS

Revisar e aprimorar as matrizes de origem e destino de cargas 
e de passageiros para o período compreendido entre os anos 
horizontes de 2020 e 2050, aprimorando a qualidade dos 
dados projetados com a incorporação de novas informações, 
especialmente as resultantes das Notas Fiscais Eletrônicas e da 
Pesquisa com Embarcadores, e considerando, também, os 
impactos das mudanças climáticas.

01/11/2015 31/12/2018

Relatório de pesquisa (não publicado mas entregue para parceiros)  -  
Projeção de uso do solo e produção agropecuária e florestal sem 
mudanças climáticas(Alexandre Ywata)
Relatório de pesquisa (não publicado mas entregue para parceiros)  -  
Calibração da matriz O/D de cargas do ano base a partir da matriz inicial do 
PNLI, dos dados da nota fiscal e dos dados da ANP(Fabiano)
Relatório de pesquisa (não publicado mas entregue para parceiros)  -  
Projeção de produção e consumo dos produtos não agropecuários e 
florestais(Fabiano)
Relatório de pesquisa (não publicado mas entregue para parceiros)  -  
Avaliação dos critérios de escolha modal pelos embarcadores de 
carga(Fabiano)
Relatório de pesquisa (não publicado mas entregue para parceiros)  -  
Definição dos cenários de mudanças climáticas a serem avaliados, com 
detalhamento dos parâmetros físico/químicos que afetam o uso do 
solo(Alexandre Ywata)
Relatório de pesquisa (não publicado mas entregue para parceiros)  -  
Projeção de uso de solo e produção agropecuária e florestal com 
mudanças climáticas(Alexandre Ywata)
Relatório de pesquisa (não publicado mas entregue para parceiros)  -  
Calibração da matriz O/D de passageiros incorporando dados de transporte 
ferroviário e hidroviário(Fabiano)
Desenvolvimento ou obtenção de bases de dados secundárias  -  Matriz 
O/D de carga para o ano base(Fabiano)
Desenvolvimento ou obtenção de bases de dados secundárias  -  Matrizes 
O/D de cargas projetadas sem mudanças climáticas(Fabiano)
Desenvolvimento ou obtenção de bases de dados secundárias -  Matrizes 
O/D de passageiros para o ano base(Fabiano)

À Diretoria de Estudos e Políticas Setoriais de Inovação e Infraestrutura compete a promoção e a realização de estudos, pesquisas e ações necessárias ao cumprimento da missão 
institucional do IPEA em questões relacionadas à acumulação de conhecimento e sua incorporação ao sistema econômico-social, à diversificação e à eficiência da estrutura produtiva nas 
áreas de ciência, tecnologia e inovação, produção, serviços e infraestrutura
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Unidade Coordenação
Número 
do 
Projeto

Título do Projeto Objetivo do Projeto Data de 
início Data de fim Produtos previstos para 2017

DISET Coordenação de Estudos 
sobre Inovação

P0098/20
13 Empreendedorismo e micro e pequenas empresas

Produzir panorama de setores e segmentos, com número de 
estabelecimentos global e MPE por estado, região e total 
Brasil, perfil dos empreendimentos, ambiente legal, aspectos 
de inovação, análise de cenários, tendências e principais 
gargalos, com base em série histórica, para os diferentes 
segmentos que o Sebrae vem atuando e investindo em 
projetos, bem como uma análise sobre os segmentos com 
maior ascensão e os com maior  queda

02/01/2014 31/12/2017

Capítulo de livro do Ipea  -  O Panorama das Políticas MPMEs [MON]
Capítulo de livro do Ipea  -  Uma Reflexão Sobre a Baixa Produtividade 
[MON]
Capítulo de livro do Ipea  -  A Construção Social da Informalidade [MON]
Capítulo de livro do Ipea  -  Uma Análise Contextual Sobre Políticas MPMEs 
[MON]
Capítulo de livro do Ipea  -  O Dimensionamento da Informalidade [MON]
Capítulo de livro do Ipea  -  Inovação e MPEs [GFZ e MON]
Organização ou edição de livro (por volume)  -  As MPMEs no Brasil
Organização de evento para divulgação de resultado de pesquisa (com 
público externo)   -  Lançamento do livro "As MPMEs no Brasil"
Outros itens de produtos -  Seminário apresentação do livro "As MPMEs no 
Brasil" [MON e GFZ]
Artigo em boletim periódico do Ipea  -  Artigo Boletim Radar - Cartão 
BNDES: inovação no apoio às MPMEs

DISET Coordenação de Estudos 
sobre Inovação

P00022/2
017

Radar: TECNOLOGIA, PRODUÇÃO E COMÉRCIO 
EXTERIOR 01/08/2016 31/12/2017

Artigo em boletim periódico do Ipea  -  Radar 49
Artigo em boletim periódico do Ipea  -  Radar 50
Artigo em boletim periódico do Ipea  -  Radar 51 
Artigo em boletim periódico do Ipea  -  Radar 52     
Artigo em boletim periódico do Ipea  -  Radar 53      
Artigo em boletim periódico do Ipea  -  Radar 54                                          
Organização de Boletim Ipea  -  Organização do radar 47
Organização de Boletim Ipea  -  Organização do radar 48
Organização de Boletim Ipea  -  Organização do radar 49
Organização de Boletim Ipea  -  Organização do radar 50 
Organização de Boletim Ipea  -  Organização do radar 51  
Organização de Boletim Ipea  -  Organização do radar 52  
Organização de Boletim Ipea  -  Organização do radar 53  
Organização de Boletim Ipea  -  Organização do radar 54      

DISET Coordenação de Estudos 
sobre Produtividade

P00062/2
015

Politica de Inovação : Avaliação de 10 anos de 
políticas de apoio à inovação  

O projeto tem como objetivo geral avaliar 10 anos de políticas 
de apoio á inovação no Brasil buscando identificar os 
resultados alcançados, os entraves em termos de 
instrumentos financeiros, legais e os desafios futuros para a 
consolidação do um sistema de inovação national. Entre 
objetivos especificos do projeto estão avaliações dos efeitos 
da Lei da Inovação sobre empresas  e nas interações entre 
empresas e ICTs, Lei do BEM, Lei da informatica  entre outros. 

30/06/2015 31/08/2017

Capítulo de livro do Ipea  -  Produto 12:O aparato regulatório da 
Biodiversidade no Brasil: LEI N.13120/2015 ( Carlos Eduardo Freire ) 
Capítulo de livro do Ipea  -  Produto 14: O PSI e as políticas públicas de 
Inovação no Brasil ( Glauco Arbix) 
Organização ou edição de livro (por volume)  -  Produto 16: Sistematização 
e organização dos produtos em um livro: Avaliação de 10 anos de Politica 
de Inovação no Brasil  
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Unidade Coordenação
Número 
do 
Projeto

Título do Projeto Objetivo do Projeto Data de 
início Data de fim Produtos previstos para 2017

DISET Coordenação de Estudos 
sobre Produtividade

P00064/2
015

Mensuração do ambiente de negócios e impactos 
na economia brasileira 

Estudar os determinantes do Ambiente de Negócios no Brasil e 
os impactos deste na economia. Em par cular:   
1)Mapear iniciativas estatais para melhoria do ambiente de 
negócios, o impacto destas no indicador do Doing Busines, 
identificar os principais gargalos na implementação destas 
medidas e sugerir melhorias 
2) Mensurar custos que empresas incorrem em resposta um 
ambiente de negócios muito burocrático como custos 
adicionais com contadores, despachantes, advogados, etc.  

02/06/2015 24/12/2017

DISET
Coordenação de Estudos 
sobre Qualificação e 
Força de Trabalho

P0034/20
13

O papel das questões de defesa, paz e segurança 
na inserção internacional brasileira

Objetivo geral: Contribuir ao debate sobre as políticas públicas 
na área da defesa nacional, fornecendo subsídios para 
formuladores de políticas públicas e integrantes civis/militares 
do governo federal com poder de decisão na área da defesa.  
 
Obje vos Intermediários:  
1. Estudar políticas para a indústria de defesa, sobretudo de 
exportações de armamentos;  
2. Analisar a percepção da opinião pública em relação à defesa 
nacional; 
3. Estudar disputas marítimas contemporâneas.

06/01/2014 15/03/2017

Apresentação em seminário ou audiência pública com convite externo com 
aprovação da diretoria  -  Apresentação de livro Amazônia e Atlântico Sul
TD  -  Cooperação internacional sobre tecnologia nuclear
TD  -  Cooperação para combate ao terrorismo
Artigo em periódico Qualis B1, B2  -  A POLÍTICA NACIONAL DE DEFESA 
COMO INSTRUMENTO DE POLÍTICA PÚBLICA - Israel
TD  -  INTEGRAÇÃO FINANCEIRA ENTRE BRASIL E ESTADOS UNIDOS DESDE 
2003 - Israel

DISET DIRETORIA P00161/2
016 Centros de Governo no Brasil 

A pesquisa tem por objetivo analisar os Centros de Governo 
(CdG) em presidências brasileiras recentes e propor 
recomendações para aprimorar seu funcionamento. Para 
tanto, espera-se explicar se há e quais são os padrões de 
organização e funcionamento do CdG brasileiro; como são 
definidas as agendas prioritárias dos governos e como os CdG 
responderam diante de conjunturas crí cas. 

