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O Ipea 
 

O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) é uma fundação pública federal vinculada ao Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e 
Gestão. Suas atividades de pesquisa fornecem suporte técnico e institucional às ações governamentais para a formulação e avaliação de políticas 
públicas e programas de desenvolvimento brasileiros. Os trabalhos do Ipea são disponibilizados para a sociedade por meio de inúmeras e regulares 
publicações eletrônicas e impressas, além das redes sociais. 
 

Missão 

"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."  
 

Visão 

“A Instituição de Estado que influencia, de maneira decisiva, as políticas públicas essenciais ao Desenvolvimento” 

 

Valores 

 Diversidade de visões 
 Isenção e imparcialidade 
 Excelência técnica 
 Criatividade e inovação 
 Valorização das pessoas 

Objetivos Finalísticos 

 Avaliar e propor políticas públicas e programas essenciais ao desenvolvimento do país 
 Formular estudos prospectivos para orientar estratégias de desenvolvimento de médio e longo prazo 
 Assessorar o Estado na melhoria da qualidade de suas decisões 
 Contribuir para a qualificação do debate público quanto aos rumos do desenvolvimento do país e da ação do Estado 

 



 

Objetivos de Gestão 

 Assegurar produtividade com qualidade e quantitativo adequado de servidores 

 Garantir confiabilidade, agilidade e efetividade aos processos e sistemas de gestão 

 Fortalecer e articular a comunicação externa e interna 

 Garantir foco e sinergia ao Plano de Trabalho 

 

Estrutura Organizacional 

 



 

Apresentação 

 O Ipea obteve um desempenho exuberante em 2017, superando suas metas de desempenho institucional em mais de três vezes e, mais relevante ainda, conseguiu lograr sucesso em sua 

estratégia de redirecionar o instituto, conduzindo-o ao encontro de suas atribuições originárias, quais sejam: realizar pesquisa econômica aplicada e formular o planejamento estratégico de médio e 

longo prazo para o desenvolvimento do país. 

 Os resultados alcançados só foram possíveis devido ao reposicionamento estratégico da instituição junto à estrutura administrativa do Estado e ao núcleo de poder do Governo Federal. Essa 

situação se configurou por meio do estabelecimento de acordos de cooperação técnica para a formulação e avaliação de políticas públicas e planejamento de longo prazo com diversos entes estatais, 

em especial o Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, o Ministério da Fazenda e a Casa Civil, além da própria Presidência da República, por meio das suas secretarias. Também fizeram 

parte desse rol de cooperação os ministérios setoriais e da área social, órgãos da administração indireta e empresas estatais. 

 Se o exercício anterior foi caracterizado pelo redirecionamento institucional, o ano vigente tem como objetivo a consolidação da posição alcançada junto à Administração Federal. Dessa 

forma, o Plano de Trabalho 2018 elaborado pelo conjunto das diretorias da instituição visa a ampliação e intensificação das parceiras estratégicas e, por conseguinte, a participação cada vez mais 

efetiva do Ipea na definição dos rumos do país no caminho do desenvolvimento sustentável com justiça social. 

 Nesse sentido, os projetos de pesquisa iniciados e aqueles em continuidade de anos anteriores procuraram o máximo alinhamento institucional possível às demandas do Governo Federal e 

aos anseios da sociedade.  

Destacam-se nesse cenário, além da produção do segundo volume de análises e proposições no âmbito do projeto Desafios da Nação, a coordenação técnica atribuída formalmente ao Ipea 

para conduzir os trabalhos relativos aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável – ODS –, programa idealizado pela Organização das Nações Unidas (ONU) e compartilhado pelos países integrantes 

do organismo. 

O Ipea também manterá o papel fundamental exercido no âmbito do Comitê de Monitoramento e Avaliação de Políticas Públicas (CMAP) em 2017, onde avaliou 23 programas e ações 

governamentais sob a ótica da efetividade, eficiência e eficácia. Para este ano, estão previstas 26 novas avaliações que abrangem diversas áreas, entre elas as avaliações de programas sociais, finanças 

públicas, gestão do Estado e setores de infraestrutura. 

O CMAP, composto pelo Ministério do Planejamento, Fazenda e Casa Civil, foi concebido com o objetivo de aprimorar a execução orçamentária na esfera do Poder Executivo federal, 

otimizando a aplicação dos recursos financeiros disponíveis para implementação de políticas públicas. Nesse sentido, vale ressaltar dois importantes trabalhos em elaboração pelo Ipea: o Guia Prático 

de Análise de Políticas Públicas Ex Ante e Ex Post, sendo que o primeiro será lançado em março e o outro durante o segundo semestre. Esses guias terão ampla utilização pelos gestores federais, que 

serão adequadamente capacitados direta ou indiretamente pelo próprio instituto.         

 Finalmente, o Plano de Trabalho 2018 retrata fielmente a gênese do Ipea e procura situá-lo na posição mais adequada para o fortalecimento e desenvolvimento das suas reconhecidas 

competências científicas exercidas pelo seu notável quadro de pesquisadores. 

 

ERNESTO LOZARDO 

PRESIDENTE 



 

Presidência 

 Assessoria de Planejamento e Articulação Institucional - ASPLA 

Projetos 

ID TÍTULO OBJETIVO 
DATA DE 

INÍCIO 
DATA DE 

FINALIZAÇÃO 

P00014/2017 Assessoramento 
Estratégico 

Estruturar capacidade e conhecimento para: implementação da política de 
gestão de riscos; acompanhamento do ambiente interno e monitoramento do 
ambiente externo - análise de stakeholders 

Dez/2016 Fev/2020 

 

 Assessoria Técnica – ASTEC 

Projetos 

ID TÍTULO OBJETIVO 
DATA DE 

INÍCIO 
DATA DE 

FINALIZAÇÃO 

P00053/2017 Portal Ipeadata 2.0 Tornar o portal Ipeadata mais atual, melhorando a usabilidade, documentação e 
qualidade das séries, backend, framework moderno e separação do site - banco (via 
API) 
 

Nov/2016 Dez/2019 

P00168/2016 Portal Ipeadata-Lab Laboratório de dados que atua nas áreas de manipulação e integração de bases de 
dados, especialmente registros administrativos. As atividades incluem: 
mapeamento do universo de bases de dados; documentação e avaliação da 
qualidade das bases; obtenção e carga dos dados; desenvolvimento de 
metodologias de integração destes dados; criação de uma base integrada para 
subsidiar avaliações de políticas públicas; e realizar avaliações de políticas públicas 

Set/2016 Dez/2019 



 

P00063/2016 Plataformas e Bases de 
Dados 

Gestão e aprimoramento das Plataformas e Bases de Dados: BBE, Extrator de 
Dados, IpeaMapas, IpeaGEO, Atlas do IDH-IVS e Mapa das OSC's 
 

Fev/2013 Dez/2019 

P00007/2018 Ambiente de negócios 
brasileiro: desafios e 
oportunidades de 
melhoria 

Mapear iniciativas de melhoria do ambiente de negócios em curso na 
administração pública brasileira, evidenciando os desafios e as oportunidades, a fim 
de proporcionar informações aos formuladores de políticas públicas na tomada de 
decisão 
 

Fev/2018 Mar/2019 

P000384/2013 IpeaJus: sistema de 
informações 

Construção, desenvolvimento e manutenção de um serviço interno de informações 
sobre o Sistema de Justiça no Brasil que compreende o Poder Judiciário, a 
Defensoria Pública, o Ministério Público e Advocacia 
 

Abr/2013 Dez/2019 

P00037/2015 Código de Processo Civil: 
avaliação do impacto do 
novo CPC 

Avaliar os impactos do novo CPC: 

- Duração média dos processos, em toda as instâncias da justiça; 

- Demanda e composição por tipo de processos, em toda as instâncias da justiça; 

- 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) 
 

Abr/2015 Mar/2018 

P0044/2013 Lei de Falências e 
Recuperação de 
Empresas: avaliação da 
nova Lei 

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

Jan/2014 Dez/2018 

 

 



 

 Assessoria de Imprensa e Comunicação – ASCOM 

Projetos 

ID TÍTULO OBJETIVO 
DATA DE 

INÍCIO 
DATA DE 

FINALIZAÇÃO 

P00068/2017 Novo Portal Ipea Promover a migração do Portal Ipea para a versão atual (Joomla), visando 
modernizar a estrutura de suporte ao site que permitirá ao Instituto 
implementar um novo padrão de leiaute na web e explorar possibilidades 
diversas de arquitetura da informação 
 

Jan/2017 Dez/2018 

P00073/2017 Portal Ipea: gestão de 
acessibilidade 

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

Jan/2017 Out/2018 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 DIMAC - Diretoria de Estudos e Políticas Macroeconômicas 

Projetos 

ID TÍTULO OBJETIVO 
DATA DE 

INÍCIO 
DATA DE 

FINALIZAÇÃO 

P00051/2017 Mapa do Emprego Público 
do Brasil 

Produzir estimativas e conjuntos de microdados sobre o emprego público 
por ente federado a partir dos dados da RAIS. 

