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O Ipea 

O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) é uma fundação pública federal vinculada ao Ministério da Economia. 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 

  



 
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 manteve resultados expressivos em 2018, superando suas metas de desempenho institucional e, com isso, fortaleceu sua 

estratégia de posicionamento junto ao Governo Federal, conduzindo o instituto 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. 

O estabelecimento de acordos de cooperação técnica com diversos entes estatais para a formulação e avaliação de políticas públicas e 

o planejamento de longo prazo, em especial com a administração direta, foi essencial para o êxito dessa estratégia. Também fizeram parte 

desse leque de cooperações órgãos da administração indireta, empresas estatais e organizações internacionais e multilaterais. 

Para o exercício de 2019, o Plano de Trabalho elaborado em conjunto com as diretorias de pesquisa e de gestão mantém o objetivo de 

ampliar e intensificar as 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. 

Destacam-se nesse cenário a elaboração de propostas para integrar o próximo Plano Plurianual (PPA) e a continuidade das avaliações de 

políticas e programas governamentais no âmbito da Comissão de Monitoramento e Avaliação de Políticas Públicas (CMAP). O Ipea também 

manterá a coordenação técnica 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 Plano de Trabalho deve ainda ser incrementado ao longo do período, em razão das circunstâncias naturais advindas de um novo 

ciclo de governo. 

Por fim, o Plano de Trabalho 2019 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. 

 
PRESIDÊNCIA 

  



 

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 

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 oportunidades do 
ambiente de negócios do país, a fim de proporcionar informações aos 
formuladores de políticas públicas nas suas tomadas de decisão 

Fev/2018 Mar/2019 

P0044/2013 Avaliação da nova Lei de 
Falências e Recuperação 
de Empresas 

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

Jan/2014 Dez/2019 

P00071/2018 Avaliação de impacto do 
Programa Brasil Mais 
Produtivo 

Avaliar o impacto do programa Brasil Mais Produtivo - B+P - na produção, uso 
de insumos e produtividade das empresas atendidas 

Fev/2018 Jan/2020 

P000384/2013 IpeaJus: construção e 
desenvolvimento de um 
serviço interno de 
informações relativas à 
estrutura e o 
desempenho do Sistema 
de Justiça no Brasil 

Construção, desenvolvimento e manutenção de um serviço interno de 
informações sobre o Sistema de Justiça no Brasil, que compreende, o Poder 
Judiciário, Defensoria Pública, Ministério Público e Advocacia, com a finalidade 
de subsidiar pesquisas em diversas áreas da competência do instituto 

Abr/2013 Dez/2020 

P00053/2017 Ipeadata 2.0: novo site Tornar o Portal Ipeadata mais atual, melhorando a usabilidade, documentação 
e qualidade das séries: framework moderno; separação de bnco por API; site 
hashfull; controle de versão (github); integração contínua; ferramenta de 
busca; menor proliferação vertical de séries; novos metadados (requisitos da 
API) e; script gerador de cada série no github" 

Nov/2016 Dez/2020 

P00168/2016 IpeaData-Lab Laboratório dados que atua nas áreas manipulação e integração de bases de 
dados, especialmente registros administrativos: 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/2020 

  



 
 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/2019 

 
  



 
 DIMAC - Diretoria de Estudos e Políticas Macroeconômicas 

Projetos 

ID TÍTULO OBJETIVO DATA DE 
INÍCIO 

DATA DE 
FINALIZAÇÃO 

P00068/2014 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/2020 

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 Dez/2019 

P00051/2017 Mapa do Emprego Público 
do Brasil 

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

Jun/2017 Dez/2020 

P00015/2019 Análise de sistemas 
previdenciários 

Com base numa partição da população em agentes representativos: (homem-
mulher; seis grupos educacionais; coortes por ano de nascimento; ciclo de vida 
completo, tipos de agentes (0,1) quanto à frequência de contribuição), estudar 
alternativas de mudanças do sistema previdenciário (urbano) para duas 
dimensões principais: evolução de superávits ou déficits e suas resiliências a 
choques macroeconômicos: Taxa interna de retorno e VPL para cada agente 
representativo e sua dispersão com base em choque 

Jan/2019 Dez/2019 

P000238/2013 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 Dez/2019 

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

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

Nov/2015 Dez/2019 

P00131/2017 Instituições e investimento 
privado nas economias 
emergentes 

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/2019 

P00016/2019 Revisão dos estudos de 
poupança com a POF 
2015/2016 

Estudo da evolução temporal dos determinantes demográficos e 
socioeconômicos da taxa de poupança das famílias brasileiras 

Jul/2019 Mar/2020 

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, em especial nos 
impactos sobre a renda per capita e a produtividade total dos fatores 

Fev/2017 Dez/2019 



 
P000152/2013 Análise da Política 

Macroeconômica 
Desenvolver uma metodologia que permita avaliar a “orientação da política fiscal 
(fiscal policy stance); desenvolver uma metodologia que permita avaliar a 
“orientação da política monetária” (“monetary policy stance”) e; 
Analisar a interação entre as políticas fiscal e monetária 