02/12/2016 22/12/2017

Relatório institucional (publicado com editorial)  -  Relatório sintético 
descrevendo padrões de funcionamento do Centro de Governo em 
diferentes presidências
Relatório institucional (publicado com editorial)  -  Relatório descritivo das 
formas de atuação do CdG em eventos críticos
Relatório institucional (publicado com editorial)  -  Relatório propositivo, 
com diagnóstico sobre fragilidades do CdG brasileiro e alternativas para 
superá-las. 
Organização de evento para divulgação de resultado de pesquisa (com 
público externo)   -  Seminário Nacional para apresentar os resultados da 
pesquisa.
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do 
Projeto
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DISET DIRETORIA P00162/2
016

DESAFIOS DA NAÇÃO - Pensar grande para pensar 
o futuro

O projeto DESAFIOS DA NAÇÃO, tem o objetivo de oferecer ao 
Governo Federal e à sociedade uma estratégia de 
desenvolvimento que identificará e analisará alternativas para 
superar os principais gargalos da economia brasileira para 
atingir a meta de dobrar a renda por habitante, com redução 
da desigualdade social e sustentabilidade ambiental. 

05/12/2016 05/12/2017

Organização ou edição de livro (por volume)  -  Produto 1 - Desafios da 
Nação
Capítulo de livro do Ipea  -  Produto 2 - Capítulo temático
Capítulo de livro do Ipea  -  Produto 3 - Capítulo temático
Capítulo de livro do Ipea  -  Produto 4 - Capítulo temático
Capítulo de livro do Ipea  -  Produto 5 - Capítulo temático
Capítulo de livro do Ipea  -  Produto 6 - Capítulo temático
Capítulo de livro do Ipea  -  Produto 7 - Capítulo temático
Capítulo de livro do Ipea  -  Produto 8 - Capítulo temático
Capítulo de livro do Ipea  -  Produto 9 - Capítulo temático
Capítulo de livro do Ipea  -  Produto 10 - Capítulo temático
Capítulo de livro do Ipea  -  Produto 11 - Capítulo temático
Capítulo de livro do Ipea  -  Produto 12 - Capítulo temático
Capítulo de livro do Ipea  -  Produto 13 - Capítulo temático
Capítulo de livro do Ipea  -  Produto 14 - Capítulo temático
Capítulo de livro do Ipea  -  Produto 15 - Capítulo temático

DISET GERAL P00028/2
015

Modelo dinâmico de simulação aplicado as 
finanças públicas

Desenvolver e aplicar modelo que seja capaz - ainda que de 
forma estilizada - de replicar mercados e sua geração de 
tributos de modo a investigar efeitos espaciais de políticas 

 públicas.
20/03/2015 30/12/2017

TD  -  TD - (Bernardo A Furtado E Alexandre Messa)
Republicação em língua estrangeira  -  (Bernardo A Furtado E Alexandre 
Messa)
Artigo em boletim periódico do Ipea  -  Radar - (Bernardo A Furtado e 
Alexandre Messa)
TD  -  TD - (Bernardo A Furtado e Alexandre Messa)
Artigo em periódico Qualis B1, B2  -  JOURNAL OF ARTIFICIAL SOCIETIES 
AND SOCIAL SIMULATION (Bernardo A Furtado, Isaque DR Eberhardt)
Apresentação em seminário ou audiência pública com convite externo com 
aprovação da diretoria  -  Cidades inteligentes: metodologias para 
governança. Tech Nordeste, São Luis – Maranhão
Artigo na Revista Desafios e outros artigos de pequena monta (jornais e 
revistas)  -  Prospecção de resultados e avaliação de políticas públicas 
Apresentação de artigo em evento nacional com aprovação do diretor ou 
peer review  -  Anais de Seminário 17º Seminário sobre a Economia Mineira 
Diamantina 
Outros itens de produtos -  Publicação em periódico 

DISET GERAL P00048/2
015

Cloud computing as enabler for smart ICT 
automation in distributed energy solutions

O projeto (WP2) busca a construção conceitual de um 
arcabouço de tecnolgia da informação e comunicação (TIC) 
que permita o futuro da eletricidade em rede. Os objetivos, no 
original, são: (1) study the most suitable wireless 
communication strategy (2) design the micro-grid control 
algorithm (3) analyze the interactions between the algorithms 
within the cloud looking at how the power grid, 
communication network and market are coupled, and (4) 
simulate the smart grid system to test our proposals. 

04/05/2015 04/05/2018
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Título do Projeto Objetivo do Projeto Data de 
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DISET GERAL P00132/2
015 Estudos de Inovação, Regulação e Infraestrutura. Projeto que aglutina esforços de pesquisa da Diset. 01/01/2014 31/12/2018

TD  -  Oferta de Mão de Obra e Expansão Agrícola no Brasil (O uso de mão 
de obra qualificada nas culturas e mesorregiões agrícolas brasileiras) - 
Rogério e Aguinaldo
Apresentação de artigo em evento internacional com aprovação do diretor 
ou peer review  -  Internacionalização das atividades tecnológicas e 
atuação das empresas transnacionais: uma análise a partir da estrutura 
patrimonial das empresas (Internacionalização das atividades tecnológicas 
e atuação das empresas transnacionais: uma análise a partir da estrutura 
patrimonial das empresas (Pedro Miranda)
Desenvolvimento de bases de dados primárias -  Atualização e 
disponibilização da base de dados Rais Identificada (Disponibilização da 
base CAGED identificada ) (Aguinaldo Nogueira)
TD  -  Evolução e desafios na cadeia produtiva soja/milho-aves: uma 
contribuição ao debate de políticas públicas  (Gesmar e Rogerio)
TD  -  Os determinantes da aglomeração da atividade econômica no Brasil ( 
Aguinaldo)
TD  -  Vinte Anos de Concessão de Rodovias no Brasil: Avaliação dos 
Avanços Regulatórios e das Tarifas de Pedágio (Carlos Alvares da Silva 
Campos Neto)
TD  -  Infraestrutura de Serviços Tecnológicos(Luis Fernando Tironi) 
Artigo em boletim periódico do Ipea  -  Infraestrutura de Serviços 
Tecnológicos: normalização(Luis Fernando Tironi) 
Apresentação em seminário ou audiência pública com convite externo com 
aprovação da diretoria  -  Infraestrutura de Serviços Tecnológicos: 
normalização(Luis Fernando Tironi)
Relatório de pesquisa (não publicado mas entregue para parceiros)  -  
Novas tendências tecnológicas na área de energia: a experiência da 
Alemanha.(Sérvulo Vicente Moreira/João Alberto De Negri)

DISET GERAL P00133/2
016

Bancos Públicos e o Financiamento do 
Desenvolvimento 

O objetivo deste trabalho é analisar a evolução dos 
desembolsos e das linhas operacionais dos bancos públicos 
brasileiros no mercado de crédito no Brasil nas duas últimas 
décadas. 

01/12/2016 31/12/2018
Artigo em boletim periódico do Ipea  -  Produto 1 - Bancos de 
Desenvolvimento: Comparações internacionais
TD  -  Produto 2 - Produto 1 - Bancos de Desenvolvimento: Comparações 
internacionais
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Diretoria de Estudos e Políticas Sociais

Unidade Coordenação
Número 
do 
Projeto

Título do Projeto Objetivo do Projeto Data de 
início Data de fim Produtos previstos para 2017

DISOC
COORDENAÇÃO DE 
DESENVOLVIMENTO 
RURAL E SEGURANÇA 
ALIMENTAR

P000331/
2013

Diagnóstico Social, Econômico e Cultural dos 
Atingidos por Barragens

Construir uma metodologia para a realização de diagnóstico 
social, econômico e cultural das populações e áreas atingidas 
por barragens, com intuito de subsidiar ações e políticas 
públicas do Governo Federal voltadas a este público. Além de 
executar um projeto-piloto na UHE de Sobradinho na Bahia. 
 
 

09/05/2013 28/05/2018

DISOC
COORDENAÇÃO DE 
DESENVOLVIMENTO 
RURAL E SEGURANÇA 
ALIMENTAR

P000340/
2013

Acompanhamento e Análise de Políticas de 
Desenvolvimento Rural 

Analisar as principais políticas e programas de 
desenvolvimento no período 2013/2014, através do 
acompanhamento e análise das ações governamentais, 
especialmente as desenvolvidas pelo MDA e pelo Incra, bem 
como outros programas e políticas com impacto direto no 
desenvolvimento rural sustentável, principalmente quando 
relativos aos assentados da reforma agrária e agricultores 
familiares. Este projeto está diretamente vinculado a execução 
do projeto Polí cas Sociais: Acompanhamento e Análise. 