Jun/2017 Dez/2018 

P00079/2017 Cálculo da renda interna 
bruta real para o Brasil 

Calcular a Renda Interna Bruta Real (RIBR) para o Brasil, de 1948 até o ano 
mais recente para o qual existirem contas nacionais 
 

Fev/2017 Jul/2018 

P00088/2017 Modelos DSGE com 
equilíbrios múltiplos para a 
economia brasileira 

Investigar questões relacionadas à macroeconomia brasileira utilizando a 
modelagem DSGE 

Ago/2017 Ago/2018 

P00095/2017 Instituições financeiras e 
desenvolvimento 

Identificar desafios colocados para o Novo Banco de Desenvolvimento do 
BRICS como fonte de financiamento para o desenvolvimento, 
particularmente para o Brasil 

Abr/2017 Nov/2018 

P00122/2017 Brasil - 200 anos  Revisitar a história econômica do Brasil para oferecer novas evidências e 
interpretações do processo de desenvolvimento econômico brasileiro nos 
séculos XIX e XX. Os temas básicos das pesquisas são custos de transporte, 
barreiras ao comércio e suas implicações para o crescimento, eficiência e 
equidade espacial da economia brasileira no longo prazo 
 

Mar/2017 Dez/2018 

P00126/2017 Evolução do comércio 
exterior do Brasil  

Analisar a evolução do comércio exterior do Brasil nas últimas décadas, 
principalmente no que se refere à evolução da competitividade por 
setores. 

Out/2017 Dez/2018 

P00127/2017 Choques externos e riscos 
globais 

Estudar os desequilíbrios na economia global, especificamente no 
comércio internacional, nos fluxos financeiros e na dívida dos principais 
países 
 

Jan/2018 Dez/2018 

P00131/2017 Instituições e crescimento 
de longo prazo 

Avaliar o que pode ser atribuído ao diferencial da qualidade das 
instituições do diferencial entre valores de variáveis micro e 
macroeconômicas selecionadas 
 

Out/2017 Dez/2018 



 

P00132/2017 Gestão municipal da 
educação fundamental 

Avaliar a gestão da educação segundo sua eficiência econômica e a 
qualidade do serviço educacional 

Nov/2017 Nov/2018 

P00004/2018 Determinantes das 
diferenças entre o deflator 
implícito do PIB e o IPCA 

Avaliar as características dessas diferenças Jan/2017 Dez/2018 

P00006/2018 Mobilidade de renda antes 
e durante a recessão no 
Brasil: riscos e proteções 
desiguais segundo a PNADC 
e a RAIS 

Estudar a mobilidade de renda de diferentes grupos no Brasil antes e 
durante a crise, segundo bases longitudinais 
 

Abr/2018 Jan/2019 

P00137/2016 Projeto GEMMES: um 
modelo macroeconômico 
de mudança energética no 
Brasil 

Desenvolver um modelo macroeconômico capaz de prover 
recomendações de políticas públicas concernentes a cenários de mudança 
energética calibrados para o Brasil  

Nov/2016 Dez/2018 

P00043/2015 Arquitetura da União 
Europeia e do euro 

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  

Jan/2015 Dez/2018 

P00115/2015 Evidencias micro e a 
decisão de poupar e 
trabalhar 

Revelar o comportamento financeiro dos agentes a partir de microdados 
originados de registros administrativos, ou de pesquisas de orçamento 
familiar 

Nov/2015 Dez/2018 

P00208/2014 Finanças públicas e 
avaliação de políticas 

Desenvolver estudos sobre as finanças e as políticas públicas dos estados e 
municípios brasileiros 

Jul/2014 Dez/2018 

P00031/2015 Índice de custos na área de 
Tecnologia da Informação - 
ICTI 

Desenvolvimento de índice ou pacote de índices que permitam análise 
efetiva da evolução dos custos na área de TI 

Abr/2015 Dez/2018 

P00227/2014 Política Fiscal e Dívida 
Estadual 

Discutir as implicações macroeconômicas da dívida estadual e o papel 
desempenhado pelo endividamento estadual na condução da política 
macroeconômica 
 

Jan/2015 Jul/2018 

P00199/2013 Economia Internacional e 
Nova Arquitetura 
Financeira 

Avançar 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 

Jun/2013 Dez/2018 

P00250/2013 Capital Humano: uma 
análise do caso brasileiro 

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 

Jan/2014 Dez/2018 



 

com dados desagregados 
por municípios 

P00252/2013 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 

Jan/2014 Dez/2018 

P00253/2013 Estoque de capital nos 
setores industriais dos 
municípios brasileiros 

Obter estimativas do estoque de capital privado nos setores industriais dos 
municípios brasileiros para os anos 1996-2010 

Jan/2014 Dez/2018 

P00255/2013 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 

Jan/2014 Mar/2018 

P000256/2013 Choques macroeconômicos 
e setoriais: efeitos sobre 
preços desagregados 

Obter o impacto de choques macroeconômicos e setoriais sobre índices de 
preços com alto grau de desagregação 

Jan/2014 Dez/2018 

P00261/2013 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 

Ago/2013 Dez/2018 

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 

Jan/2013 Dez/2018 

P00396/2013 Análise Institucional do 
Sistema Financeiro no 
Brasil 

Ajudar a desenvolver o bloco financeiro do modelo macroeconômico 
keynesiano 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) 

Fev/2014 Dez/2018 

P00019/2014 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 

Abr/2014 Jul/2019 

P00288/2013 Política monetária e crédito Realizar uma análise da evolução do crédito entre 2003 e 2012, 
identificando os determinantes deste processo e uma análise da relação 
BC/STN para identificar como se deu a reação brasileira à política 
expansionista americana no pós-crise 

Jan/2014 Jul/2018 



 

P00238/2013 Estudos do Mercado de 
Trabalho 

Decompor a flutuação da taxa de desemprego determinando a 
importância relativa das contratações/demissões/procura de emprego e 
prever de forma não condicional o desemprego futuro, dada a 
probabilidade de pertinência e de transição de estados atual 

Abr/2014 Jul/2018 

P00152/2013 Análise da Política 
Macroeconômica 

Desenvolver uma metodologia que permita avaliar a “orientação da 
política fiscal; desenvolver uma metodologia que permita avaliar a 
“orientação da política monetária e analisar a interação entre as políticas 
fiscal e monetária” 

Abr/2015 Dez/2018 

P00227/2013 Acompanhamento da 
conjuntura econômica 
brasileira 

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

Jan/2014 Dez/2018 

P0068/2014 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 

Jul/2014 Dez/2019 

P00093/2017 Acompanhamento e 
análise do crédito no Brasil 

Acompanhar a evolução do mercado de crédito no Brasil no período 
recente e analisar os impactos macroeconômicos do crédito no Brasil, com 
especial interesse nos impactos sobre a renda per capita e a produtividade 
total dos fatores. 

Fev/2017 Ago/2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 DIRUR - Diretoria de Estudos e Políticas Regionais, Urbanas e Ambientais 

Projetos 

ID TÍTULO OBJETIVO 
DATA DE 

INÍCIO 
DATA DE 

FINALIZAÇÃO 

P00021/2017 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 

Mar/2016 Jul2019 

P00040/2017 Estudos e pesquisas com vistas à melhoria da 
qualidade dos gastos públicos e da transparência 
fiscal 

Avaliação dos subsídios implícitos e explícitos do Governo 
Central; avaliação dos Gastos Tributários da União; o novo 
Regime Fiscal brasileiro; análise do federalismo fiscal e seus 
impactos sobre a performance macroeconômica; avaliação 
de Política Públicas Setoriais e; revisão do Fator X para o 
Setor de Medicamentos: revisar a modelagem de séries 
temporais 

Jul/2017 Dez/2019 

P00033/2017 SIMT - Sistema de Informações sobre o Mercado 
de Trabalho do Setor Turismo: fase 3 

Aperfeiçoar e atualizar, continuamente, estimativas da 
dimensão e perfil da mão de obra no setor turismo para 
subsidiar a formulação e a avaliação das políticas públicas 
do setor 

Jan/2017 Mai/2020 

P00025/2017 Investimentos: mapeamento territorial e análise 
regional 

Mapear investimentos públicos e privados no território 
brasileiro de forma a compreender a dinâmica regional da 
atividade econômica no Brasil 

Fev/2017 Dez/2018 

P00026/2017 Dinâmica econômica da Região Centro-Oeste Apresentar a evolução das estruturas produtivas da Região 
Centro-Oeste à luz da política de desenvolvimento regional 
brasileiro 

Fev/2017 Jul/2019 

P00028/2017 Revitalização do rio São Francisco Avaliar os diversos programas, projetos e ações 
governamentais incluídos no âmbito da revitalização do rio 
São Francisco 

Fev/2016 Abr/2018 

P00042/2018 A integração de políticas de energia e de 
combate às mudanças climáticas: o caso 
brasileiro 

Analisar a política energética brasileira sob a perspectiva da 
transição para uma economia de baixo carbono e, 
especificamente, avaliar a compatibilidade das políticas de 
energia e das políticas de combate ao efeito estufa 

Fev/2018 Fev/2019 

P00158/2016 Plano Nacional de Resíduos Sólidos Avaliação da política pública Jan/2017 Dez/2018 



 

P00154/2016 Diálogos para o aperfeiçoamento da política e do 
sistema de recursos hídricos no Brasil 

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 

Dez/2016 Jun/2018 

P00020/2017 Avaliação do Programa Cisternas 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 

Jan/2017 Jul/2018 

P00048/2017 Análises de políticas públicas da agricultura e da 
dinâmica produtiva das principais cadeias 
agroindustriais 

Desenvolver estudos sobre políticas públicas da agricultura, 
tais como crédito agrícola e seguros, bem como suas 
interfaces e impactos nas principais cadeias e complexos 
produtivos da agroindústria, a exemplo da cana-de-açúcar e 
soja-milho/aves 

Mar/2017 Mar/2019 

P00109/2017 Avaliação do Programa de Aquisição de 
Alimentos - PAA 

Realização de avaliação do Programa de Aquisição de 
Alimentos (PAA) e proposição de carteira de indicadores 
para monitoramento da eficácia e efetividade, com foco 
tanto nos beneficiários fornecedores quanto nos 
beneficiários consumidores 