Abr/2015 Dez/2019 

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/2019 

P00008/2019 Estimação de modelos DSGE 
para a economia brasileira 

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

Jan/2019 Dez/2019 

P00099/2018 Indicadores judiciais para o 
mercado de crédito 

Construção e desenvolvimento de um serviço interno de informações 
relativas à estrutura e o desempenho do Sistema de Justiça no Brasil - 
IpeaJus, com foco no subsídio direto às pesquisas da DIMAC nas áreas de 
previsão e análise macroeconômica 

Jul/2018 Jul/2020 

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

Investigar questões relacionadas à macroeconomia brasileira utilizando a 
modelagem DSGE 

Ago/2017 Jul/2019 

P00101/2018 Previsão e análise 
macroeconômica com 
"machine learning" 

Desenho de modelos de previsões mais eficientes que combinem técnicas de 
machine learning com a introdução de variáveis que ajudem a melhorar o 
desempenho das previsões 

Jul/2018 Dez/2019 

P00026/2019 "Barreiras Tarifárias e Não 
Tarifárias sobre produtos 
agropecuários 

O tema das barreiras comerciais interessa particularmente ao Brasil, que é um dos 
maiores exportadores mundiais de produtos agropecuários, como complexo soja, 
milho, carne bovina e de frangos, celulose, açúcar, café e tabaco, dentre os maiores 
produtos de exportação do país. No conjunto de exportações agrícolas, o Brasil fica 
atrás apenas da União Europeia e dos Estados Unidos. O objetivo do artigo é levantar 
as principais barreiras às exportações impostas aos principais produtos agropecuários 

Jan/2019 Dez/2019 

P00025/2019 Bens intermediários De que forma a penetração das importações de bens intermediários na oferta 
desse setor vem afetando a produção doméstica? O objetivo é construir um 
indicador de penetração das importações sobre a produção industrial de bens 
intermediários para as categorias desses bens, de acordo com o IBGE 

Jan/2019 Dez/2019 

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 par ao qual existirem contas nacionais 

Fev/2017 Dez/2019 



 
P000250/2013 Capital Humano: uma análise 

do caso brasileiro com dados 
desagregados por municípios 

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

Jan/2014 Dez/2019 

P00127/2017 Choques externo e riscos 
globais 

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

Jan/2018 Mar/2019 

P000252/2013 Estoque de capital da 
economia brasileira 

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

Jan/2014 Jul/2019 

P000253/2013 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/2019 

P00021/2019 Indicadores mensais de 
atividade econômica 

Construção de indicadores relacionados à atividade econômica Jan/2019 Mar/2020 

P00023/2019 Indicadores por faixa de 
renda 

Produção de relatórios mensais (preços) e trimestrais (rendimentos), além 
da produção de notas técnicas que sirvam de subsídio para estudos 
acadêmicos e formulação de políticas 

Jan/2019 Dez/2019 

P00031/2015 Índice de custos na área de 
Tecnologia da Informação – TI 

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

Abr/2015 Dez/2019 

P000255/2013 Instituições econômicas e 
políticas e seus impactos sobre 
a renda per capita dos países 

Estudar a dinâmica das instituições econômicas e políticas e seus impactos 
sobre a renda per capita dos países 

Jan/2014 Dez/2019 

P00055/2017 Ipeadata: revisão de 
conteúdo 

Obter um diagnóstico da qualidade dos dados do Ipeadata e contribuir para 
a solução dos problemas encontrados. Isto é, serão buscadas 
inconsistências como quebras estruturais e outliers, séries desencadeadas 
da mesma variável, compatibilidade com as definições das contas nacionais 
(no caso de séries macroeconômicas) e compatibilidade de agregações 
espaciais (no caso se séries regionais) 

Jul/2017 Dez/2019 

P00022/2019 Macroeconomia Ambiental e 
Planejamento de Longo 
Prazo 

Analisar os impactos socioeconômicos da utilização dos recursos naturais 
(água, floresta e energia) na macroeconomia do país. Auxiliar no 
desenvolvimento do planejamento de longo prazo. Disseminar informações 
sobre as Contas Econômicas Ambientais e propor políticas públicas que 
visem a utilização racional dos recursos naturais 

Jan/2019 Dez/2019 

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 



 
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  Dez/2019  

P00066/2018 Objetivos de 
Desenvolvimento 
Sustentável: 
Acompanhamento dos 
Objetivos de 
Desenvolvimento 
Sustentável – ODS 10 

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

Jan/2018  Jul/2019  

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/2019  

P00024/2019 Proteção comercial e 
desempenho 
macroeconômico 

O nível de proteção comercial pode afetar o desempenho macroeconômico dos 
países? Vários trabalhos foram feitos com esse objetivo. O mais recente é 
Furceri, Hannan, Ostry e Rose – Macroeconomic Consequences of Tariffs, NBER 
2018. O objetivo específico é usar um índice elaborado pelo IPEA para testar a 
hipótese que menor proteção influencia positivamente o crescimento econômico 