01/01/2014 31/07/2018 Capítulo de livro do Ipea  -  BPS 26

DISOC
COORDENAÇÃO DE 
DESENVOLVIMENTO 
RURAL E SEGURANÇA 
ALIMENTAR

P000361/
2013

Juventude Rural: Permanência no Campo e 
Reprodução Social da Agricultura Familiar 

Compreender as motivações e os significados da permanência 
dos jovens brasileiros e das jovens brasileiras no campo, 
inves gar seus projetos vida e suas perspec vas para o futuro. 01/05/2014 31/08/2017

Relatório de pesquisa (não publicado mas entregue para parceiros)  -  
Relatório final de pesquisa

DISOC
COORDENAÇÃO DE 
DESENVOLVIMENTO 
RURAL E SEGURANÇA 
ALIMENTAR

P00082/2
016

COMUNIDADES E TERRAS TRADICIONAIS NO 
BRASIL

Identificar e analisar fatores de viabilização de 
reconhecimento territorial de comunidades tradicionais, bem 
como entraves para a efetivação de seus direitos territoriais, a 
fim de fornecer subsídios para a formulação de políticas 
públicas direcionadas a garantir direitos e segurança para 
essas comunidades

01/01/2017 30/12/2019

Relatório de pesquisa (não publicado mas entregue para parceiros)  -  
Produto 1
Relatório de pesquisa (não publicado mas entregue para parceiros)  -  
Produto 2
Relatório de pesquisa (não publicado mas entregue para parceiros)  -  
Produto 3

A Diretoria de Estudos e Políticas Sociais (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.
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Número 
do 
Projeto

Título do Projeto Objetivo do Projeto Data de 
início Data de fim Produtos previstos para 2017

DISOC COORDENAÇÃO DE 
EDUCAÇÃO

P000333/
2013

Acompanhamento e análise de políticas de 
Educação

Oferecer subsídios a formuladores, gestores e avaliadores das 
políticas públicas na área de educação, assim como a 
profissionais acadêmicos vinculados à área. 
Acompanhamento das políticas e programas educacionais sob 
a responsabilidade do MEC. 
Monitoramento da situação educacional no Brasil. 
 

01/01/2014 31/12/2017
Capítulo de livro do Ipea  -  BPS 25
Capítulo de livro do Ipea  -  BPS 26

DISOC COORDENAÇÃO DE 
EDUCAÇÃO

P00202/2
015

Políticas sociais no Brasil e no mundo: trajetória e 
tendências

Analisar de que formas as políticas sociais no Brasil, em 
termos de sua trajetória e interações com a experiência 
internacional apresenta resultados em termos de eficiência, 
eficácia e efetividade para lidar com as nessidades de 
cobertura e atendimento com qualidade da gestão. Cabe 
apreender como as ações em andamento ou eventuais 
reformas podem atender as necessidades do país e contribuir 
para o desenvolvimento. 

11/01/2016 24/04/2017

TD  -  Produto 1
Artigo na Revista Desafios e outros artigos de pequena monta (jornais e 
revistas)  -  Produto 3
Artigo na Revista Desafios e outros artigos de pequena monta (jornais e 
revistas)  -  Produto 4
Apresentação de artigo em evento nacional com aprovação do diretor ou 
peer review  -  Produto 5

DISOC COORDENAÇÃO DE 
EDUCAÇÃO

P00151/2
016

Nota Técnica sobre o Financiamento Estudantil 
(Fies)

Subsidiar o debate sobre o redesenho do Fies no âmbito do 
Comitê de Monitoramento e Avaliação de Políticas Públicas 
(CMAP).

01/10/2016 01/11/2017 Nota técnica ou "position paper"  -  Produto 1

DISOC
COORDENAÇÃO DE 
ESTUDOS E POLÍTICAS 
GERACIONAIS

P000207/
2013

Adolescentes em conflito com a Lei e as medidas 
socioeducativas: Avaliação do Sistema de Justiça 
Juvenil

Diante das dificuldades em torno dos adolescentes autores de 
atos infracionais e frente às propostas de alteração do 
Estatuto da Criança e do Adolescente e da Constituição 
Federal, esse projeto analisará os impasses relativos à 
implementação do Sistema de Justiça Juvenil  em todo 
território nacional. Nesse caso o recorte refere-se às medidas 
socioeducativas executadas em meio aberto: Prestação de 
Serviços à Comunidade (PSC) e Liberdade Assistida (LA), 
medidas executadas pelo SUAS. 

14/11/2013 31/12/2017

TD  -  "Produto 4- Texto para discussão sobre a correlação entre 
implantação de políticas públicas, cometimento de atos infracionais e 
violência contra adolescentes e jovens;"
Artigo em boletim periódico do Ipea  -  Produto 4  Boletim de Políticas 
Sociais 25
Relatório de pesquisa (não publicado mas entregue para parceiros)  -  
"Produto 12 - Relatório Técnico sobre o mapeamento nacional do serviço 
de proteção social a adolescentes em cumprimento de MSE em meio 
aberto;"
Organização de evento para divulgação de resultado de pesquisa (com 
público externo)   -  Produto 11 - Seminário para apresentação dos 
resultados da pesquisa para os parceiros
TD  -  Produto 3 A intersetorialidade da política de medidas socioeducativas 
em meio aberto: a intersecção entre SINASE, SUAS e Sistema de Segurança 
Pública

DISOC
COORDENAÇÃO DE 
ESTUDOS E POLÍTICAS 
GERACIONAIS

P000323/
2013 Juventude e Políticas Sociais

As políticas sociais ─ de saúde, de educação, de trabalho, de 
esporte e lazer, entre tantas outras ─ são voltadas para 
atender segmentos populacionais específicos.  A população de 
jovens pressiona a economia para a criação de novos postos 
de trabalho, demanda inclusão escolar, Da mesma forma que 
reivindica maior participação e diálogo social.  preocupa a 
sociedade pelo fato de se constituir na parcela da população 
mais exposta à violência e à mortalidade por causas externas.  
 

20/11/2013 31/12/2017
Relatório de pesquisa (não publicado mas entregue para parceiros)  -  
Produto 16
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DISOC
COORDENAÇÃO DE 
ESTUDOS E POLÍTICAS 
GERACIONAIS

P00034/2
014

Subsídios ao Acompanhamento e Análise da 
Política Pública de Juventude

Elaboração de diagnóstico sobre a situação social da 
juventude brasileira na última década, bem como oferecer 
subsídios para o acompanhamento e avaliação da Política 
Nacional de Juventude no que diz respeito a temas prioritários 
relacionados à área. 

27/05/2014 31/12/2017
Relatório de pesquisa (não publicado mas entregue para parceiros)  -  
Produção de relatório

DISOC
COORDENAÇÃO DE 
ESTUDOS E POLÍTICAS 
GERACIONAIS

P00209/2
014

Situação das Políticas Públicas de Proteção 
Especial para Crianças e Adolescentes no Brasil

Desde de o ECA, o Brasil obteve inúmeros avanços na 
promoção dos direitos da infancia entre os avanços, estão a 
queda da mortalidade infantil e na infância e o progresso em 
todos os indicadores na área de educação, a redução do 
trabalho infantil e a redução do sub-registro de nascimento. 
Existem ainda inúmeros desafios que requerem políticas que 
combatam as desigualdades, entre esses a violação do direito 
à convivência famliar e comunitária previsto na Constituição 
Federal. 

01/09/2014 15/09/2017

Desenvolvimento ou obtenção de bases de dados secundárias  -  Produto 3  
- Organização e análise das base de dados do SIPIA, do Censo SUAS, e do 
Cadastro Nacional de Adoção a respeito da violação do direito à 
convivência familiar e comunitária
TD  -  Produto 7 - Situação da Garantia do  Direito à convivência familiar e 
comunitária: Medida de proteção a crianças e adolescentes nos serviços de 
proteção social especial.
Organização de evento para divulgação de resultado de pesquisa (com 
público externo)   -  Produto 8 - Seminário com apresentação das análises e 
principais conclusões da pesquisa

DISOC
COORDENAÇÃO DE 
IGUALDADE DE GÊNERO 
E DE RAÇA

P0027/20
13

Acompanhamento e Análise de Políticas de 
Igualdade Racial  

Analisar a execução e evolução das políticas voltadas ao 
enfrentamento ao racismo e à promoção da igualdade racial, 
especialmente na administração pública federal. 01/01/2014 31/12/2017 Capítulo de livro do Ipea  -  capitulo Igualdade Racial - BPS 26

DISOC
COORDENAÇÃO DE 
IGUALDADE DE GÊNERO 
E DE RAÇA

P000205/
2013

Análise estratégica de indicadores das 
desigualdades raciais e de bem-estar da 
população negra no Brasil" – Cooperação 
IPEA/SEPPIR 

Produzir informações sobre as desigualdades raciais e bem-
estar da população negra e elaborar recomendações para o 
aperfeiçoamento e orientar o uso e tratamento de dados 01/01/2014 21/02/2017

DISOC
COORDENAÇÃO DE 
IGUALDADE DE GÊNERO 
E DE RAÇA

P000229/
2013

Acompanhamento e análise de políticas de 
igualdade de gênero

Fornecer aos formuladores, executores e avaliadores das 
políticas públicas na área de igualdade de gênero e políticas 
para as mulheres um quadro completo e periódico de 
informações e análises sobre a conjuntura e a implementação 
das ações do governo federal nesta área, além de refelxões 
sobre temas importantes para a política.