Out/2017 Out/2019 

P00002/2018 Estudos de políticas públicas e de sistemas de 
produção de energias renováveis 

Realizar estudos e elaborar publicações sobre energias 
renováveis no Brasil, inclusive sobre viabilidade econômica, 
demanda de recursos naturais e de políticas públicas de 
incentivo à produção, principalmente sobre produção e 
conversão de biomassa energética em energia elétrica 

Fev/2018 Dez/2019 

P00112/2017 Análise da sustentabilidade ambiental dos 
estabelecimentos agropecuários brasileiros 

Quantificar o grau de sustentabilidade ambiental dos 
estabelecimentos agropecuários brasileiros, por meio de 
índices e indicadores, e relacionar com as características 
socioeconômicas de cada estabelecimento 

Out/2017 Dez/2019 

P00136/2017 Transparência do financiamento sobre mudança 
do clima 

Fomentar a discussão, o intercâmbio de informação e a 
articulação entre Ipea e Ministério do Meio Ambiente em 
relação ao tema da mudança do clima visando o 
monitoramento dos gastos públicos e privados para o 
financiamento de ações referentes à mudança do clima 
(mitigação e adaptação) 

Dez/2017 Dez/2021 



 

P00124/2017 Aperfeiçoamento de ferramentas estaduais de 
gestão de recursos hídricos no âmbito do pró-
gestão 

Apoiar os órgãos gestores de recursos hídricos nos estados 
que estão iniciando o segundo ciclo do Programa Pró-
gestão (Alagoas, Goiás, Mato Grosso, Paraíba, Paraná, Piauí, 
Rio de Janeiro, Rondônia e Sergipe), por meio de projetos 
de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PDI) para 
desenvolver ferramentas específicas ou aperfeiçoar os 
instrumentos de gestão que promovam a melhoria das 
atividades voltadas à gestão dos recursos hídricos 

Nov/2017 Dez/2019 

P00078/2017 Uma proposta de Reforma Tributária Analisar a estrutura tributária brasileira e propor alterações 
visando uma reforma tributária 

Set/2017 Mar/2019 

P00031/2018 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável: 
acompanhamento do ODS-14 

Contribuir para a elaboração e o aprimoramento dos 
relatórios nacionais de acompanhamento dos ODS, 
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". Dessa 
forma, configurando-se como um instrumento para o 
governo brasileiro aprimorar os indicadores e promover a 
reflexão sobre o tema  

 

Fev/2018 Fev/2019 

P00050/2018 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável: 
acompanhamento do ODS-11 

Contribuir para a elaboração e o aprimoramento dos 
relatórios nacionais de acompanhamento dos ODS, 
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". Dessa 
forma, configurando-se como um instrumento para o 
governo brasileiro aprimorar os indicadores e promover a 
reflexão sobre o tema 

Nov/2017 Jun/2019 

P00096/2017 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável: 
acompanhamento do ODS-6 

Contribuir para a elaboração e o aprimoramento dos 
relatórios nacionais de acompanhamento dos ODS, 
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". Dessa 

Jun/2017 Jun/2019 



 

forma, configurando-se como um instrumento para o 
governo brasileiro aprimorar os indicadores e promover a 
reflexão sobre o tema 

P00064/2016 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável: 
plataforma web, instrumentos de 
monitoramento, avaliação, comunicação e 
participação social 

Desenvolver ferramentas que favoreçam a divulgação de 
informação, o acesso à informação, o monitoramento, a 
avaliação e o debate em torno do processo de 
implementação, no Brasil, da agenda dos ODS 

Mar/2016 Dez/2020 

P00046/2018 Avaliação econômica de projetos sociais Realizar estudos que visem avaliar os programas sociais, de 
modo que se possa privilegiar e dar continuidade àqueles 
cujos impactos se mostrem positivos, e reavaliar ou mesmo 
eliminar os programas cujos benefícios estiverem aquém do 
esperado 

Mar/2018 Mar/2019 

P00167/2016 Agregação de preferências em um modelo de 
Agência 

Avaliar e aperfeiçoar o modelo de aquisições do PNLD: 
propor e testar experimentalmente modelos alternativos 
de aquisições de livros didáticos para o PNLD, atendendo 
aos princípios de economicidade, transparência e equidade; 
realizar por meio de métodos quantitativos, diagnósticos 
sobre o processo de escolha de livros pelas escolas 
participantes do PNLD; e desenhar a amostragem e 
acompanhar a aplicação de questionários para avaliar a 
reutilização dos livros didáticos 

Nov/2017 Dez/2018 

P00007/2017 Mobilidade social de longo prazo: sobrenomes no 
Brasil 

Estimar a mobilidade social de longo prazo no Brasil Jan/2017 Dez/2018 

P00023/2017 Análise do custo-benefício das políticas públicas Avaliar um amplo rol de políticas públicas Mar/2017 Dez/2019 

P00029/2017 Mapear e qualificar os consórcios público-
federativos no Brasil 

Produzir estudos e análises Fev/2017 Fev/2018 

P00114/2017 Gestão, finanças e eficiência nos municípios das 
Regiões Metropolitanas 

Contribuir para a definição de estratégias de apoio à 
formulação e execução das políticas urbanas em Regiões 
Metropolitanas, mediante a identificação e mensuração da 
capacidade de gestão, das finanças municipais e da 
eficiência dos municípios integrantes das Regiões 
Metropolitanas (RM) do país 

Out/2017 Out/2018 

P00115/2017 Portal Cidades-Ipea: sistema de informações 
urbanas nos municípios brasileiros 

Elaborar o desenvolvimento de um portal de acesso a 
informações urbanas, denominado "Cidades - Ipea" com o 
objetivo principal facilitar o acesso de dados e informações 
produzidas pelo Ipea 

Dez/2017 Dez/2018 



 

P00024/2016 Projeto Matopiba Realizar diagnóstico da socioeconomia e das condições 
fiscais e institucionais dos municípios que compõem o 
bioma dos cerrados, abrangendo áreas das macrorregiões 
Nordeste e Norte do Brasil, de maneira a subsidiar os 
governos federal, estaduais e municipais na implementação 
de suas políticas e na aplicação de seus instrumentos 

Fev/2016 Jun/2018 

P00015/2016 Capacidades institucionais na Região do 
Matopiba 

Caracterizar as capacidades institucionais dos governos 
federal, estadual e municipais da região dos cerrados de 
notória expansão da produção agrícola na última década, 
abrangendo áreas de estados nordestinos (Maranhão, Piauí 
e Bahia) e da região Norte (Tocantins), popularmente 
conhecida como Matopiba 

Mar/2016 Dez/2019 

P00034/2016 A Política Nacional de Desenvolvimento Regional 
- diagnóstico da situação recente 

Diagnóstico das transformações produtivas (produto e 
emprego) e demográficas no território nacional no período 
recente (2000-2015), de maneira a prover a PNDR de 
vetores de ação bem definidos. Foco nas regiões objeto das 
políticas e na rede de cidades médias 

Mar/2016 Dez/2019 

P00035/2016 A PNDR e as capacidades governativas dos entes 
do Sistema Nacional de Governança 

Mapeamento e análise das capacidades governativas 
(econômico-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 política de desenvolvimento regional 

Mar/2016 Dez/2019 

P00016/2016 O Brasil e a Nova Agenda Urbana (Habitat III) Avaliar a política urbana brasileira e contribuir para a 
discussão da Nova Agenda Urbana brasileira, no âmbito da 
construção e participação brasileira no Habitat III.  

Dez/2015 Jun/2018 

P00017/2016 Censo Agropecuário 2016 Estudar o novo Censo Agropecuário e comparar com os 
levantamentos de dados passados sobre o setor 
agropecuário 

Mar/2016 Mar/2018 

P00195/2015 Estudo da adequação dos arranjos de governança 
metropolitana ao Estatuto da Metrópole e 
subsídios à elaboração dos Planos de 
Desenvolvimento Urbano Integrado (PDUI) 

Acompanhamento e a avaliação da adequação da gestão 
metropolitana ao Estatuto da Metrópole e construir 
referências e aportar contribuições ao processo de 
elaboração dos Planos de Desenvolvimento Urbano 
Integrado das RMs 

Jan/2016 Abr/2019 



 

P00123/2016 Tópicos em defesa da concorrência Realizar estudos concernentes às revisões de atos de 
concentração, condutas unilaterais, avaliações ex-post e a 
questão da detecção e identificação de cartéis em licitações 

Ago/2016 Dez/2021 

P00145/2016 Impactos dos investimentos em 
telecomunicações no desenvolvimento dos 
municípios brasileiros 

Realização de estudos socioeconômicos, regionalizados, 
para subsidiar a implementação de políticas públicas 
relacionadas à expansão da infraestrutura de 
telecomunicações 

Nov/2016 Fev/2019 

P00201/2015 Análise da dinâmica industrial em termos 
regionais (fase II) 

Analisar a distribuição espacial da atividade econômica a 
partir dos registros administrativos da RAIS, enfocando a 
dinâmica de microrregiões industriais, em termos de 
participação, diversificação setorial das microrregiões e na 
produção e nos empregos 

Jan/2016 Jul/2018 

P00078/2015 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: identificar 
as transformações e dinâmicas territoriais econômicas, 
populacionais e sociais mais significativas; e identificar 
possibilidades e limites da PNDR quanto a seu objetivo de 
redução das desigualdades 

Set/2015 Dez/2019 

P00094/2015 Desenvolvimento territorial e políticas públicas Realizar diversas avaliações de políticas públicas de cunho 
territorial. O tema central do trabalho situa-se entre o 
desenvolvimento regional e urbano, entendido aqui no seu 
sentido mais amplo, que envolve a perspectiva regional, 
metropolitana, urbana e as diversas relações e interações 
que se dão no território; as políticas públicas e a ação 
estatal; e as (novas) tecnologias de informação e 
comunicação 