Jan/2019  Dez/2019  

P00018/2019 Um estudo da Não 
Causalidade em VARs fiscais 
no Brasil 

Pesquisar se as formulações de modelos VAR, extremamente utilizados para 
avaliar impactos de choques em políticas públicas macroeconômicas e/ou em 
variáveis macroeconômicas relevantes estão sendo medidas corretamente, à luz 
dos novos desenvolvimentos sobre as limitações dessa importante metodologia 
de pesquisa, de modo a avaliar se os resultados são ou não confiáveis 

Jan/2019  Dez/2019  

 
  



 
 DISET - Diretoria de Estudos e Políticas Setoriais de Inovação 

Projetos 

ID TÍTULO OBJETIVO DATA DE 
INÍCIO 

DATA DE 
FINALIZAÇÃO 

P00094/2018 Comportamento Produtivo da 
indústria brasileira 

Analisar comportamento produtivo da indústria brasileira Jan/2018 Dez/2019 

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 Jul/2019 

P00093/2018 Estudos sobre Economia de 
Defesa 

Realizar estudos sobre economia de defesa Jan/2018 Dez/2020 

P00098/2018 Planejamento integrado de 
infraestrutura 

Realizar estudos sobre planejamento de integridade da infraestrutura Ago/2018 Dez/2019 

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, e considerando, também, os impactos das 
mudanças climáticas 

Nov/2015 Dez/2020 

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

Jan/2014 Dez/2019 

P00014/2018 Inovação Socioambiental Criar uma agenda de trabalho coletiva em 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. 
Ampliar o debate sobre os esforços e resultados das inovações, indo além da 
análise de macro indicadores e realizando análises orientadas a temas (e, em 
alguns casos, problemas) específicos. 

Fev/2018 Ago/2020 



 
P00039/2018 Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável: 
Acompanhamento dos 
Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável – ODS 7 

Contribuir para a elaboração e 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. Desta 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 dos 
Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável – ODS 9 

Contribuir para a elaboração e 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. Desta 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 dos 
Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável – ODS 12 

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

Fev/2018 Dez/2019 

P00113/2018 Peso da propriedade 
intelectual na economia 
brasileira 

Peso da propriedade intelectual na economia brasileira Out/2018 Dez/2019 

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 

P00107/2018 Avaliação dos impactos 
econômicos da cobrança pelo 
uso de recursos hídricos no 
setor industrial 

Avaliar o impacto da cobrança pelo uso da água nas bacias de rios federais, em 
termos de seu potencial de incentivo ao uso racional dos recursos hídricos 

Dez/2018 Out/2019 

P00058/2018 Centro de pesquisa em 
ciência, tecnologia e 
sociedade 

Produzir e disseminar conhecimento sobre os impactos do avanço científico e 
das novas tecnologias na sociedade, desenvolvendo políticas públicas capazes 
de amplificar seus efeitos positivos na vida das pessoas, especialmente nas 
áreas da saúde, educação e sustentabilidade. 

Mai/2018 Abr/2020 



 
P00102/2018 Efeitos de médio prazo do 

Sistema de Seleção Unificado -
SISU 

Estimar os efeitos de médio prazo da implementação do Sistema de Seleção 
Unificada (SISU), que permitiu a centralização do acesso ao Ensino Superior em 
instituições públicas no Brasil a partir de 2010. Em particular, avaliar os efeitos 
desta política na conclusão de Ensino Superior e nas escolhas iniciais de 
mercado de trabalho, bem como analisar se existe uma redução de 
desigualdade salarial, especialmente em regiões mais pobres, em função do 
aumento de migração induzido pelo SISU 

Set/2018 Set/2019 

 
  



 
 DINTE - Diretoria de Estudos e Relações Econômicas e Políticas Internacionais 

Projetos 

ID TÍTULO OBJETIVO DATA DE 
INÍCIO 

DATA DE 
FINALIZAÇÃO 

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 instituto 

Jun/2012  Dez/2019  

P00102/2015 Estimação dos benefícios da 
inclusão de indivíduos 
portadores de deficiência no 
mercado de trabalho: 
reformulação das políticas para 
Pessoas com Deficiência (PcD) 

Sugerir uma reformulação das políticas para Pessoas com Deficiência. Em 
particular devemos sugerir a reformulação dos benefícios assistenciais, 
previdenciários e tributários para este público alvo. Esta reformulação 
deve ser feita levando em conta as políticas de serviços e de cotas. A 
reformulação será realizada com base na Classificação Internacional de 
Funcionalidade, Incapacidade e Saúde, da OMS e no Índice de 
Funcionalidade Brasileiro Aplicado para Fins de Aposentadoria 

Jul/2015  Dez/2019  

P00010/2019 Estimações dos impactos 
distributivos da abertura da 
economia brasileira mediante 
modelo de regressão 