01/01/2014 31/12/2017 Capítulo de livro do Ipea  -  BPS 26

DISOC
COORDENAÇÃO DE 
IGUALDADE DE GÊNERO 
E DE RAÇA

P000338/
2013 Racismo Ambiental

Apresentar um estudo sobre a situação do Racismo Ambiental 
no Brasil, sensível a população negra relacionada com os 
resíduos sólidos. 01/01/2014 01/09/2017

Relatório institucional (publicado com editorial)  -  " Elaboração de 
metodologia específica de pesquisa primária, destinada a identificar e 
caracterizar os grupos vitimizados por racismo ambiental, com ênfase na 
situação dos catadores de material reciclável. "

DISOC
COORDENAÇÃO DE 
IGUALDADE DE GÊNERO 
E DE RAÇA

P00102/2
016 Gênero e previdência

Realização de estudo que vise a analisar os impactos das 
alterações nas regras previdenciárias que objetivam equiparar 
o tempo de contribuição e a idade mínimia para acesso ao 
benefício entre homens e mulheres.

01/06/2016 31/12/2017
TD  -  Ajuste fiscal e gênero: análise sobre previdência 
Nota técnica ou "position paper"  -  As distinções de gênero nos sistemas 
previdenciários dos países da América Latina
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DISOC COORDENAÇÃO DE 
SAÚDE E CULTURA

P000228/
2013 Público e privado na atenção à saúde no Brasil

Entender consequências da forma de financiamento e 
provisão da atenção à saúde e contribuir para a 
(re)formulação da mesma. O foco é o papel dos setores 
público e privado e como suas interações afetam: i) o acesso 
aos serviços de saúde por quem depende exclusivamente do 
SUS e por quem conta também com o sistema privado; ii) os 
gastos/custos da provisão da atenção à saúde; e ii) equidade 
no sistema de saúde (SS); não esquecendo de considerar o 
papel do Estado como regulador do SS como um todo. 

01/01/2014 29/12/2017

DISOC COORDENAÇÃO DE 
SAÚDE E CULTURA

P000237/
2013 Acompanhamento e análise de políticas de saúde

Analisar a política de saúde no ano de 2015 e ao longo do ano 
de 2016 levando em conta os objetivos e metas definidos nos 
programas e ações prioritários do Ministério da Saúde e no 
Plano Plurianual (PPA). A análise também considera as 
diretrizes constitucionais de acesso universal e atendimento 
igualitário e gratuito e, mais amplamente, os objetivos 
econômicos de eficiência e equidade.  

01/01/2014 31/12/2017

Nota técnica ou "position paper"  -  Nota Técnica sobre antecedentes e 
situação da estratégia atual da regionalização do SUS
Nota técnica ou "position paper"  -  Nota Técnica sobre a Política de 
repasses federais para custeio e investimento e a distribuição regional das 
transferências federais para investimento no âmbito do SUS
Nota técnica ou "position paper"  -  O Público e privado no Sistema de 
Saúde
Capítulo de livro do Ipea  -  BPS 26

DISOC COORDENAÇÃO DE 
SAÚDE E CULTURA

P000245/
2013

Acompanhamento e análise de políticas de 
cultura Acompanhamento das políticas culturais 01/01/2014 31/12/2017 Capítulo de livro do Ipea  -  Elaboração do capítulo de cultura BPS (BPS 26)

DISOC COORDENAÇÃO DE 
SAÚDE E CULTURA

P000324/
2013 NINSOC - Núcleo  de Informações Sociais

Calcular indicadores sociais para as diversas coordenações da 
DISOC e para as representações da DISOC nos comitês e 
grupos de trabalho dos Ministérios Setoriais e junto aos fóruns 
de representação de participação social.

20/11/2013 31/12/2017
Desenvolvimento ou obtenção de bases de dados secundárias -  Produto 4
Apresentação de artigo em evento internacional com aprovação do diretor 
ou peer review  -  Produto 5

DISOC COORDENAÇÃO DE 
SAÚDE E CULTURA

P000394/
2013 Participação social nas políticas culturais

Elaborar reflexões a respeito dos processos de 
institucionalização da participação social nas políticas 
culturais.

01/01/2014 30/06/2017

DISOC COORDENAÇÃO DE 
SAÚDE E CULTURA

P00023/2
015

Análise da influência da escolaridade e da renda 
na incidência de doenças crônicas, acidentes e 
violências e saúde bucal a partir da Pesquisa 
Nacional de Saúde

Analisar a influência da escolaridade da renda na incidência de 
doenças crônicas a par r da Pesquisa Nacional de Saúde. 12/02/2015 28/12/2017

Relatório de pesquisa (não publicado mas entregue para parceiros)  -  
Relatório sobre saúde bucal

DISOC COORDENAÇÃO DE 
SAÚDE E CULTURA

P00164/2
015 Política farmacêutica brasileira

Analisar a política farmacêutica brasileira quanto ao alcance 
de seu objetivo precípuo de garantir o acesso da população a 
medicamentos seguros, eficazes e de qualidade, ao menor 
custo possível.

19/10/2015 29/12/2017

Relatório de pesquisa (não publicado mas entregue para parceiros)  -  
Produto 2 - Análise comparativa dos modelos de dispensação e garantia de 
acesso a medicamentos no SUS
Relatório de pesquisa (não publicado mas entregue para parceiros)  -  
Produto 3 - Regulação econômica de medicamentos no Brasil
Relatório de pesquisa (não publicado mas entregue para parceiros)  -  
Produto 4 - Desenvolvimento de fármacos e produção de medicamentos 
no Brasil
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DISOC COORDENAÇÃO DE 
SAÚDE E CULTURA

P00146/2
016

Criação de indicadores de qualidade de gestão de 
dados da saúde

O objetivo do TCC é desenvolver indicadores da qualidade da 
gestão de dados de saúde nos municípios brasileiros.  17/10/2016 29/12/2017

Relatório de pesquisa (não publicado mas entregue para parceiros)  -  
Produto 1

DISOC COORDENAÇÃO DE 
SAÚDE E CULTURA

P00029/2
017 Avaliação do Programa Mais Médicos

Avaliar os efeitos do provimento emergencial dos médicos do 
Programa Mais Médicos sobre indicadores de saúde, nos 
municípios, considerando o período de 2011 a 2016 (avaliação 
de impacto). 

23/02/2017 30/06/2018
Relatório de pesquisa (não publicado mas entregue para parceiros)  -  
Produto 1
TD  -  Produto 3

DISOC COORDENAÇÃO DE 
TRABALHO E RENDA

P0080/20
13

O mercado de trabalho para indivíduos com 
formação superior no Brasil

Esse estudo tem como objetivo analisar de que maneira a área 
de formação se relaciona com os rendimentos no mercado de 
trabalho para indivíduos que concluíram o ensino superior no 
Brasil. 

08/11/2013 28/12/2017
Relatório de pesquisa (não publicado mas entregue para parceiros)  -  
Segregação por Gênero e Raça entre as Áreas de Formação Superior no 
Brasil

DISOC COORDENAÇÃO DE 
TRABALHO E RENDA

P000104/
2013 Revista Pesquisa e Planejamento Econômico (PPE) Publicação quadrimestral de análises teóricas e empíricas 

sobre questões relacionadas com a economia brasileira. 06/01/2014 31/12/2017

Organização ou edição de periódico do Ipea  -  Publicação do número 1 do 
volume 47
Organização ou edição de periódico do Ipea  -  Publicação do número 2 do 
volume 47
Organização ou edição de periódico do Ipea  -  Publicação do número 3 do 
volume 47

DISOC COORDENAÇÃO DE 
TRABALHO E RENDA

P000151/
2013

Análise das Políticas de Emprego e Boletim 
Mercado de Trabalho: Conjuntura e Análise

Realização de pesquisas que sejam capazes de fornecer 
análises, diagnósticos e avaliações que subsidiem e informem 
a realização das atribuições das Secretarias de Políticas 
Públicas de Emprego e da Secretaria de Relações Trabalhistas 
do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). Tais pesquisas 
devem ter como base os micro dados administrativos do 
próprio MTE, o que tornará possível um diagnóstico detalhado 
do Sistema Público de Emprego.

01/01/2014 19/10/2018

Organização ou edição de periódico do Ipea  -  BMT n. 62
Organização ou edição de periódico do Ipea  -  BMT n. 63
Artigo em boletim periódico do Ipea  -  Texto de Análise do Mercado de 
Trabalho no BMT 62
Artigo em boletim periódico do Ipea  -  Texto de Análise do Mercado de 
Trabalho no BMT 63
Relatório de pesquisa (não publicado mas entregue para parceiros)  -  
Perfis de usuários do Mais Emprego e do Seguro-Desemprego
Relatório de pesquisa (não publicado mas entregue para parceiros)  -  
Determinantes da utilização do Seguro-Desemprego
Relatório de pesquisa (não publicado mas entregue para parceiros)  -  
Evolução e Previsão de Beneficiários do Abono Salarial e Seguro-
Desemprego
Relatório de pesquisa (não publicado mas entregue para parceiros)  -  
Impacto das Negociações Coletivas no Nível e na Desigualdade dos 
Rendimentos

DISOC COORDENAÇÃO DE 
TRABALHO E RENDA

P000220/
2013 Inserção dos jovens no mercado de trabalho

Analisar a inserção dos jovens no mercado de trabalho 
brasileiro e realizar avaliações de impacto de pogramas de 
treinamento, inclusive do Jovem Aprendiz, no que diz respeito 
a inserção dos jovens beneficiários no mercado de trabalho 
formal brasileiro. Serão realizados um panorama do mercado 
de trabalho de jovens no Brasil e uma avaliação dos efeitos de 
programas selecionados sobre a empregabilidade, experiência, 
rotatividade e salários dos beneficiários nesse mercado.