Set/2015 Dez/2020 

P00044/2015 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 

Abr/2015 Dez/2018 

P00216/2014 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 organograma de 

Dez/2014 Mar/2019 



 

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 

P00221/2014 Plataformas da cidadania Desenvolvimento de plataformas e ferramentas voltadas 
para sistematização, disponibilização e análise de bases de 
dados multidimensionais que permitam melhorar o acesso 
de gestores, pesquisadores, professores, estudantes e da 
população em geral a diferentes dados e informações em 
diferentes campos temáticos 

Dez/2014 Jan/2019 

P00214/2015 Avaliação da Política Regional Brasileira e 
avaliação continuada dos instrumentos da PNDR 

Realizar uma avaliação continuada dos instrumentos da 
Política Nacional de Desenvolvimento Regional-PNDR, em 
especial, dos Fundos Constitucionais de Financiamento 
(FNE, FNO e FCO) 

Mar/2015 Mai/2018 

P00244/2014 Sustentabilidade urbana e regional no Brasil Usar habilidades, metodologias de forma integrada para 
responder à pergunta "Como conhecer e reduzir o uso de 
recursos naturais em cidades, estados e regiões?", 
desmembrando-a em perguntas menores  

Jan/2015 Dez/2018 

P0052/2013 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 política 
fiscal 

Jan/2014 Dez/2019 

P0020/2013 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 

Jan/2014 Dez/2018 

P0025/2013 Modelos de uso do solo e os impactos da 
infraestrutura de transportes 

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 

Nov/2013 Dez/2018 



 

P0053/2013 Petróleo e desenvolvimento econômico dos 
municípios 

Avaliar o impacto da produção upstream e downstream de 
petróleo e gás no desenvolvimento dos municípios 
brasileiros. O estudo também visa analisar a evolução 
histórica da indústria de petróleo e gás no Brasil 

Set/2014 Jun/2018 

P0068/2013 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 

Jul/2014 Dez/2018 

P0095/2013 Dimensionamento e acompanhamento do gasto 
ambiental federal 

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 

Abr/2013 Dez/2019 

P0095/2013 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 

Jan/2014 Jun/2019 

P000113/2013 O que podem os governos estaduais no Brasil? 
Experiências 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 de desenvolvimento 

Jan/2014 Dez/2019 

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 e testar a existência de cartéis e as 
estratégias de bid-rigging no Brasil 

Fev/2014 Mar/2019 



 

 

P000219/2013 Rede Urbana do Brasil - Componente 1 Desenvolver bases teórico-metodológico-conceituais e um 
roteiro de análise em detalhe que orientem os estudos da 
rede urbana brasileira em suas diversas escalas, nacional, 
regionais (subsistemas urbanos metropolitanos) e 
estaduais, contemplando uma visão atual e prospectiva da 
organização da rede nacional, inclusive de seus vínculos 
com os países vizinhos, e das redes regionais/estaduais, 
tendo em vista subsidiar políticas públicas de índole 
territorial 

Dez/2013 Dez/2020 

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 

Jul/2012 Dez/2019 

P000208/2013 A Compensação Financeira pela Utilização dos 
Recursos Hídricos para fins de Geração de 
Energia Elétrica (CFURH) e seu impacto no 
desenvolvimento dos municípios atingidos 

Estudar e avaliar a situação atual da Compensação 
Financeira pela Utilização dos Recursos Hídricos para fins 
de Geração de Energia Elétrica (CFURH), verificando sua 
influência no desenvolvimento socioeconômico dos 
Municípios atingidos e os adjacentes não atingidos 
diretamente 

Mar/2013 Dez/2019 

P000269/2013 Fortalecimento do extrativismo madeireiro e não 
madeireiro sustentável 

Analisar modelos de exploração florestal sustentável, as 
formas já em uso (concessões florestais, manejo florestal 
comunitário e familiar) e as que poderão se estabelecer no 
contexto da formação de mercados de novas commodities 
e as políticas públicas de apoio ao extrativismo 

Jan/2013 Dez/2019 

P000284/2013 Mapeamento da Vulnerabilidade Social nas 
Regiões Metropolitanas Brasileiras 

Construir e mapear, para espaços intrametropolitanos, 
indicador de vulnerabilidade social e/ou de pobreza 
multidimensional 

Jan/2012 Dez/2020 

P000280/2013 Governança metropolitana no Brasil Caracterizar e avaliar, numa perspectiva comparativa e 
tendo como referência o marco das relações federativas no 
Brasil, a governança metropolitana, seja como subsídio 

Jan/2012 Dez/2020 



 

para o desenho, implementação e avaliação das políticas 
públicas relacionadas à gestão das funções públicas de 
interesse comum nos diferentes espaços metropolitanos 
brasileiros, seja como insumo para fortalecer a questão 
metropolitana na agenda política do país 

P000277/2013 Estudos sobre federalismo Realizar atividades de pesquisa na área de federalismo, 
incluindo a análise da base de dados MUNIC/IBGE, estudos 
sobre a criação de novos entes federativos (municípios ou 
estados) e a criação de indicadores municipais de governo 
aberto 

Jan/2014 Dez/2018 

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 

Jan/2014 Dez/2019 

P000272/2013 Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil Elaboração concomitante de um Atlas para os municípios 
brasileiros e, adicionalmente, para divisões espaciais de 16 
das principais Regiões Metropolitanas brasileiras 

Ago/2011 Dez/2020 

P000304/2013 Boletim Regional, Urbano e Ambiental Produzir informações sobre os diagnósticos, análises e 
prognósticos resultantes de pesquisas que contemplem os 
temas relevantes que estejam relacionados a meio 
ambiente, política urbana e setorial, federalismo e 
economia 

Nov/2013 Dez/2018 

P00038/2014 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 

Ago/2014 Dez/2019 

P00129/2014 Regulação, eficiência e acesso a saúde e 
medicamentos 

Prestar assistência a agências, câmaras e administração 
direta incumbidas de políticas públicas e regulação técnica, 
financeira e de mercado de bens e serviços de saúde 

Mai/2016 Mar/2018 

 



 

 DISET - Diretoria de Estudos e Políticas Setoriais de Inovação e Infraestrutura 

Projetos 

 

ID TÍTULO OBJETIVO 
DATA DE 

INÍCIO 
DATA DE 

FINALIZAÇÃO 

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 

Jan/2014 Dez/2019 

P0098/2013 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 em que o Sebrae vem atuando e investindo 
em projetos, bem como uma análise sobre os segmentos com maior 
ascensão e com maior queda 
 

Jan/2014 Dez/2018 

P00028/2015 Modelo dinâmico de simulação 
aplicado às 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 

Mar/2015 Dez/2018 

P00191/2015 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, considerando, 
também, os impactos das mudanças climáticas 

Nov/2015 Dez/2018 

P00133/2016 Bancos Públicos e o financiamento 
do desenvolvimento 

Analisar a evolução dos desembolsos e das linhas operacionais dos 
bancos públicos brasileiros no mercado de crédito no Brasil nas duas 
últimas décadas 

 

Dez/2016 Dez/2019 



 

P00128/2017 Análise da governança do FNDCT Análise dos arranjos institucionais e da gestão dos recursos do Fundo, 
tendo em vista, em especial, seu papel no fomento à inovação 
tecnológica no país, explorando seu potencial de financiar projetos 
orientados à missão 

Dez/2017 Dez/2018 

P00130/2017 Boas práticas para a realização de 
encomendas tecnológicas 

Elaborar publicação contendo sugestões de boas práticas destinadas à 
realização de encomendas tecnológicas tal como previstas na legislação 
brasileira 

Dez/2017 Dez/2018 

P00022/2017 Radar: tecnologia, produção e 
comércio exterior 

Produzir estudos periódicos sobre os temas Ago/2016 Dez/2018 

P00039/2018 Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável: Acompanhamento do 
ODS-7 

Contribuir para a elaboração e o aprimoramento dos relatórios nacionais 
de acompanhamento dos ODS, 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. Dessa forma, configurando-se 
como um instrumento para o governo brasileiro aprimorar os indicadores 
e promover a reflexão sobre o tema 

Fev/2018 Dez/2019 

P00040/2018 Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável: Acompanhamento do 
ODS-  9 

Contribuir para a elaboração e o aprimoramento dos relatórios nacionais 
de acompanhamento dos ODS, 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. Dessa forma, configurando-se 
como um instrumento para o governo brasileiro aprimorar os indicadores 
e promover a reflexão sobre o tema 

Fev/2018 Dez/2019 

P00041/2018 Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável: Acompanhamento do 
ODS-12 

Contribuir para a elaboração e o aprimoramento dos relatórios nacionais 
de acompanhamento dos ODS, 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. Dessa forma, configurando-se 
como um instrumento para o governo brasileiro aprimorar os indicadores 
e promover a reflexão sobre o tema 

Fev/2018 Dez/2019 

P00014/2018 Inovação socioambiental Criar uma agenda de trabalho coletiva sobre inovações socioambientais 
(ISA), com ênfase nas áreas de energia, habitação, saneamento, saúde, 
transporte e agricultura/alimentos. Temas de análise: experiências 
internacionais, financiamento, indicadores de inovação e características 
dos agentes 

Fev/2018 Fev/2019 

 



 

 DINTE - Diretoria de Estudos e Relações Econômicas e Políticas Internacionais 

Projetos 

ID TÍTULO OBJETIVO 
DATA DE 

INÍCIO 
DATA DE 

FINALIZAÇÃO 

P0034/2013 Políticas de Defesa Nacional e 
Segurança no contexto da inserção 
internacional brasileira 