Estimação de impactos da abertura comercial sobre a distribuição 
funcional e interpessoal da renda individual. Dois passos são necessários: 
o cálculo das taxas de proteção efetiva usando os dados de tarifas e a 
matriz insumo produto e a estimação dos impactos mediante o uso de 
um modelo de efeitos fixos 

Fev/2019  Mar/2019  

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/2020  



 
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  

P00034/2017 Pesquisas em Cooperação 
Internacional 2017-2020 

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

Jan/2017  Dez/2020  

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

Investigar a relação entre licenças profissionais afeta o mercado de trabalho Nov/2017  Dez/2019  

P00096/2018 A agenda do Brasil para o BRICS 
2019 

Desenvolver estudos em conjunto com os demais países membros dos BRICS 
e coordenar as proposições do Conselho do Think Tanks dos BRICS (BTTC) para 
subsidiar as decisões dos mandatários na Cúpula dos BRICSOrganizar o Fórum 
Acadêmico dos BRICS, a ser realizado no Brasil, em 2019 

Ago/2018  Dez/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/2016  Dez/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/2020  

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/2020 

P00111/2018 Defesa Comercial e Interesse 
Público no Brasil 

Analisar o arcabouço institucional e regulatório vigente no país para a 
condução de investigações de “interesse público” referentes à aplicação de 
medidas de defesa comercial nas importações brasileiras. Serão apresentadas 
sugestões para o aperfeiçoamento do sistema brasileiro, com vistas a que a 
implementação da “cláusula do interesse público” promova, efetivamente, a 
incorporação de critérios que levem em conta os efeitos das medidas 
aplicadas sobre o ambiente concorrencial 

Jun/2018 Jan/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  Jan/2020  



 
P00110/2018 The Political Economy of Trade 

Policy in Brazil 
Discutir o papel e a interação entre os principais agentes públicos e privados 
na definição da política comercial brasileira, identificando os mecanismos e 
canais de influência dos diversos agentes 

Jun/2018  Jan/2019  

P00047/2018 Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável: Acompanhamento 
dos Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável – 
ODS 13 

Contribuir para a elaboração e 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 estimular o 
debate sobre a "Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável". Desta 
forma, configurando-se como um instrumento para o governo brasileiro 
aprimorar os indicadores e promover a reflexão sobre o tema. 

Fev/2018  Dez/2019  

P00037/2018 Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável: Acompanhamento 
dos Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável – 
ODS 17 

Contribuir para a elaboração e 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 estimular o 
debate sobre a "Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável". Desta 
forma, configurando-se como um instrumento para o governo brasileiro 
aprimorar os indicadores e promover a reflexão sobre o tema. 

Jan/2018  Abr/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  

P00118/2018 A Nova ordem internacional e o 
jogo das grandes potências na 
América do Sul: implicações 
para o Brasil 

Analisar as relações políticas, econômicas e militares dos Estados Unidos, 
China e Rússia com a América do Sul no contexto de uma nova ordem 
internacional em transição, e suas implicações para o Brasil 

Jan/2019  Jul/2020  

P00121/2018 Exportações de commodities 
agrícolas para a China 

Desenvolver um estudo que sirva de subsídio para as políticas de exportações 
de commodities agrícolas no Brasil, em parceria com a Apex 

Nov/2018  Dez/2019  

P00105/2018 Integração Regional: o Brasil e a 
América do Sul 

Avaliar as possibilidades e os limites da integração regional da América do Sul 
a partir do interesse brasileiro. Inicialmente serão analisados os impactos e os 
potenciais de integração produtiva, de logística e comercial de projetos de 
integração regional em transportes, especialmente para os estados do Mato 
Grosso do Sul e do Amazonas 

Set/2018  Set/2019  

 
  



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

Projetos 

ID TÍTULO OBJETIVO DATA DE 
INÍCIO 

DATA DE 
FINALIZAÇÃO 

P00167/2016 Agregação de Preferências em 
um Modelo de Agência 

 Avaliar e aperfeiçoar o modelo de aquisições do PNLD Nov/2017  Jan/2020  

P00118/2016 Avaliação de Políticas Públicas 
no Semiárido do Brasil 

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

Jul/2016  Dez/2019  

P00017/2016 Censo Agropecuário 2016 Estudar o novo Censo Agropecuário e comparar com os levantamentos de 
dados passados sobre o setor agropecuário. Será preciso definir principais 
linhas de estudo que possam influenciar as políticas públicas de fomento 
produtivo 

Mar/2016  Mar/2020  

P00086/2018 Migração histórica e 
migração interna no Brasil: 
como a mobilidade interna 
pode disseminar efeitos de 
longo prazo  

Analisar os padrões de migração no Brasil, com ênfase na expansão na 
fronteira agrícola, para compreender os impactos locais dos trabalhadores 
migrantes nos locais de destino 