01/01/2014 31/12/2017
Relatório de pesquisa (não publicado mas entregue para parceiros)  -  
Análise do uso do tempo dos jovens entre 1995 e 2014
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DISOC COORDENAÇÃO DE 
TRABALHO E RENDA

P000228/
2013

Determinantes da Participação Feminina no 
Mercado de Trabalho Brasileiro

Analisar os determinantes da participação feminina no 
mercado de trabalho brasileiro no período 1992/2012. 01/01/2014 31/12/2017

TD  -  Produto 9 - TD sobre Oferta de Creches e Participação Feminina no 
Brasil

DISOC COORDENAÇÃO DE 
TRABALHO E RENDA

P000264/
2013

A contribuição do cartão bndes na geração de 
emprego e renda no setor formal

Analisar os impactos de um programa de crédito para micro e 
pequenas empresas de larga escala, o Cartão-BNDES. Em 
particular, analisamos o impacto do programa sobre o 
crescimento do emprego formal, bem como outras variáveis 
de desempenho das empresas, tais como produtividade, 
crescimento e probabilidade de saída. 

19/11/2013 31/12/2017
Relatório de pesquisa (não publicado mas entregue para parceiros)  -  
Produto 1: fatos estilizados

DISOC COORDENAÇÃO DE 
TRABALHO E RENDA

P000316/
2013

Acompanhamento e Análise de Políticas de 
Trabalho e Renda

Analisar a política de trabalho e renda no ano de 2013 e ao 
longo do ano de 2014 levando em conta os objetivos e metas 
definidos nos programas e ações prioritários do MTE e, 
eventualmente, ações de outros Ministérios que digam 
respeito ao tema Trabalho, além  daquelesque constam no 
Plano Plurianual (PPA). A análise também considera as 
diretrizes constitucionais de acesso universal e atendimento 
igualitário e gratuito e, mais amplamente, os objetivos 
econômicos de eficiência e equidade.  

01/02/2014 31/12/2017 Capítulo de livro do Ipea  -  BPS 26

DISOC COORDENAÇÃO DE 
TRABALHO E RENDA

P00012/2
014

Relações intrafamiliares e políticas públicas no 
Brasil

Investigar, diante de arcabouços teóricos e empíricos, o 
mecanismo no qual as decisões das famílias brasileiras são 
tomadas em relação à tributação, transferência de renda e 
demanda de consumo por bens e serviços.

04/08/2014 30/09/2017
TD  -  Viés de Gênero e Consumo no Brasil
TD  -  Demanda por Lazer de Casais e um Teste de Modelo Unitário para o 
Brasil

DISOC COORDENAÇÃO DE 
TRABALHO E RENDA

P00048/2
014 Os Desafios do Ensino Médio no Brasil

Carcaterizar as dificuldades relacionadas ao Ensino Médio. 
Para atingir este objetivo, será traçado um perfil dos jovens 
com dificuldade de acesso e permanência no Ensino Médio ao 
longo do período de 1992-2012. Além disto, será considerada 
a avaliação de um programa que tem o objetivo de reduzir a 
evasão e melhorar a qualidade do Ensino Médio, o Programa 
Ensino Médio Inovador.

10/07/2014 30/06/2017
Relatório de pesquisa (não publicado mas entregue para parceiros)  -  
Produto 1

DISOC COORDENAÇÃO DE 
TRABALHO E RENDA

P00078/2
014 Salário Mínimo

Traçar um panorama da relação entre o salário mínimo e o 
mercado de trabalh brasileiro nas últimas décadas. O foco 
estará na complexidade do tema, mas principalmente no 
mercado de trabalho, por ser ele o locus por onde bora aprte 
dos efeitos do mínimo se dá. 

09/09/2014 31/12/2017
Relatório institucional (publicado com editorial)  -  Análise dos efeitos do 
salário mínimo sobre os desligamentos de trabalhadores no setor formal
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DISOC COORDENAÇÃO DE 
TRABALHO E RENDA

P00173/2
014

Comitê organizador de seminários e oficinas 
semanais do IPEA no Rio de Janeiro 

I - difusão dos conhecimentos produzidos no IPEA; 
II – conhecimento pelos membros do IPEA e difusão de 
produção técnica e científica de outros centros de pesquisa e 
planejamento; 
III – interação entre as diversas áreas de pesquisa e 
planejamento do IPEA e destas com congêneres de outras 
en dades; 
IV –  debate e crítica da produção do IPEA e de outras 
entidades.

12/02/2014 31/12/2017

Organização de evento para divulgação de resultado de pesquisa (com 
público externo)   -  Produto 51
Organização de evento para divulgação de resultado de pesquisa (com 
público externo)   -  Produto 52
Organização de evento para divulgação de resultado de pesquisa (com 
público externo)   -  Produto 53.
Organização de evento para divulgação de resultado de pesquisa (com 
público externo)   -  Produto 54.
Organização de evento para divulgação de resultado de pesquisa (com 
público externo)   -  Produto 55.
Organização de evento para divulgação de resultado de pesquisa (com 
público externo)   -  Produto 53
Organização de evento para divulgação de resultado de pesquisa (com 
público externo)   -  Produto 54
Organização de evento para divulgação de resultado de pesquisa (com 
público externo)   -  Produto 55
Organização de evento para divulgação de resultado de pesquisa (com 
público externo)   -  Produto 56

DISOC COORDENAÇÃO DE 
TRABALHO E RENDA

P00175/2
014

Desempenho educacional e rendimentos no 
mercado de trabalho 

Analisar como o desempenho dos alunos no curso superior, 
medido pela nota no Exame Nacional de Desempenho de 
Estudantes (Enade), influencia os rendimentos futuros no 
mercado de trabalho, medidos pelos rendimentos da RAIS. 

27/11/2014 28/12/2017

DISOC COORDENAÇÃO DE 
TRABALHO E RENDA

P00186/2
014

Análise de Igualdade ou Desigualdade por Gênero 
e Raça na Petrobras 

Com fundamento no Acordo de Cooperação Técnica  firmado 
entre a Petrobras e o Ipea, este projeto tem por objeto a 
realização, de pesquisa para identificar e analisar igualdades 
ou desigualdades por gênero e raça na Petrobras.

28/11/2014 21/12/2017
Relatório de pesquisa (não publicado mas entregue para parceiros)  -  
Produto 6

DISOC COORDENAÇÃO DE 
TRABALHO E RENDA

P00009/2
015 Acordo de Cooperação Técnica IPEA/BNDES

Estabelecer cooperação técnica entre o Ipea e o BNDES 
visando a estimular a pesquisa econômica e estabelecer 
condições para o intercâmbio de informações e a realização 
conjunta  de estudos e pesquisas de interesses comuns.

12/11/2013 11/11/2018

DISOC COORDENAÇÃO DE 
TRABALHO E RENDA

P00015/2
015

Termo de Cooperação para Descentralização de 
Crédito entre o Ipea e o Ministério do Trabalho e 
Emprego

20/10/2014 19/10/2018

DISOC COORDENAÇÃO DE 
TRABALHO E RENDA

P00156/2
015 Habilidades Socioemocionais e Aprendizado Investigar a importância das habilidades spcioemocionais para 

o desempenho acadêmico. 07/10/2015 30/06/2017
Relatório de pesquisa (não publicado mas entregue para parceiros)  -  
Impacto das Habilidades Socioemocionais sobre o Desempenho Acadêmico
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DISOC COORDENAÇÃO DE 
TRABALHO E RENDA

P00130/2
016

Discussão sobre a Reforma Trabalhista com entes 
governamentais

Subsidiar a Casa Civil e o Ministério do Trabalho acerca dos 
temas relacionados à Reforma Trabalhista 01/06/2016 13/09/2017

Artigo em boletim periódico do Ipea  -  Produto 1
Apresentação em seminário ou audiência pública com convite externo com 
aprovação da diretoria  -  Produto 2
Apresentação em seminário ou audiência pública com convite externo com 
aprovação da diretoria  -  Produto 3
Apresentação em seminário ou audiência pública com convite externo com 
aprovação da diretoria  -  Produto 4
Apresentação em seminário ou audiência pública com convite externo com 
aprovação da diretoria  -  Produto 5
Apresentação em seminário ou audiência pública com convite externo com 
aprovação da diretoria  -  Produto 6
Apresentação em seminário ou audiência pública com convite externo com 
aprovação da diretoria  -  Produto 7
Apresentação em seminário ou audiência pública com convite externo com 
aprovação da diretoria  -  Produto 8
Apresentação em seminário ou audiência pública com convite externo com 
aprovação da diretoria  -  Produto 9

DISOC COORDENAÇÃO DE 
TRABALHO E RENDA

P00164/2
016 Inspeção do Trabalho no Brasil

a) identificar se o ajuste no emprego ao longo do processo de 
expansão do uso de TICs pelas empresas foi diferenciado em 
ambientes com atuação mais intensa da inspeção do trabalho; 
b) avaliação de impacto de um módulo específico (voltado a 
pequenos municípios) do Plano de Combate a Informalidade 
(PLANCIT) da Secretaria de Inspeção do Trabalho (SIT/MTb).