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 
 

Jan/2012 Dez/2018 

P00102/2015 Estimação dos benefícios da inclusão 
de indivíduos portadores de 
deficiência no mercado de trabalho 

Estimar o benefício de incluir indivíduos portadores de deficiência no 
mercado de trabalho mediante aumento na acessibilidade 

Jul/2015 Jul/2018 

P00103/2015 Salário mínimo na América Latina Estimar os impactos de aumentos no salário mínimo em diversos países 
da América Latina 
 

Ago/2015 Dez/2018 

P00146/2015 Mecanismos de monitoramento e 
avaliação para a cooperação Sul-Sul e 
Triangular: lições do Brasil para a 
Agenda de Desenvolvimento Pós-
2015 

Revisar as práticas de monitoramento e avaliação de diferentes 
instituições envolvidas 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 
 

Jun/2015 Jan/2019 

P00008/2018 O impacto de benefícios de proteção 
social em comportamentos 
potencialmente relacionados com 
crescimento inclusivo 

Avaliar, com base na literatura empírica internacional, os efeitos dos 
benefícios sociais sobre uma série de outcomes que estão 
potencialmente relacionados com crescimento econômico: consumo, 
poupança, oferta de trabalho, educação, fertilidade, migração e 
inovação e empreendedorismo 
 

Jan/2018 Jun/2019 

P00106/2017 Relação entre licenças profissionais e 
mercado de trabalho no Brasil 

Investigar a relação entre licenças profissionais e o mercado de 
trabalho 
 

Nov/2017 Dez/2019 



 

P00107/2017 Benefícios Infantis no Meio Oriente Elaborar proposta para benefício infantil universal na Tunísia 
 

Out/2017 Dez/2019 

P00102/2017 Indicador de Assistência Setorial 
(subsídios e proteção tarifária) 

Mensurar e analisar o apoio total do Governo Federal a setores 
econômicos no Brasil por meio de subsídios diretos e indiretos e de 
proteção tarifária 

Set/2017 Abr/2019 

P00103/2017 Compras governamentais: 
monitoramento e avaliação de 
política pública 

Mensurar o mercado de compras governamentais e avaliar 
mecanismos, inclusive de forma comparada, que permitam melhorar a 
política brasileira de compras governamentais 
 

Set/2017 Jan/2019 

P00104/2017 Barreiras não tarifárias e desempenho 
do agronegócio brasileiro 

Mapear as barreiras fitossanitárias que afetam o comércio exterior do 
agronegócio brasileiro, analisando seus impactos sobre a produção, o 
emprego e a produtividade do setor 
 

Set/2017 Jan/2019 

P00125/2016 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 
 

Set/2017 Dez/2018 

P00015/2018 A questão de gênero nos critérios 
mínimos de idade para a 
aposentadoria no Brasil: elementos 
para o debate 

Avaliar em que medida a existência de critérios diferenciados de idade 
de aposentadoria para homens e mulheres faz sentido à luz de 
elementos conceituais e empíricos 
 

Fev/2018 Fev/2019 

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 
 

Jun/2012 Dez/2018 

P00037/2018 Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável: Acompanhamento do 
ODS-17 

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

Jan/2018 Fev/2019 



 

P00047/2018 Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável: Acompanhamento do 
ODS-13 

Contribuir para a elaboração e o aprimoramento dos relatórios 
nacionais de acompanhamento dos Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável (ODS), 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". Dessa forma, configurando-se 
como um instrumento para o governo brasileiro aprimorar os 
indicadores e promover a reflexão sobre o tema 
 

Fev/2018 Dez/2019 

P00038/2018 Estratégias e políticas de defesa e 
segurança cibernética 

Contribuir para a avaliação e proposição de políticas públicas na área 
de segurança e defesa cibernética, por meio de pesquisas na área 
 

Fev/2018 Dez/2019 

P00048/2018 Política Externa Brasileira: 
monitoramento e avaliação das 
estratégias de inserção global do país 

Monitorar e avaliar as iniciativas da política externa brasileira no 
contexto econômico e geopolítico mundial,  
com ênfase na integração regional, nas relações bilaterais e 
plurilaterais (ex. BRICS) e na atuação do país no âmbito do Sistema 
ONU 
 

Jan/2018 Mar/2019 

P00118/2015 Projeto Construção de Cenários para 
o Brasil 2035 

Identificar possíveis caminhos e desafios para a construção de uma 
sociedade mais próspera e solidária no Brasil até 2100 
 

Ago/2015 Jun/2018 

 

 

 

 

 



 

 DISOC - Diretoria de Estudos e Políticas Sociais 

Projetos 

ID TÍTULO OBJETIVO DATA DE 
INÍCIO 

DATA DE 
FINALIZAÇÃO 

P00032/2018 Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável: Acompanhamento do ODS-8 

Contribuir para a elaboração e o aprimoramento dos relatórios 
nacionais de acompanhamento dos ODS, 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". Dessa forma, configurando-se 
como um instrumento para o governo brasileiro aprimorar os 
indicadores e promover a reflexão sobre o tema 

Nov/2017 Nov/2019 

P00033/2018 Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável: Acompanhamento do ODS-2 

Contribuir para a elaboração e o aprimoramento dos relatórios 
nacionais de acompanhamento dos ODS, 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". Dessa forma, configurando-se 
como um instrumento para o governo brasileiro aprimorar os 
indicadores e promover a reflexão sobre o tema 

Fev/2018 Fev/2019 

P00035/2018 Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável: Acompanhamento do ODS-5 

Contribuir para a elaboração e o aprimoramento dos relatórios 
nacionais de acompanhamento dos ODS, 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". Dessa forma, configurando-se 
como um instrumento para o governo brasileiro aprimorar os 
indicadores e promover a reflexão sobre o tema 

Out/2017 Fev/2019 

P00019/2018 Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável: Acompanhamento do ODS-3 

Contribuir para a elaboração e o aprimoramento dos relatórios 
nacionais de acompanhamento dos ODS, 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 

Fev/2018 Dez/2019 



 

Desenvolvimento Sustentável". Dessa forma, configurando-se 
como um instrumento para o governo brasileiro aprimorar os 
indicadores e promover a reflexão sobre o tema 

P00028/2018 Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável: Acompanhamento do ODS-1 

Contribuir para a elaboração e o aprimoramento dos relatórios 
nacionais de acompanhamento dos ODS, 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". Dessa forma, configurando-se 
como um instrumento para o governo brasileiro aprimorar os 
indicadores e promover a reflexão sobre o tema. 

Fev/2018 Dez/2018 

P00021/2018 Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável: Acompanhamento do ODS-4 

Contribuir para a elaboração e o aprimoramento dos relatórios 
nacionais de acompanhamento dos ODS, 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". Dessa forma, configurando-se 
como um instrumento para o governo brasileiro aprimorar os 
indicadores e promover a reflexão sobre o tema 

Fev/2018 Dez/2018 

P00043/2018 Avaliação econômica do Programa 
Farmácia Popular do Brasil 

Realizar avaliação econômica do Programa Farmácia Popular do 
Brasil, com foco na modalidade de copagamento 

Mar/2018 Dez/2018 

P00044/2018 Agenda Saúde Discutir os principais problemas do sistema de saúde brasileiro 
e propor soluções para as questões que serão identificadas 
como prioritárias, constituindo uma agenda futura que 
promova o debate entre instituições do Estado e da sociedade, 
visando à formulação e implementação de políticas públicas 
para o setor 

Mar/2018 Dez/2019 

P00045/2018 Financiamento e gasto da saúde: conta-
satélite de saúde (8º fase) 

Produzir informações sobre o financiamento e o gasto com 
saúde no Brasil e, juntamente com o IBGE e outras instituições 
parceiras, elaborar a Conta-Satélite de Saúde 

Mar/2018 Set/2019 

P00045/2018 Acompanhamento do financiamento 
público em saúde 

Acompanhar a discussão e produzir análises sobre o 
financiamento do sistema público de saúde nas três esferas de 
governo 

Nov/2017 Dez/2018 

P00034/2018 Mulheres e mercado de trabalho Compreender a inserção das mulheres no mercado de trabalho 
nos anos recentes, as transformações mais importantes e as 

Fev/2018 Fev/2019 



 

persistências, com foco especial no trabalho doméstico 
remunerado e na divisão sexual do trabalho 

P00036/2018 O Futuro do Emprego - o impacto das 
novas tecnologias sobre as ocupações 

Classificar as ocupações brasileiras em termos de sua 
susceptibilidade à automatização; estimar o risco de 
automatização no mercado de trabalho brasileiro, comparando-
o com estimativas em outros países; aferir, para os últimos 10 a 
20 anos, as alterações ocupacionais verificadas; estimar os 
potenciais para automatização para os próximos 5, 10 e 20 
anos; e prescrever recomendações para as políticas 
educacionais e de treinamento de mão de obra 

Jan/2018 Dez/2019 

P00016/2018 Políticas de articulação trabalho-família no 
Brasil nos últimos dez anos: uma análise 
qualitativa 

Examinar o desenvolvimento das políticas brasileiras de 
articulação entre trabalho produtivo e reprodutivo entre 2006 e 
2016 

Mar/2018 Nov/2018 

P00017/2018 Políticas de articulação trabalho-família no 
Brasil: seu acesso por níveis de renda nos 
últimos dez anos 

Examinar a evolução no acesso a políticas de articulação 
trabalho-família no Brasil ao longo do período 2006-2016, por 
estratos de renda e arranjos familiares 