Jul/2018  Dez/2019  

P00123/2016 Tópicos em defesa da 
concorrência 

Realizar, em conjunto com CADE, eventos conjuntos, publicações e estudos 
concernentes às revisões de atos de concentração, condutas unilaterais, 
avaliações ex-post e a questão da detecção e identificação de cartéis em 
licitações 

Ago/2016  Dez/2021  

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  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. Os dois Atlas propostos trarão informações 
dos anos censitários de 2000 e 2010, considerando-se a malha municipal 
vigente em 2010. A partir de 2017, o projeto incorpora dados das PNADs 
e, em 2019) 

Ago/2011  Dez/2023  



 
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 

No âmbito da linha de pesquisa Governança Metropolitana no Brasil, este 
projeto enfoca, de um lado, o acompanhamento e a avaliação da adequação 
da gestão metropolitana ao Estatuto da Metrópole, e, de outro, trata de 
construir referências e aportar contribuições ao processo de elaboração dos 
Planos de Desenvolvimento Urbano Integrado das RMs 

Jan/2016  Abr/2019  

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 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 

Jan/2012  Dez/2023  

P00094/2015 INCT em Políticas Públicas e 
Desenvolvimento Territorial 

Realizar diversas avaliações de políticas públicas de cunho territorial, no 
âmbito do INCT em Políticas Públicas e Desenvolvimento 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 

Set/2015  Dez/2023  

P00073/2018 Indicadores para 
monitoramento e avaliação da 
efetividade da Política Nacional 
de Mobilidade Urbana  

Apoiar a Secretaria Nacional de Transporte e da Mobilidade Urbana do 
Ministério das Cidades na sua ação de monitoramento e avaliação da 
efetividade da Política Nacional de Mobilidade Urbana (PNMU). Cálculo de 
alguns indicadores com metodologia já definida e proposição de possíveis 
metodologias para cálculo de indicadores já propostos 

Jan/2018  Jul/2019  

P0095/2013 Inquérito brasileiro sobre 
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  

P000284/2013 Mapeamento da 
Vulnerabilidade Social no Brasil 
- IVS 

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

Jan/2012  Dez/2023  



 
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 

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

Fev/2014  Mar/2019  

P00096/2017 Objetivo de Desenvolvimento 
Sustentável 6 - 
Acompanhamento dos 
Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável - ODS 6 

Contribuir para a elaboração e 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 estimular o debate sobre a "Agenda 2030 para o 
Desenvolvimento Sustentável". Desta forma, configurando-se como um 
instrumento para o governo brasileiro aprimorar os indicadores e 
promover a reflexão sobre o tema 

Jun/2017  Jun/2019  

P00050/2018 Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável: Acompanhamento 
dos Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável – 
ODS 11 

Contribuir para a elaboração e 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 estimular o debate sobre a "Agenda 2030 para o 
Desenvolvimento Sustentável". Desta forma, configurando-se como um 
instrumento para o governo brasileiro aprimorar os indicadores e 
promover a reflexão sobre o tema 

Nov/2017  Jun/2019  

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. Mais especificamente, procura-se 
avaliar a compatibilidade das políticas de energia e das políticas de 
combate ao efeito estufa 

Fev/2018  Fev/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  

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/2020  



 
P00068/2018 Avaliação do Plano Nacional de 

Agroecologia e Produção 
Orgânica 2016-2019 

Promover estudos de avaliação sobre a implementação do Plano Nacional de 
Agroecologia e Produção Orgânica - Planapo 2016-2019: Elaborar uma linha 
histórica da execução do Planapo e propor dados referenciais de iniciativas; 
 elaborar um modelo lógico e propor uma carteira de indicadores; 
 fazer uma análise do monitoramento e elaborar balanço parcial e final da 
execução e; 
 realizar uma avaliação geral da execução do Planapo 2016-2019 

Jul/2018  Dez/2020  

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 (agricultores 
familiares) quanto nos beneficiários consumidores (pessoas em situação de 
INSAN e entidades que recebem alimentos) 

Out/2017  Dez/2019  

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 
enquanto reavaliar ou mesmo eliminar os programas cujos benefícios 
estiverem aquém do esperado 

Mar/2018  Mar/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/2020  

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

Realizaçãode estudos socioeconômicos, regionalizados, para subsidiar a 
implementação de políticas públicas relacionadas à expansão de 
infraestrutura de telecomunicações que possam favorecer a redução de 
desigualdades sociais e regionais 

Nov/2016  Fev/2020  

P00216/2014 Mudanças Climáticas - apoio ao 
ponto focal técnico do Brasil à 
Convenção Quadro das Nações 
Unidas sobre Mudança do Clima 

Contribuir para a elaboração e 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 estimular o 
debate sobre a "Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável". Desta 
forma, configurando-se como um instrumento para o governo brasileiro 
aprimorar os indicadores e promover a reflexão sobre o tema 