01/09/2015 15/02/2018
Relatório de pesquisa (não publicado mas entregue para parceiros)  -  
Relatorio preliminar sobre o Plancit entregue a OIT

DISOC COORDENAÇÃO DE 
TRABALHO E RENDA

P00165/2
016 Determinantes e Consequências da Rotatividade

a) analisar em que medida a rotatividade é motivada por 
redução de custos (demitir trabalhador com salário 
relativamente alto e contratar com salário relativamente 
baixo); b) analisar em que medida mudanças estruturais nas 
empresas (falências, fusões e aquisições) tendem a impactar 
na rotatividade dos trabalhadores; c) mensurar a perda salarial 
associada a perda do emprego;

10/11/2014 31/07/2018

DISOC
COORDENAÇÃO 
SEGURIDADE SOCIAL E 
DEMOGRAFIA

P000177/
2013

Acompanhamento e Análise de  Políticas de  
Assistência Social

Obje vo Geral:  
Fornecer aos formuladores, executores e avaliadores das 
políticas públicas um quadro completo e periódico de 
informações e análises sobre a conjuntura e a implementação 
das ações na área de Assistência Social. 
Obje vos Intermediários: 
·Acompanhamento e análise permanentes das políticas sociais 
no âmbito do governo federal. 
·Monitoramento das condições de vida da população. 

02/01/2015 31/12/2017 Capítulo de livro do Ipea  -  BPS 26
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DISOC
COORDENAÇÃO 
SEGURIDADE SOCIAL E 
DEMOGRAFIA

P000181/
2013

População e Desenvolvimento Econômico: uma 
visão prospectiva

Dar continuidade à discussão de como a redução do 
crescimento populacional e o acelerado processo de 
envelhecimento poderão afetar o desenvolvimento 
econômico através das relações macroeconômicas (formação 
de poupança, investimentos etc) e a demanda por políticas 
públicas, em especial, educação, saúde, mercado de trabalho, 
previdência e assistência social. 

01/01/2013 31/12/2017

Desenvolvimento ou obtenção de bases de dados secundárias -  Banco de 
dados com indicadores de saúde dos trabalhadores brasileiros por sexo e 
grupos de idade
Desenvolvimento ou obtenção de bases de dados secundárias  -  Banco de 
dados contendo uma série histórica sobre benefícios concedidos e 
emitidos de aposentadoria por invalidez por sexo, grupos de idade e 
fatores geradores
Relatório de pesquisa (não publicado mas entregue para parceiros)  -  
Texto analisando as condições de saúde dos trabalhadores idosos.
Desenvolvimento ou obtenção de bases de dados secundárias -  
Elaboração de Planilhas em Excel com os dados sobre os arranjos 
familiares nos vários censos e PNADs  e  pelo momento no ciclo de vida do 
chefe

DISOC
COORDENAÇÃO 
SEGURIDADE SOCIAL E 
DEMOGRAFIA

P000192/
2013 Transição para as incapacidades no Brasil

Dar continuidade ao projeto anterior que estuda a relação 
entre o envelhecimento populacional e a transição para a 
aposentadoria, projetando o número de possíveis 
beneficiários do sistema de seguridade social.  

01/01/2013 31/12/2017

DISOC
COORDENAÇÃO 
SEGURIDADE SOCIAL E 
DEMOGRAFIA

P000234/
2013

Acompanhamento e análise de políticas de 
previdência social

Escrever capítulo de previdência no Boletim  de Política Social 
da DISOC 20/01/2014 31/12/2017 Capítulo de livro do Ipea  -  BPS 26

DISOC
COORDENAÇÃO 
SEGURIDADE SOCIAL E 
DEMOGRAFIA

P00091/2
015 POLÍTICAS SOCIAIS EM CONTEXTO FEDERATIVO

Analisar a implementação dos chamados sistemas únicos, 
modelos de gestão nacional que vem emergindo como um 
arranjo institucional nas diversas políticas sociais brasileiras 
visando conhecer  (i) seu arranjo institucional, (ii) processo 
decisorio e (iii) producao de deliberacoes.

01/10/2015 31/12/2017
Organização ou edição de livro (por volume)  -  Produto 2
Organização de oficina de trabalho  -  Jornada de trabalho com presença de 
especialistas nacionais sobre o tema do federalismo em políticas sociais

DISOC
COORDENAÇÃO 
SEGURIDADE SOCIAL E 
DEMOGRAFIA

P00092/2
015

Familias, territorio e intersetorialidade na agenda 
da protecao social brasileira 

Analisar a experiência recente de trabalho social com famílias 
no âmbito da política de assistência social a partir da 
experiencia do serviço de Proteção e Atendimento Integral à 
Família- PAIF do Sistema Unico de Assistência Social

16/07/2015 31/03/2017 TD  -  Produto 2

DISOC
COORDENAÇÃO 
SEGURIDADE SOCIAL E 
DEMOGRAFIA

P00181/2
015

Melhoria da mensuração da desigualdade de 
renda: a desigualdade na Rais 

Melhorar a mensuração da desigualdade de renda utilizando 
informações contidas na Rais 01/04/2016 31/03/2017 TD  -  Produto 1

DISOC
COORDENAÇÃO 
SEGURIDADE SOCIAL E 
DEMOGRAFIA

P00190/2
015 Análise da pobreza a partir da PNAD 2014

Analisar a trajetória da pobreza e extrema pobreza no Brasil 
entre 2004 e 2014, assim como as características de inserção 
no mercado de trabalho das famílias em contexto de pobreza, 
com ênfase nos potenciais beneficiários de Programas de 
Transferência de Renda.

08/02/2016 30/06/2017 TD  -  Produto 1
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DISOC
COORDENAÇÃO 
SEGURIDADE SOCIAL E 
DEMOGRAFIA

P00194/2
015

INICIATIVA BRASILEIRA DE APRENDIZAGEM POR 
UM MUNDO SEM POBREZA (WWP) 

Documentar a experiência brasileira na implementação de 
políticas e programas de combate à pobreza, com avanços 
significativos de redução da extrema pobreza na última 
década, a Iniciativa Brasileira de Aprendizagem por um Mundo 
sem Pobreza (Brazil Learning Initiative for a World without 
Poverty – WWP) é uma parceria entre o IPEA, o MDS, o CIP-CI 
(International Policy Centre for Inclusive Growth - IPC-IG), do 
Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) 
e o Banco Mundial. 

04/01/2016 31/12/2017 Representação do IPEA junto a outras instituições  -  Produto 4

DISOC
COORDENAÇÃO 
SEGURIDADE SOCIAL E 
DEMOGRAFIA

P00095/2
016

Bolsa Família e relações de gênero: o que dizem 
as pesquisas

O projeto objetiva realizar uma meta-avaliação das pesquisas 
nacionais quantitativas e qualitativas sobre os resultados do 
Programa Bolsa Família nas relações de gênero. Busca-se a 
sistematização e análise dos resultados, abordando pesquisas 
assentadas em distintos referenciais teóricos, com vistas a 
identificar em que medida o referido Programa atua no 
sentido de promover a equidade de gênero e quais seus 
impactos sobre o bem-estar feminino.

22/06/2016 10/04/2017
TD  -  Produto 3 - texto para discussão mais abrangente, abordando os 
temas tratados nos produtos 1 e 2.

DISOC
COORDENAÇÃO 
SEGURIDADE SOCIAL E 
DEMOGRAFIA

P00096/2
016

Programas Subnacionais de Transferências 
Condicionadas de Renda no Âmbito do Plano 
Brasil sem Miséria: Inovações e Desafios.

Analisar os programas de transferências condicionadas de 
renda  (PTCR) implementados pelos estados e municípios no 
âmbito do Plano Brasil sem Miséria,  visando a identificar boas 
práticas e lições aprendidas que possam ser disseminadas, 
contribuindo para o perrmanente processo de aprimoramento 
desses programas no Brasil (em âmbito nacional e 
subnacional) e em outros países, em particular países 
federa vos. 

10/06/2016 10/06/2017
TD  -  Estudo de caso: O programa Renda Melhor - uma experiência de 
cooperação federativa no âmbito do Plano Brasil sem Miséria 

DISOC
COORDENAÇÃO 
SEGURIDADE SOCIAL E 
DEMOGRAFIA

P00101/2
016

O Bolsa Família na pespectiva do legislativo 
brasileiro

O projeto visa sistematizar os projetos de lei que sugerem 
alterações no Programa Bolsa Família, avaliando os supostos 
sobre os quais se assentam e que tipos de alterações no 
desenho do programa sugerem.