Mai/2018 Dez/2018 

P00020/2018 Indicadores de avaliação da educação 
básica no Brasil 

Aprofundar o conhecimento sobre os determinantes da 
aprendizagem na educação básica brasileira e como os sistemas 
de avaliação existentes medem essa aprendizagem 

Fev/2018 Fev/2019 

P00022/2018 Financiamento da Assistência Social Acompanhar a evolução do financiamento da assistência social 
desde a criação do SUAS, abordando a participação dos 3 entes 
federados neste financiamento, bem como lançar luz sobre a 
estrutura e composição dos repasses federais para este sistema 

Fev/2018 Dez/2018 

P00024/2018 Impacto do Microempreendedor 
Individual nas contas do Regime Geral de 
Previdência Social (RGPS) 

Avaliar impacto do MEI nas contas do RGPS Jan/2018 Dez/2018 

P00026/2018 Gestão e resultados educacionais nas 
redes municipais de ensino: uma pesquisa 
comparada entre municípios do Piauí 

Contribuir para o entendimento do papel da gestão na melhoria 
da qualidade da educação, tendo como referência o Índice de 
Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) 

Jan/2018 Dez/2018 

P00027/2018 Coordenação do Programa Bolsa Família 
nos sistemas de políticas públicas sob a 
ótica das condicionalidades 

Analisar a relação do Programa Bolsa Família (PBF) com os 
sistemas descentralizados das políticas de educação, saúde e 
assistência social, com foco nos instrumentos de coordenação 
mobilizados, mudanças no funcionamento da política para 
atender esse público e respectivos resultados no 
acompanhamento das condicionalidades 

Fev/2018 Jul/2018 



 

P00029/2018 Compatibilização das classificações 
educacionais, setoriais e ocupacionais nas 
pesquisas domiciliares brasileiras desde 
1960 

Produzir tabelas de conversão consistentes para harmonizar as 
classificações educacionais, setoriais e ocupacionais nas 
pesquisas domiciliares conduzidas pelo IBGE desde 1960 
(Censos, POFs e PNADs) 

Fev/2018 Fev/2019 

P00030/2018 Perfil do Beneficiário do Seguro-
Desemprego 

Elaborar um perfil do beneficiário do seguro-desemprego e dos 
padrões de acesso e uso do seguro-desemprego 

Fev/2018 Fev/2018 

P00164/2016 O futuro do trabalho e os desafios da 
inspeção do Trabalho no Brasil 

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; e 
avaliação de impacto de um módulo específico (voltado a 
pequenos municípios) do Plano de Combate à Informalidade 
(PLANCIT)  

Set/2015 Jan/2020 

P00165/2016 Determinantes e Consequências da 
Rotatividade 

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

Nov/2014 Jul/2018 

P00010/2017 Gasto Social Federal: atualização da série 
encadeada 

Disponibilizar série atualizada do GSF segundo metodologia de 
área de atuação e atualizar análises 

Set/2016 Dez/2019 

P00011/2017 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 

Jan/2017 Jun/2018 

P00012/2017 Gasto Social nas 3 esferas de Governo: 
primeira fase 

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

Mar/2017 Nov/2018 

P00049/2017 Tributação e Desigualdade Analisar os impactos da política fiscal - tributos e gastos - sobre 
a desigualdade de renda; identificar os obstáculos nas arenas 
legislativa e judiciária de incrementos na progressividade 
tributária; e avaliar os movimentos contrários à carga tributária 
e suas pautas reivindicatórias 

Fev/2017 Dez/2018 

P00044/2017 Reestruturando o Fundeb e Recalibrando 
seus Fatores de Ponderação 

Propor reestruturação do Fundeb, para que ele possa viabilizar 
a nova estrutura da educação básica brasileira 

Mar/2017 Dez/2018 



 

P00052/2017 Relatório Brasil sobre o cumprimento da 
Convenção Internacional sobre a 
Eliminação de Todas as Formas de 
Discriminação Racial 

Produção de Relatório Periódico a ser apresentado pelo Brasil 
ao Comitê de Monitoramento da Convenção Internacional, 
sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial 
(CERD) 

Jul/2017 Dez/2018 

P00029/2017 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) 

Fev/2017 Jun/2018 

P00029/2017 O papel dos entes federados na 
organização dos sistemas de educação e 
saúde brasileiros 

Propor, a partir da análise das normativas e das condições de 
escalas ótimas, um modelo de colaboração federativa para os 
sistemas de saúde e educação que atenda às demandas 
populacionais de forma mais eficaz 

Fev/2017 Dez/2018 

P00038/2017 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) 

Mar/2017 Dez/2018 

P00061/2017 Análise de situação de saúde e 
desigualdades de saúde no Brasil 

Descrever e analisar indicadores epidemiológicos de morbidade 
e mortalidade e investigar desigualdades em saúde na 
população brasileira 

Jul/2017 Jul/2018 

P00083/2017 A inserção dos egressos de cursos 
superiores das áreas de ciências, 
tecnologia, engenharias e matemática 
(CTEM) no mercado formal de trabalho 

Investigar os efeitos associados aos diferentes tipos de cursos e 
áreas de formação (“efeito escola”) sobre a inserção no 
mercado de trabalho formal dos egressos de cursos superiores 
das áreas de ciências, tecnologia, engenharias e matemática 
(CTEM)  

Jan/2017 Ago/2018 

P00085/2017 Perfil dos jovens de baixa renda: uma 
análise a partir dos dados do Cadastro 
Único 

Descrever o total e o perfil dos jovens de baixa renda 
(beneficiários ou não do Programa Bolsa Família) para 
diagnóstico com vistas à utilização em políticas públicas do 
Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário (MDSA) 

Ago/2017 Ago/2018 

P00087/2017 Efeitos distributivos da Reforma da 
Previdência 

Estimar, a partir de simulações contrafactuais, os efeitos 
distributivos hipotéticos da proposta de reforma da Previdência 
em discussão no Congresso Nacional 

Jan/2017 Dez/2018 

 Gasto Tributário em Saúde Atualizar e avaliar os dados acerca do gasto tributário em saúde 
no Brasil 

Mar/2017 Dez/2018 

 Políticas públicas, economia criativa e da 
cultura 

Analisar a economia criativa e da cultura a partir de duas 
premissas principais, isto é, do seu desenho e das 

Out/2017 Dez/2018 



 

especificidades enquanto escolha pública e dos seus impactos 
econômicos 

P00094/2017 Revisão dos Indicadores do "Retrato das 
Desigualdades de Gênero e Raça" 

Produzir dados pertinentes às análises de desigualdades raciais 
e de gênero em dimensões variadas como trabalho, renda, uso 
do tempo, escolaridade, arranjos familiares, bens duráveis, 
acesso à saúde, dentre outros 

Ago/2018 Ago/2018 

P00117/2017 Determinantes do desemprego no Brasil 
sob a ótica dos fluxos no mercado de 
trabalho 

Partindo do princípio de que os indivíduos podem ser 
classificados sempre em um de três possíveis estados no 
mercado de trabalho - ocupado, desempregado ou inativo - é 
possível descrever a evolução do desemprego a partir dos fluxos 
de pessoas entre esses estados 

Nov/2017 Mar/2019 

P00118/2017 Reflexos de mudanças organizacionais das 
empresas no mercado de trabalho 

Investigar se a dinâmica do emprego e dos rendimentos é 
afetada por mudanças organizacionais, tais como: aquisição de 
empresas, fusão, desmembramento 

Jan/2016 Ago/2018 

P00119/2017 Salário e performance produtiva das 
empresas 

Saber em que medida os ganhos de performance das empresas 
são convertidos em melhores salários aos seus trabalhadores e 
investigar se dentro da empresa há grupos que se beneficiam 
mais do que outros 

Jan/2017 Jul/2019 

P00120/2017 As consequências do desemprego ao 
longo dos ciclos econômicos 

Analisar as consequências do desemprego do trabalhador em 
termos da probabilidade de conseguir emprego e dos 
rendimentos de reemprego 

Nov/2017 Dez/2019 

P00134/2017 Reflexões sobre a PEC nº 287/2016: 
limites e possibilidades para a carência 
mínima para a aposentadoria voluntária 
no RGPS 

Discutir os limites e as possibilidades para uma eventual 
redefinição da carência contributiva para aposentadoria no 
âmbito do RGPS 

Mai/2017 Jan/2018 

P00009/2018 Padrões setoriais do tipo de qualificação 
exigida dos trabalhadores 

A estimativa da medida de similaridade de Habilidade na forma 
de uma matriz com tantas combinações como N (N-1), onde N é 
o número de indústrias que estão disponíveis no conjunto de 
dados 

Fev/2018 Jan/2021 

P00011/2018 Resultados das políticas públicas de 
inclusão previdenciária dos trabalhadores 
autônomos: o Plano Simplificado de 
Previdência Social (PSPS) e o 
Microempreendedor Individual (MEI) 

Traçar um retrato da inserção previdenciária do grupo de 
potenciais beneficiários do PSPS e do MEI e, assim, contribuir 
para o entendimento dos caminhos e dos limites para a 
expansão da proteção previdenciária pela via contributiva direta 
(ainda que marcada por forte viés semi-contributivo) 

Jan/2018 Jun/2018 

P00012/2018 O princípio constitucional de equilíbrio 
financeiro e atuarial no RGPS - tendências 

Analisar os efeitos imediatos da aplicação da regra 85/95 
progressiva, que flexibilizou o Fator Previdenciário, dando 

Fev/2018 Fev2019 



 

recentes e o caso da regra 85/95 
progressiva 

atenção especial aos seus impactos sobre a despesa 
previdenciária 

P00013/2018 Metodologia de mensuração da cobertura 
previdenciária – uma Proposta a partir dos 
microdados da PNAD Contínua 