Dez/2014  Dez/2019  



 
P00136/2017 Transparência do financiamento 

sobre Mudança do Clima  
Fomentar a discussão, o intercâmbio de informação e a articulação entre 
MMA e IPEA no tema de mudança do clima visando o monitoramento e o 
relato dos gastos públicos e privados para o financiamento de ações 
referentes à mudança do clima (mitigação e adaptação). Promover a 
divulgação dos resultados obtidos com esta cooperação 

Dez/2017  Dez/2021  

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/2020  

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  

P00036/2016 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  

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 conter, ao menos, 
as seguintes dimensões: 
1) identificar as transformações e dinâmicas territoriais econômicas, 
populacionais e sociais mais significativas; e, 
 2) identificar possibilidades e limites da PNDR quanto a seu objetivo de 
redução das desigualdades 

Set/2015  Dez/2019  

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  

P00074/2018 Mapa Territorial da Indústria no 
Brasil 

 Mapear e investigar características e trajetórias do processo de 
concentração/desconcentração econômica com base na atividade e no 
emprego industrial no território brasileiro com vistas à formulação de 
estratégias de políticas de desenvolvimento regional  

Mai/2018  Mai/2020  



 
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 
econômico-fiscais, de um lado, e político-institucionais, de outro, de construir 
e implementar trajetórias de desenvolvimento 

Jan/2014  Dez/2019  

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

Aperfeiçoar e atualizar, continuadamente, 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 

P000207/2013 Avaliação de eficiência em 
ações, sistemas e programas 
governamentais 

Avaliar a eficiência de instâncias organizacionais de nossa Instituição e 
analisar a eficiência de Ações, Sistemas e Programas Governamentais. 
Pretende-se dar ênfase especial aos setores de saúde, educação, esportes e 
arrecadação de tributos, de acordo com a disponibilidade de dados 

Jan/2013  Dez/2019  

P000313/2013 Caracterização e evolução da 
vulnerabilidade nos 
Aglomerados Subnormais nos 
Censos 2000 e 2010 

Reclassificação setores censitários de 2000, identificação de favelas por 
imagem de satélite em 2000 e 2010 e desigualdade de renda interna aos 
setores censitários, subnormais vs. normais 

Jan/2014  Dez/2020  

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  

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

Produzir estudos e pesquisas sobre os seguintes temas: 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; 
Revisão do Fator X para o Setor de Medicamentos: revisar a modelagem de 
séries temporais 

Jul/2017  Jan/2020  

P00078/2017 Uma proposta de Reforma 
Tributária 

Analisar a estrutura tributária brasileira e propor alterações visando uma 
reforma tributária 

Set/2017  Out/2019  



 
P00140/2016 Estudo sobre História 

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

Dez/2016  Dez/2020  

P00108/2018 Projeto Acesso a Oportunidades Calcular o nível de acessibilidade a oportunidades por meio do transporte 
público e pé da população de diferentes níveis de renda nas grandes 
aglomerações urbanas do Brasil. O projeto irá analisar o acesso a postos de 
trabalho, escolas públicas e serviços de saúde providos pelos SUS  

Jan/2018  Jan/2020  

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  Mar/2020  

 
  



 
 DISOC - Diretoria de Estudos e Políticas Sociais 

Projetos 

ID TÍTULO OBJETIVO DATA DE 
INÍCIO 

DATA DE 
FINALIZAÇÃO 

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/2019  

P000229/2013 Acompanhamento e análise de 
políticas de Igualdade de 
Gênero 

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

Jan/2014  Mar/2020  

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/2019  

P00002/2019 Economia e gênero Analisar em que medida as políticas macroeconômicas - e, em especial 
as políticas fiscais - impõem seus efeitos de forma distinta sobre homens 
e mulheres 

Jan/2019  Jan/2020  

P000323/2013 Juventude e políticas sociais Em 2015, cerca de 20% dos jovens brasileiros encontravam-se sem trabalhar 
e sem estudar. Nesse segmento, mais de dois terços eram mulheres que se 
viam nessa condição pela necessidade de assumir os “cuidados de pessoas no 
domicílio e dos afazeres domésticos”. Políticas e projetos direcionados para 
essa parcela da juventude demandam uma compreensão mais abrangente e 
profunda acerca da heterogeneidade das trajetórias percorridas na transição 
escola-trabalho  

Nov/2013  Dez/2019  

P00140/2018 Permanências e transições de 
mulheres e homens no sistema 
de proteção social brasileiro 

Qual é o cenário amplo de proteção social das mulheres no Brasil, levando-se 
em conta previdência, assistência social e proteção trabalhista?  Os 
princípios, conceitos e parâmetros da proteção social traduzem as 
necessidades das mulheres, tendo em vista suas relações com o trabalho e 
com a esfera dos cuidados ao longo de suas vidas?    