16/07/2016 16/06/2017 TD  -  Produto 1

DISOC
COORDENAÇÃO 
SEGURIDADE SOCIAL E 
DEMOGRAFIA

P00009/2
017

O campo da economia comportamental e suas 
contribuições para o ciclo das políticas públicas

O projeto visa a sistematizar os conceitos e evidências 
empíricas obtidas pela recente pesquisa na área da economia 
comportamental e a identificar casos concretos nos quais 
políticas sociais brasileiras – com especial ênfase em políticas 
de proteção social e superação da pobreza – poderiam ser 
aprimoradas por meio da aplicação do instrumental conceitual 
e metodológico desenvolvido nessa área.

18/01/2017 18/01/2018
Relatório de pesquisa (não publicado mas entregue para parceiros)  -  
"Produto 1
Relatório parcial de pesquisa, sistematizando o referencial teórico-
metodológico."
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DISOC GABINETE P000372/
2013 Políticas Sociais - Acompanhamento e Análise

Fornecer aos formuladores, executores, avaliadores das 
políticas públicas, bem como aos atores sociais em geral , um 
quadro completo e periódico de informações e análises sobre 
a conjuntura e a implementação das ações nas áreas de 
Previdência Social, Assistência social, Saúde, Trabalho e Renda, 
Educação, Cultura, Desenvolvimento Rural, Igualdade Racial e 
Igualdade de Gênero.

01/01/2014 31/12/2017
Organização ou edição de livro (por volume)  -  Políticas Sociais: 
Acompanhamento e Análise - Edição 26

DISOC GABINETE P00010/2
017

Gasto Social Federal: atualização da série 
encadeada

Disponibilizar série atualizada do GSF segundo metodologia de 
área de atuação e atualizar análises 01/09/2016 31/08/2018

Nota técnica ou "position paper"  -  Produto 1
Desenvolvimento ou obtenção de bases de dados secundárias  -  Produto 4

DISOC GABINETE P00011/2
017 Gasto Tributário Social Federal

Atualizar as estimativas de Gasto Tributário do governo 
federal, especialmente nas áreas sociais, e avaliar efeitos no 
financiamento do gasto direto e na provisão de bens e serviços 
sociais

02/01/2017 29/06/2018
Nota técnica ou "position paper"  -  Produto 1
TD  -  Produto 2
Organização de evento para divulgação de resultado de pesquisa (com 
público interno)   -  Produto 3

DISOC GABINETE P00012/2
017

Gasto Social nas 3 esferas de Governo: primeira 
fase

Levantar informações orçamentarias nos governos 
subnacionais e Desenvolver método para contabilizar 
integradamente o gasto social da União, de estados, 
municípios e DF

01/03/2017 30/11/2018

DISOC GABINETE P00039/2
017

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável: 
Acompanhamento e análise dos indicadores e das 
ações governamentais

Contribuir para a elaboração e aprimoramento dos relatórios 
nacionais de acompanhamento dos ODS - Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável, essenciais para mostrar os 
desafios e avanços registrados pelo Brasil no que diz respeito 
às metas estabelecidas para cada um dos objetivos e para 
estimular o debate sobre a "Agenda 2030 para o 
Desenvolvimento Sustentável". Desta forma, configurando-se 
como um instrumento para o governo brasileiro aprimorar os 
indicadores e promover a reflexão sobre o tema.

01/03/2017 30/06/2018
Relatório de pesquisa (não publicado mas entregue para parceiros)  -  
Produto 1
Nota técnica ou "position paper"  -  Produto 2

DISOC NÚCLEO DE 
INFORMAÇÕES SOCIAIS

P00052/2
016 Pareamento probabilístico de bases de dados

Desenvolver e avaliar metodologias de pareamento de banco 
de dados que maximizem a identificação dos links corretos de 
entidades (pessoas, famílias ou empresas) e usar o resultado 
desses pareamentos para analisar a qualidade das 
informações contidas em registros administrativos.

01/04/2016 31/03/2018

DISOC NÚCLEO DE 
INFORMAÇÕES SOCIAIS

P00036/2
017

A concentração de renda entre os ricos no Brasil, 
2006/2014

O objetivo do projeto é consolidar e atualizar estimativas 
recentes para a desigualdade de renda no Brasil -- fração 
recebida pelos mais ricos e coeficiente de Gini -- produzidas a 
partir de dados do  Imposto de Renda de Pessoas Físicas. Além 
disso, trata-se também de comparar essas estimativas com os 
resultados obtidos em pesquisas domiciliares amostrais (no 
caso, as PNADs), de forma a avaliar mais detalhadamente a 
aparente queda da desigualdade de renda brasileira nos 
últimos anos.

01/01/2017 07/03/2017 Capítulo de livro do Ipea  -  Produto 2
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DISOC NÚCLEO DE 
INFORMAÇÕES SOCIAIS

P00037/2
017

Análise de consistência e revisão do formulário do 
Cadastro Único

Auxiliar na atualização do formulário do Cadastro Único, 
diagnosticando lacunas e possibilidades, e analisar a 
consistência e confiabilidade das variáveis atuais. Para isso, o 
projeto fará uma análise de consistência detalhada das 
variáveis do Cadastro, bem como avaliará a frequência com 
que são atualizadas e sua confiabilidade, subsidiando assim o 
processo de reformulação do questionário capitaneado pelo 
MDSA.

01/02/2017 01/01/2018

DISOC NÚCLEO DE 
INFORMAÇÕES SOCIAIS

P00038/2
017

Concentração no topo e desigualdade de renda 
no Brasil desde os anos 1920

Apresentar estimativas de desigualdade para o Brasil de 1926 
a 2014 feitas com base em tabulações do Imposto de Renda 
da Pessoa Física (IRPF), tanto para a fração da renda recebida 
pelos mais ricos (período todo) quanto para o coeficiente de 
Gini corrigido pelos dados tributários (a partir de 1976). 

13/03/2017 01/01/2018
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DIDES COORD. GERAL DE 
GESTÃO DE PESSOAS

P00218/2
015

Projeto de Reestruturação de Cargos e Carreiras 
do Ipea

Promover a aglutinação dos cargos dos servidores do IPEA 
com  objetivo de corrigir uma diferenciação criada com o 
advento da Lei 11.890/2008, observando que estudos já 
elaborados demonstram que referida inserção não gera 
impacto orçamentário/financeiro.

04/01/2016 31/12/2017
Manter acompanhamento da solicitação enviada ao Ministério do 
Planejamento, Orçamento e Gestão - MPOG

DIDES
COORD. GERAL DE 
SERVIÇOS 
CORPORATIVOS E APOIO 
A PESQUISA

P00224/2
015

Projeto de Manual de Orientação para Fiscais dos 
Contratos/Termos e Acordos de Cooperação

Prestar orientações e subsídios aos fiscais e seus substitutos 
designados para fiscalizar e acompanhar a execução dos 
contratos administrativos efetivados no âmbito da DIDES, 
nivelando os entendimentos e procedimentos, respeitando os 
princípios da legalidade, eficiência, eficácia e economicidade, 
permitindo a evidenciação e transparência dos atos de 
fiscalização executados.

30/12/2015 30/12/2017 Manual de Fiscalização IPEA

DIDES
COORD. GERAL DE 
SERVIÇOS 
CORPORATIVOS E APOIO 
A PESQUISA

P00214/2
015

Projeto de Reestruturação do Processo de Gestão 
de Acordos e Termos de Cooperação

Reorganizar a área de Gestão de Acordos de Cooperação 
Técnica, Convênios e Contratos de Pesquisas, de maneira a 
otimizar as ações inerentes à gestão e acompanhamento das 
parcerias firmadas, com ênfase nas execuções orçamentárias 
e financeiras e na execução das ações previstas nos Planos de 
Trabalhos e os produtos obtidos a partir dessas ações.

04/01/2016 30/12/2017

Procedimentos padrão para gestão e acompanhamento
Fluxograma de ações definido e homologado
Conjunto de regras norteadoras das ações (Portarias
Sistema informatizado adequado às necessidades do Setor (SGAC). 
(investimento)

DIDES
COORD. GERAL DE 
SERVIÇOS 
CORPORATIVOS E APOIO 
A PESQUISA

P00226/2
015

Projeto de Regulamentação da Aplicação de 
Penalidades Administrativas

O projeto de Instrução Normativa tem o objetivo de 
normatizar e padronizar os procedimentos, valores, 
responsabilidades e penalidades a serem aplicadas a 
fornecedores.

30/12/2015 30/12/2017 Instrução Normativa 

A Diretoria de Desenvolvimento Institucional (Dides) é a unidade responsável pela condução e normatização das ações administrativas, competindo-lhe planejar, coordenar e 
supervisionar a execução 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.
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DIDES
COORD. GERAL DE 
SERVIÇOS 
CORPORATIVOS E APOIO 
A PESQUISA

P00225/2
015

Projeto reestruturação do processo de gestão de 
bolsas e auxílios financeiros

Reestruturar o Processo de Gestão de Bolsas e Auxílios 
Financeiros buscando dar maior agilidade e efetividade ao 
processo de seleção, na busca de implementar e acompanhar 
Bolsas de Pesquisa e Auxílios Financeiros a Pesquisador, com o 
objetivo, também, de otimizar o processo de análise e 
mensuração das atividades dos bolsistas e dos resultados 
obtidos na pesquisa; o processo de acompanhamento, 
monitoramento, avaliação e a mensuração dos resultados 
obtidos por pesquisadores

30/12/2015 30/12/2017
Novo Sistema de Cadastramento de Bolsistas – SCB
Novo SISBOLSA
Novo regulamento de seleção, implementação e acompanhamento de 
bolsas – Sistema SAP

DIDES COORDENAÇÃO GERAL 
DE GESTÃO DE PESSOAS

P00214/2
015

Projeto de Regulamentação e Elaboração de 
Plano de Incentivo à Licença Capacitação na 
Modalidade Intercâmbio Técnico com outras 
Organizações Públicas_2016 

Estabelecer a cooperação técnico-científica e cultural e o 
intercâmbio de conhecimentos, informações e experiências, 
visando à formação, aperfeiçoamento e especialização técnica 
dos servidores, bem como o desenvolvimento institucional, 
mediante a implementação de ações, programas, projetos e 
atividades complementares de interesses comuns entre os 
envolvidos. 