Elaboração de uma metodologia de mensuração da cobertura 
previdenciária entre ocupados e idosos brasileiros, segundo os 
microdados da PNAD Contínua  

Fev/2018 Fev/2018 

P00052/2016 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 

Abr/2016 Dez/2018 

P00082/2016 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 

Jan/2017 Dez/2019 

P00156/2015 Habilidades socioemocionais e 
aprendizado 

Investigar a importância das habilidades socioemocionais para o 
desempenho acadêmico 

Out/2015 Jun/2018 

P00164/2015 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 

Out/2015 Dez/2018 

P00202/2015 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, 
apresentam resultados em termos de eficiência, eficácia e 
efetividade para lidar com as necessidades de cobertura e 
atendimento com qualidade da gestão 

Jan/2016 Dez/2019 

P00190/2015 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 

Fev/2016 Dez/2018 

P00062/2015 Política de Inovação: avaliação de 10 anos 
de políticas de apoio à inovação   

Avaliar 10 anos de políticas de apoio à 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 
nacional 

Jun/2016 Out/2018 

P00091/2015 Políticas sociais em contexto federativo Analisar a implementação dos chamados sistemas únicos, 
modelos de gestão nacional que vêm emergindo como um 

Out/2015 Dez/2018 



 

arranjo institucional nas diversas políticas sociais brasileiras, 
visando conhecer: seu arranjo institucional; processo decisório; 
e produção de deliberações 

P00209/2014 Situação das políticas públicas de proteção 
especial para crianças e adolescentes no 
Brasil 

Avaliar as políticas públicas de Proteção Especial para Crianças e 
Adolescentes, considerando que, desde o ECA, o Brasil obteve 
inúmeros avanços na promoção dos direitos da infância e, entre 
os avanços, estão a queda da mortalidade infantil e na infância, 
o progresso em todos os indicadores na área de educação, a 
redução do trabalho infantil e a redução do subregistro de 
nascimento 

 Dez/2018 

P00164/2014 Análises do mercado de trabalho no Brasil 
a partir das características das ocupações 

Analisar diversos aspectos do mercado de trabalho brasileiro a 
partir do tipo de tarefa desempenhada pelos trabalhadores nas 
suas ocupações 

Nov/2014 Dez2019 

P00023/2015 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 partir da Pesquisa Nacional de Saúde 

Fev/2015 Mar/2018 

P0027/2013 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 

Jan/2014 Dez/2018 

P0080/2013 O mercado de trabalho para indivíduos 
com formação superior no Brasil 

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 

Nov/2013 Dez/2019 

P000151/2013 Análise das políticas de emprego: 
conjuntura e análise 

Realização de pesquisas que sejam capazes de fornecer 
análises, diagnósticos e avaliações que subsidiem e informem a 
realização das atribuições do Ministério do Trabalho e Emprego 

Jan/2014 Dez/2018 

P00067/2017 Adolescentes em conflito com a Lei e as 
medidas socioeducativas: avaliação do 
Sistema de Justiça Juvenil 

Analisar 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) e medidas executadas pelo SUAS 

Nov/2013 Jan/2018 

P000177/2013 Acompanhamento e análise de políticas de 
assistência social 

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 

Jan/2015 Dez/2018 



 

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 

Jan/2013 Dez/2018 

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 

Jan/2014 Mai/2018 

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 programas de 
treinamento, inclusive do Jovem Aprendiz 

Jan/2014 Dez/2018 

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 as metas definidos 
nos programas e ações prioritários do Ministério da Saúde e no 
Plano Plurianual (PPA) 

Jan/2014 Dez/2018 

P000245/2013 Acompanhamento e análise de políticas de 
cultura 

Acompanhar e analisar as políticas culturais Jan/2014 Dez/2018 

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, o impacto do programa sobre o crescimento do 
emprego formal 

Nov/2013 Dez/2018 

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 

Jan/2014 Dez/2018 

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 

Jan/2014 Mai/2018 

P000338/2013 Racismo ambiental Apresentar um estudo sobre a situação do Racismo Ambiental 
no Brasil, sensível à população negra relacionada com os 
resíduos sólidos 

Jan/2014 Dez/2018 

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 TEM 

Fev/2014 Dez/2018 



 

P000323/2013 Juventude e políticas sociais Analisar políticas e projetos direcionados para essa parcela da 
juventude 

Nov/2013 Dez/2018 

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 

Jan/2013 Dez/2018 

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 esse público 

Mai/2013 Mai/2015 

P00048/2014 Os desafios do ensino médio no Brasil Caracterizar as dificuldades relacionadas ao ensino médio e 
traçar um perfil dos jovens com dificuldade de acesso e 
permanência no ensino médio ao longo do período de 1992-
2012 

Jul/2014 Jun/2018 

P00012/2014 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 

Ago/2014 Jun/2018 

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 

Jan/2014 Jul/2014 

P00078/2014 Salário Mínimo Traçar um panorama da relação entre o salário mínimo e o 
mercado de trabalho brasileiro nas últimas décadas 

Set/2014 Dez/2018 

 

 

 



 

 DIEST - Diretoria de Estudos e Políticas do Estado, das Instituições e da Democracia  

Projetos 

ID TÍTULO OBJETIVO 
DATA DE 

INÍCIO 
DATA DE 

FINALIZAÇÃO 

P00093/2014 Curso de Mestrado Profissional em 

Políticas Públicas e Desenvolvimento 

Capacitar gestores, analistas e técnicos da Administração Pública 

brasileira para a formulação, implementação, monitoramento e 

avaliação de políticas públicas, por meio do conhecimento 

interdisciplinar atualizado e de caráter aplicado que municie esses 

profissionais com conceitos e instrumental analítico e 

metodológico adequado para a compreensão da complexidade do 

fenômeno do desenvolvimento socioeconômico no contexto 

contemporâneo 

Abr/2014 Dez/2018 

P00081/2014 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 

Set/2014 Jan/2019 

P000237/2013 Avaliação do sistema de nomeação de 

ministros do Superior Tribunal Justiça 

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 

Dez/2014 Ago/2019 

P00003/2015 Mapa das Organizações da Sociedade 

Civil: plataforma integradas de dados para 

a transparência 

Aprimorar e consolidar o Mapa das Organizações da Sociedade 

Civil, portal de transparência das ações das OSCs, especialmente 

quanto à atuação destas em parceria com o poder público 

Fev/2015 Dez/2019 



 

P00001/2015 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 

Jan/2015 Dez/2018 

P00161/2015 Dinheiro e política: a influência 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 

Mar/2016 Dez/2018 

P00191/2014 Problemas de ação coletiva e instituições 

para o desenvolvimento 

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 

Jan/2015 Dez/2018 

P000152/2013 Habitação e desenvolvimento Investigar os processos históricos que configuraram a habitação 

popular nas metrópoles brasileiras na forma de 'assentamentos 

precários' e comparar tais processos com a construção de 

'habitações de interesse social' em países desenvolvidos 

Jan/2014 Set/2018 

P00035/2015 Delegação monitorada? O papel da 

Presidência institucional dos partidos e da 

alta burocracia na definição das políticas 

ministeriais no Brasil 

Diagnosticar a efetividade dos instrumentos (dispositivos 

institucionais, quadros da burocracia, instrumentos legais, entre 

outros) de coordenação e controle interministerial das políticas 

Abr/2015 Mar/2018 



 

públicas formuladas no Executivo (antes destas iniciarem o 

processo de tramitação no Legislativo) 

P00063/2014 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 

Ago/2014 Jul/2018 

P000237/2013 Cooperação vertical em investimentos 

federais realizados por municípios 

Identificar os fatores críticos de sucesso dos programas federais, 

cuja mobilização de recursos sugere maior impacto sobre as 

condições de vida da população em municípios marcados pela 

fragilidade da administração pública e avaliar tais fatores críticos 

com vistas à apresentação de recomendações de políticas públicas 

aos gestores dos programas e aos governos municipais 

Jan/2014 Mar/2018 

P00129/2016 Implementação de políticas públicas: 

efeitos da atuação de agentes públicos e 

dos processos de implementação sobre a 

ação governamental e seus públicos-alvo 

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 

Set/2016 Dez/2018 

P00107/2016 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, em particular, como os direitos são 

assegurados ou ameaçados, como avançam ou retrocedem 

Jun/2016 Dez/2018 

P00103/2016 Pensando o Direito 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 

Set/2015 Fev/2018 



 

P00079/2016 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 

Abr/2016 Dez/2019 

P00065/2016 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 

Abr/2016 Abr/2019 

P00087/2016 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 

Jul/2016 Dez/2018 

P00088/2016 Trajetória e sentidos de reforma da justiça 

no Brasil: carreiras jurídicas e estrutura do 

Estado 

Recuperar e analisar as iniciativas de reforma da justiça no Brasil a 

partir do ano de 2003 

Jul/2016 Dez/2018 

P00070/2016 Estudo do Banco de Dados da Senad sobre 

as pessoas acolhidas nas CTs financiadas 

pelo Governo Federal 

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 e taxas de reinternação  

Nov/2017 Nov/2018 

P00071/2016 Análise do campo organizacional das CTs e 

suas práticas de intermediação de 

interesses com o Estado. Genealogia das 

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, 

Ago/2016 Ago/2018 



 

organizações de intermediação de 

interesses das CTs 

referentes ao cuidado de pessoas com transtornos decorrentes do 

uso de SPAs 

P00073/2016 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 CapsAd, especialmente no que se refere aos seus 

"burocratas de nível de rua" 