Jan/2019  Jan/2023  



 
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/2019  

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); 
Elaboração de documento com roteiro metodológico da pesquisa; 
Elaboração de relatório com base na experiência da pesquisa, indicando as 
dificuldades e os desafios futuros para o aprimoramento do Sistema Permanente 
de Consulta do CERD 

Jul/2017  Dez/2019 

P00094/2017 Revisão dos indicadores do 
"Retrato das desigualdades de 
gênero e raça" 

Atualizar Retrato das Desigualdade de Gênero e Raça a partir da reformulação da 
PNAD, agora contínua, com vistas a dar continuidade à produção e publicação dos 
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/2017  Dez/2020 

P00139/2018 Trabalho doméstico e de 
cuidados não-remunerado: 
novas tendências nacionais e 
internacionais 

Produzir reflexões sobre a (re) organização do trabalho doméstico e de cuidados 
na sociedade brasileira frente a um cenário de alterações demográficas, políticas e 
sociais que produzirá efeitos relevantes, tais como: redução da oferta de trabalho 
doméstico não-remunerado; envelhecimento populacional e; participação 
reduzida do Estado no campo das políticas de cuidados 

Dez/2018  Dez/2019 

P00138/2018 Trabalho doméstico 
remunerado pós PEC 72/2013 

Analisar diferentes políticas de proteção social brasileiras e a extensão da 
cobertura que oferecem às trabalhadoras domésticas e cuidadoras, seja diante de 
situações de impossibilidade de trabalhar, seja pela condição de insuficiência de 
renda; 
Avaliar os impactos da reforma trabalhista sobre o emprego doméstico; 
Promover debates sobre os limites e possibilidades da fiscalização do trabalho 
doméstico no Brasil 

Jan/2019  Dez/2020 

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 e 
acompanhar as políticas e programas educacionais sob a responsabilidade do 
MEC; 
Monitoramento da situação educacional no Brasil. Os focos no próximo número 
serão o PNE e os ODS 

Jan/2014  Dez/2019 



 
P00060/2018 Avaliação dos padrões de 

remuneração dos docentes 
brasileiros: acompanhamento 
das metas do PNE 

Avaliar os padrões de remuneração dos docentes brasileiros 
(acompanhamento das metas do PNE) 

Mai/2018  Jun/2019 

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  Dez/2019 

P00059/2018 O futuro do trabalho e da 
educação profissional no Brasil: 
possíveis impactos de novas 
tecnologias 

Analisar o futuro do trabalho e da educação profissional no Brasil, verificando 
possíveis impactos de novas tecnologias 

Mai/2018  Dez/2019 

P00062/2018 Percursos dos egressos do 
ensino superior no mercado 
laboral brasileiro 

Analisar os percursos dos egressos do ensino superior no mercado laboral 
brasileiro 

Mai/2018  Jun/2019 

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 apresenta resultados 
em termos de eficiência, eficácia e efetividade para lidar com as 
necessidades de cobertura e atendimento com qualidade da gestão. Cabe 
apreender como as ações em andamento ou eventuais reformas podem 
atender as necessidades do país e contribuir para o desenvolvimento  

Jan/2016  Dez/2019 

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/2019 

P000237/2013 Acompanhamento e análise de 
políticas de Saúde 

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

Jan/2014  Dez/2019 

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  Dez/2019 

P00053/2018 Indexação da produção em 
saúde do Ipea à base de dados 
Lilacs -Literatura 
Latinoamericana e do Caribe em 
Ciências da Saúde 

Indexar a produção em saúde do Ipea à base de dados Literatura 
Latinoamericana e do Caribe em Ciências da Saúde (Lilacs), a fim de que 
seja disponibilizada na internet por meio dos diferentes canais de 
disseminação de informação em saúde adotados pelo Centro 
Latinoamericano e do Caribe em Ciências da Saúde (Bireme) 

Abr/2018  Jul/2019 

P00125/2018 Licenças parentais e para 
lactantes na América Latina: 
uma perspectiva comparada 

Realização de estudo contratado pelo UNICEF, com o objetivo de 
examinar as características das licenças maternidade, paternidade e 
para lactantes em 24 países da América Latina, incluindo o Brasil. Será 
feito um mapeamento das políticas existentes, contemplando suas 
características (público, cobertura, orçamento) e, a partir de então, 
estabelecendo as melhores práticas da região para a temática 

Dez/2018  Out/2020 

P00132/2018 Mapeando o debate sobre o 
Sistema Nacional de Educação 

Aprofundar a discussão sobre o Sistema Nacional de Educação (SNE), 
identificando justificativas, objetivos, consensos e impasses referentes à 
sua criação. O artigo busca contribuir para uma reflexão mais qualificada 
sobre as implicações dessa agenda sobre o atual modelo federativo da 
política de educação básica 

Jan/2019  Dez/2019 

P00012/2018 O Princípio Constitucional de 
Equilíbrio Financeiro e Atuarial 
no RGPS - tendências recentes e 
o caso da Regra 85/95 
Progressiva 

Analisar os efeitos imediatos da aplicação da regra 85/95 progressiva, 
que flexibilizou o Fator Previdenciário, dando atenção especial aos seus 
impactos sobre a despesa previdenciária  