04/01/2016 30/06/2017 Produto 2 Elaborar e aprovar ACT's

DIDES COORDENAÇÃO GERAL 
DE GESTÃO DE PESSOAS

P00216/2
015

Projeto de Automatização do processo de 
Avaliação de Desempenho no Ipea_2016

Mapear e propor melhorias nos processos de gestão de 
desempenho e de gestão por competências do Ipea, bem 
como elaborar os documentos necessários para a contratação, 
em conformidade com a legislação vigente, de sistema 
informatizado para suportar esses processos, de forma 
integrada. 

04/01/2016 31/12/2017
Processo automatizado (sistema)
Acordo de Cooperação Técnica entre Ipea e ENAP (para aquisição do 
software)

DIDES COORDENAÇÃO GERAL 
DE GESTÃO DE PESSOAS

P00219/2
015

Projeto de Regulamentação da Capacitação de 
Curta e Média Duração_2016

Estabelecer normas, diretrizes e procedimento para 
regulamentar o acesso dos servidores aos programas de 
capacitação de curta e média duração.

2016-01-04 30/04/2017 Portaria assinada e publicada

DIDES COORDENAÇÃO GERAL 
DE GESTÃO DE PESSOAS

P00220/2
015

Projeto de Regulamentação do Pós-
Doutorado_2016

Estabelecer normas, diretrizes e procedimento para 
regulamentar o acesso dos servidores em programas de pós-
doutorado.

04/01/2016 30/03/2017 Elaboração de minuta de portaria

DIDES COORDENAÇÃO GERAL 
DE GESTÃO DE PESSOAS

P00166/2
016 Projeto Bibliotecário do Século XXI Discutir questões relacionadas ao futuro da biblioteca e ao 

papel do bibliotecário no contexto atual. 02/01/2017 31/12/2017
Seminário
Lançamento do livro: Biblioteca do século XXI: desafios e perspectivas
Lançamento do livro: Bibliotecário do do séc. XXI

DIDES
COORDENAÇÃO GERAL 
DE TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO E 
COMUNICAÇÕES

P00228/2
015 Projeto Ipea Gestão

Dar transparência e uma visão integrada sobre a gestão do 
Ipea e prover agilidade e eficiência à consulta de informações 
sobre a gestão da instituição à presidência e a todos os 
diretores, coordenadores, demais gerentes e todos os 
servidores do Ipea. Com informações gerenciais atualizadas e 
facilmente disponíveis, devemos obter ganhos na tomada de 
decisões, na alocação dos recursos e, principalmente, no 
alcance dos objetivos estratégicos.

2016-01-01 31/12/2017

Módulos do Ipea Gestão
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DIDES
COORDENAÇÃO GERAL 
DE TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO E 
COMUNICAÇÕES

P00229/2
015 Projeto de Integração do Conhecimento_2016

Facilitar a busca e utilização, pelos públicos interno e externo, 
do conhecimento produzido pelo Ipea, criando soluções 
inovadoras e integradas. Realizar a efetiva gestão da 
informação, eliminando duplicidades e retrabalho e 
minimizando perda de conhecimento. Implantar a “arquitetura 
da informação”. Reduzir o esforço e o custo de se manter a 
atual estrutura tecnológica. Mais informações na proposta do 
projeto.

01/01/2016 31/12/2017 Módulos de software e integrações

DIDES
COORDENAÇÃO GERAL 
DE TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO E 
COMUNICAÇÕES

P00230/2
015 Projeto Ipea Móvel_2016

Ampliar a divulgação e o consumo do conteúdo produzido 
pelo Ipea, em função do aumento do uso de dispositivos 
móveis para acesso à internet. Permitir a colaboração, 
especialmente o compartilhamento de arquivos, entre 
colaboradores da instituição e profissionais externos, como 
pesquisadores associados ou servidores públicos de outros 
órgãos participantes de projetos em parceria. Ampliar o 
acesso pelos colaboradores do Ipea aos recursos tecnológicos 
da instituição. Mais na proposta do projeto.

2016-01-01 31/12/2017 Produto 1

DIDES
COORDENAÇÃO GERAL 
DE TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO E 
COMUNICAÇÕES

P00231/2
015 projeto Ipea Tecnologia_2016

Ampliar a adoção de tecnologias e o consequente impacto na 
produtividade e na inovação na gestão e na produção de 
estudos e pesquisas.

01/01/2016 31/12/2017 Capacitações em tecnologia

DIDES
COORDENAÇÃO GERAL 
DE TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO E 
COMUNICAÇÕES

P00232/2
015 Projeto Reorganização da TIC no Ipea_2016

Aumentar a capacidade em manutenção, desenvolvimento e 
integração de sistemas. Garantir o alinhamento, em busca de 
sinergias, entre a equipe central de TIC, representada pela 
CGTIC, e as equipes de TIC distribuídas em outras unidades do 
Ipea. Garantir o alinhamento estratégico dos esforços em 
projetos da TIC Estendida (TIC Central e TIC Distribuída).

01/01/2016 31/12/2017 Nova organização da TIC no Ipea

DIDES
COORDENAÇÃO GERAL 
DE TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO E 
COMUNICAÇÕES

P00233/2
015

Projeto Modernização da infraestrutura e 
integração dos sistemas de comunicação de 
dados, voz e imagem_2016

Aumentar a disponibilidade, segurança, mobilidade e 
integração dos serviços de tecnologia da informação e 
comunicação de dados, voz e imagem do Ipea, bem como 
prover o suporte a novos serviços. 

01/01/2016 31/12/2017 Soluções de TIC

DIDES
COORDENAÇÃO GERAL 
DE TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO E 
COMUNICAÇÕES

P00235/2
015 Tecnologia em pesquisa Soluções tecnológicas diretamente aplicadas nos projetos de 

pesquisa. 2016-01-01 31/12/2017 Aquisição de soluções de TIC

DIDES
DIRETORIA DE 
DESENVOLVIMENTO 
INSTITUCIONAL/RJ

P00067/2
016 Projeto Aquisição de Sede Própria no RJ_2016

Instalação da unidade do Ipea no Rio de Janeiro em sede 
própria, ambientalmente sustentável otimizando as condições 
do ambiente de trabalho, baseadas em princípios sustentáveis 
e inteligentes, contribuindo assim para o perfeito desempenho 
das atividades finalísticas da instituição e para uma melhoria 
na eficiência do gasto público. 

15/04/2016 31/12/2017 Instalação da unidade do Ipea no Rio de Janeiro em sede própria, 
ambientalmente sustentável.
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DIDES
DIRETORIA DE 
DESENVOLVIMENTO 
INSTITUCIONAL/RJ

P00066/2
016

Projeto de Integração da Unidade Ipea/RJ ao 
SIASS

Proporcionar aos servidores lotados e em exercício na 
Unidade do IPEA/RJ acesso a médico para homologação de 
Atestados Médicos. Possibilitar avaliação por Junta Médica 
Oficial os pedidos de Isenção de Imposto de Renda  e 
Integralização de Proventos para servidores aposentados.

15/04/2016 31/12/2017

DIDES
DIRETORIA DE 
DESENVOLVIMENTO 
INSTITUCIONAL/RJ

P00068/2
016

Projeto Sistema de Controle Eletrônico de Acesso 
de Pessoas nas dependências da unidade do IPEA-
RJ

Implantar o Sistema de Controle Eletrônico de Acesso de 
Pessoas (Sistema) às instalações do IPEA no Rio de Janeiro no 
edifício Presidente Wilson, tornando os ambientes de trabalho 
mais seguros e inteligentes.

15/04/2016 31/12/2017
Elaboração de TR
Elaboração de Edital
Assinatura de contrato

DIDES GABINETE P00211/2
015 Projeto Café do Conhecimento_2016

§Captar e disseminar conhecimento sobre métodos de 
pesquisa de interesse dos Técnicos de Planejamento e 
Pesquisa (TPPs) do Ipea; e 
§Captar e disseminar conhecimento sobre práticas de gestão 
do conhecimento (GC) e de práticas inovadoras de gestão em 
órgãos e entidades da administração pública.

01/03/2016 31/12/2017
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Missão do Ipea
Aprimorar as políticas públicas essenciais ao 
desenvolvimento brasileiro por meio da produção 
e disseminação de conhecimentos e da assessoria 
ao Estado nas suas decisões estratégicas.
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