Set/2017 Dez/2018 

P00019/2016 Habitação de interesse social: a 

experiência dos governos Lula e Dilma 

Avaliar em que medida houve empenho do Governo Federal para a 

construção de um sistema nacional de habitação de interesse 

social, no período 2003-2014, à luz da formulação e execução do 

Orçamento Geral da União 

Set/2017 Set/2018 

P00038/2016 A representação do Estado brasileiro 

junto ao Sistema Interamericano de 

Direitos Humanos 

Compreender os diferentes aspectos 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 a 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 

Mar/2018 Ago/2019 

P00005/2016 Inovação no Setor Público Construir uma agenda de inovação no setor público brasileiro de 

modo a contribuir, junto com parceiros estratégicos, para o 

aperfeiçoamento da capacidade estatal de formular e implementar 

políticas públicas essenciais ao desenvolvimento do País 

Fev/2016 Abr/2019 



 

P00137/2017 Governança e capacidades estatais Investigar as capacidades estatais do Governo Federal mediante a 

parceria com Stanford University’s Center on Democracy, 

Development and the Rule of Law (CDDRL) 

Dez/2017 Dez/2018 

P00110/2017 Causas da judicialização de benefícios 

sociais 

Compreender o fenômeno da judicialização de benefícios sociais, 

realizando comparações entre Benefício de Prestação Continuada, 

Bolsa Família e Aposentadoria Especial Rural 

Nov/2017 Abr/2019 

P00113/2017 O Poder Judiciário no enfrentamento à 

violência doméstica contra as mulheres 

Avaliar o atendimento prestado pelo Poder Judiciário às mulheres 

em situação de violência doméstica, especialmente no que diz 

respeito a seu caráter multidisciplinar e integral 

Nov/2017 Nov/2018 

P00116/2017 Estado e políticas de superação da 

pobreza: avanços e desafios no Brasil 

recente 

Analisar as políticas e decisões governamentais voltadas para o 

enfrentamento da pobreza no Brasil recente, identificando seus 

possíveis impactos sobre a situação de pobreza e extrema pobreza, 

os limites da atuação estatal e avanços atingidos, contribuindo para 

a reflexão sobre os arranjos institucionais possíveis para a redução 

das desigualdades sociais e econômicas no Brasil 

Out/2017 Mar/2018 

P00121/2017 Avaliação das audiências de custódia 

realizadas no Rio de Janeiro 

Avaliar audiências de custódia realizadas no Rio de Janeiro Jan/2018 Nov/2018 

P00101/2017 Atuação empresarial estatal: 

configuração, governança e desempenho 

Entender o perfil, o padrão de desempenho, e o modelo de 

governança (assumindo como partes interessadas os agentes 

privados que contratualizam com as empresas e o interesse 

público) da atuação empresarial estatal no Brasil, tomando por 

referência o período recente, 2003-2017 

Set/2017 Dez/2019 



 

P00105/2017 Atlas do Estado Brasileiro Portal que integra séries históricas de dados sobre o a estrutura do 

Estado brasileiro, o que inclui quadro de pessoal, estrutura de 

organizações e serviços do Estado, nos três níveis de governo 

Set/2017 Mar/2019 

P00090/2017 Pós-Doutorado:  posições de classe e 

repertórios discursivos sobre o Estado, 

burocracia e políticas públicas no Brasil 

Identificar repertórios e narrativas de classe sobre o papel do 

Estado na entrega e no acesso (desigual) a diretos e serviços à 

população 

Abr/2018 Abr/2019 

P00059/2017 Atlas da Violência Ampliar conhecimento sobre a violência no cotidiano brasileiro e 

produzir bases de dados, indicadores e análises acerca do 

diagnóstico dos crimes no Brasil e seus determinantes 

Mar/2017 Mar/2019 

P00161/2016 Núcleo de Governo Analisar os Núcleos de Governo (NdG) em presidências brasileiras 

recentes e propor recomendações para aprimorar seu 

funcionamento 

Jan/2017 Abr/2019 

P00016/2017 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 

Jan/2017 Jan/2018 

P00054/2017 Avaliação do trabalho do CNDH e 

metodologia de acompanhamento de 

recomendações 

 Avaliar o impacto do Conselho Nacional de Direitos Humanos nas 

situações de violações de direitos humanos; e criar uma 

metodologia de acompanhamento permanente das questões 

tratadas pelo conselho 

Ago/2017 Ago/2018 



 

P00063/2017 Combate às desigualdades e 

desenvolvimento no Brasil: repensando o 

papel das instituições a partir das 

contribuições teóricas de Celso Furtado e 

Amartya Sen 

Analisar os balizamentos mais gerais das políticas públicas 

brasileiras visando ao combate às desigualdades, desde a 

Constituição de 1988, à luz das teorias do desenvolvimento de 

Celso Furtado e de Amartya Sen, com base nos critérios seguintes: 

a) o conceito de igualdade; b) o papel da igualdade no 

desenvolvimento; e c) o papel das instituições na promoção da 

igualdade 

Jul/2017 Jun/2018 

P00064/2017 Tópicos da experiência brasileira com 

planejamento: o II Plano Nacional de 

Desenvolvimento e o Plano Plurianual 

Analisar alguns dos instrumentos de planejamento utilizados pelo 

setor público federal brasileiro. Serão investigadas tais ferramentas 

em momentos distintos, em especial a maneira como foram 

utilizados para a definição de projetos estratégicos. De um lado, o II 

Plano Nacional de Desenvolvimento (PND) e, de outro lado, quando 

a nova Constituição incluiu a modalidade do Plano Plurianual de 

Investimentos (PPA) 

Jul/2017 Jul/2018 

P00065/2017 Governança e coordenação das políticas 

públicas de infraestrutura urbana no 

Brasil sob um arranjo federativo: o 

programa de aceleração do crescimento 

na cidade de São Paulo 

Investigar o arranjo institucional utilizado para a gestão dos 

investimentos do PAC 2 na cidade de São Paulo, entre 2011 e 2016 

Jul/2017 Jun/2018 

P00066/2017 Qual o clima para o meio ambiente ou 

como se integra e se articula o capital 

natural nas instituições e políticas de 

desenvolvimento econômico no Brasil? 

Analisar os arranjos institucionais para entender como o tema do 

meio ambiente e do capital natural se integra, ou não, no debate e 

na formulação de políticas de desenvolvimento econômico no 

Brasil e propor alternativas para melhorar esta integração da 

dimensão ambiental no desenvolvimento nacional 

Ago/2017 Jul/2018 



 

P00067/2017 Saúde, desenvolvimento e políticas de 

medicamentos 

Estudar a evolução das ideias e das políticas que relacionam o 

campo da saúde com o desenvolvimento, com destaque para a 

questão de produção e consumo de medicamentos, abordando: 

origens da reflexão internacional e nacional sobre saúde e 

desenvolvimento; a indústria farmacêutica como polo inovador da 

economia e as estratégias públicas de regulação de medicamentos; 

e as possibilidades de regulação do consumo de medicamentos, 

tomando como caso exemplar os antidepressivos 

Jul/2017 Jul/2018 

P00050/2018 Evolução da estrutura administrativa no 

Brasil 

Explicar a causa da criação de ministérios nos últimos 20 anos Nov/2017 Mar/2018 

P00051/2018 Oxigenar a participação: recomendações 

para o Governo Federal a partir de novas 

formas de participação 

Mapear e analisar instituições participativas institucionalizadas em 

nível supralocal, identificando elementos que possam contribuir 

para aprimorar o desenho e atividades dos fóruns participativos 

nacionais 

Mar/2018 Dez/2019 

P00023/2018 Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável: Acompanhamento do ODS-

16 

Contribuir para a elaboração e o aprimoramento dos relatórios 

nacionais de acompanhamento dos ODS, 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". Dessa forma, configurando-se como um instrumento 

para o governo brasileiro aprimorar os indicadores e promover a 

reflexão sobre o tema 

Ago/2017 Dez/2018 

P00024/2017 Organização da Administração Pública 

Federal 

Descrever a trajetória da organização da administração pública 

federal 

Fev/2017 Fev/2018 



 

 DIDES – Diretoria de Desenvolvimento Institucional 

Projetos 

ID TÍTULO OBJETIVO 
DATA DE 

INÍCIO 
DATA DE 

FINALIZAÇÃO 

P00056/2017 Business Analytics no Setor 
Público - o caso do Ipea 

Estudar as possibilidades da implantação de métodos de decisão 
respaldados por dados na administração pública em geral e em particular 
no Ipea 
 

Ago/2017 Jul/2018 

P00166/2016 Bibliotecário do Século XXI: fase 
l 

Discutir questões relacionadas ao futuro da biblioteca e ao papel do 
bibliotecário no contexto atual 
 

Jan/2017 Mar/2018 

P000140/2013 Projeto Biblioteca do Século XXI: 
fase ll 

Implementar serviços que transformem a Biblioteca do Ipea em referência 
nacional. Construir a visão da Biblioteca do Século XXI que contribua com a 
formulação de estratégias para o reposicionamento da Biblioteca do Ipea 
no instituto 
 

Jan/2014 Dez/2018 

P00228/2015 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 
 

Jan/2016 Dez/2018 

P00042/2014 Gestão do Conhecimento e 
Práticas Inovadoras de Gestão 
na Administração Pública 

Disponibilizar informações e conhecimentos sobre como implantar a 
Gestão do Conhecimento na administração pública para inovar processos, 
produtos e serviços e para produzir resultados em benefício do cidadão 
 

Jun/2014 Dez/2018 

P00080/2017 Qualidade de Vida no Trabalho Aumentar a percepção do nível de Qualidade de Vida no Trabalho (QVT) do 
Ipea, a partir de ações específicas a serem desenvolvidas no período 
 

Fev/2017 Dez/2018 
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