Fev/2018  Fev/2019 

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/2019 

P00091/2015 Políticas sociais em contexto 
federativo 

Analisar a implementação dos chamados sistemas únicos, tendo em 
vista as responsabilidades compartilhadas e a interdependência entre os 
entes federados que caracterizam o contexto federalista brasileiro, A 
pesquisa analisará as estratégias para implementação das políticas 
sociais adotadas pelos sistemas únicos, e seu impacto no 
aperfeiçoamento das relações intergovernamentais, e na integração e 
cooperação entre os três níveis de governo para uma gestão mais 
eficiente e qualificada 

Out/2015  Jan/2020 



 
P00126/2018 Recepção de crianças em 

movimento: uma análise 
comparada em 7 países da 
América Latina 

A situação de alguns países da América latina, principalmente da América 
Central, tem provocado a migração de seus cidadãos, seja como migrantes, 
ou como refugiados.  O estudo proposto visa examinar as políticas 
migratórias e de proteção social disponíveis a crianças migrantes ou 
refugiadas em 7 países da América Latina: Brasil, Colômbia, Equador, Guiana, 
Panamá, peru e Trinidade e Tobago 

Jan/2019  Dez/2019 

P00079/2018 Sugestão de melhorias para o 
sistema de monitoramento e 
avaliação do programa de 
transferência de renda do Egito 
- Takaful e Karama 

Analisar o sistema de avaliação e monitoramento do programa Egípcio de 
transferência focalizada de renda Takaful e Karama e propor melhorias 

Fev/2017  Dez/2019 

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) e contribuir para a compreensão dos 
fatores associados à estratificação social na transição da educação superior 
para o mercado de trabalho. Para tanto, realizamos uma junção das bases de 
dados do Enade, do Censo da Educação Superior e da RAIS 

Jan/2017 Dez/2019 

P000340/2013 Acompanhamento e análise de 
políticas de Desenvolvimento 
Rural 

Analisar as principais políticas e programas de desenvolvimento no período 
2013/2014, através do acompanhamento e análise das ações 
governamentais, especialmente as desenvolvidas pelo MDA e pelo Incra, 
bem como outros programas e políticas com impacto direto no 
desenvolvimento rural sustentável, principalmente quando relativos aos 
assentados da reforma agrária e agricultores familiares 

Jan/2014 Dez/2019 

P000151/2013 Análise das políticas de 
Emprego e Boletim Mercado de 
Trabalho: conjuntura e análise 

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

Jan/2014 Dez/2022 

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 Dez/2019 

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

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

Nov/2017 Dez/2019 



 
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. Há, no entanto, mais de uma maneira de se fazer 
isso, e exploraremos essa diversidade de possibilidades 

Nov/2017 Mar/2019 

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 a perda do emprego 

Jul/2017 Ago/2020 

P00104/2018 Mobilidade e desigualdade 
salarial: mensuração e 
determinantes 

Aplicar técnicas recentes de mensuração e decomposição tanto para a análise da 
mobilidade de renda com da desigualdade 

Set/2018 Jun/2020 

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 

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) da 
Secretaria de Inspeção do Trabalho (SIT/MTb) 

Set/2015 Jan/2020 

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 

P00033/2018 Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável: Acompanhamento 
dos Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável – 
ODS 2 

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

Fev/2018 Fev/2019 



 
P00019/2018 Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável: Acompanhamento 
dos Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável – 
ODS 3 

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

Fev/2018 Dez/2019 

P00021/2018 Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável: Acompanhamento 
dos Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável – 
ODS 4 

Contribuir para a elaboração e 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 estimular o 
debate sobre a "Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável". Desta 
forma, configurando-se como um instrumento para o governo brasileiro 
aprimorar os indicadores e promover a reflexão sobre o tema 

Fev/2018 Dez/2019 

P00035/2018 Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável: Acompanhamento 
dos Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável – 
ODS 5 

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

Out/2017 Dez/2019 

P00032/2018 Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável: Acompanhamento 
dos Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável – 
ODS 8 

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

Nov/2017 Nov/2019 

P00039/2017 Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável: Acompanhamento 
e análise dos Indicadores e das 
ações governamentais 

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

Abr/2017 Dez/2019 



 
P00048/2014 Os Desafios do Ensino Médio no 

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

Jul/2014 Dez/2019 

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 

P00013/2019 Políticas públicas de incentivo à 
produção de alimentos e 
bebidas orgânicas: o que as 
experiências internacionais 
podem nos ensinar? 

Mapear experiências internacionais relevantes de políticas públicas de 
incentivo à produção de alimentos e bebidas orgânicas, compreendendo 
como o problema se insere na agenda do governo de cada país 

Fev/2019 Fev/2021 

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/2019 

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 Dez/2019 

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. Mais do que isso 
pretende-se investigar se dentro da empresa há grupos que se beneficiam 
mais do que outros 

Jan/2017 Jul/2019 

P00124/2018 Teste de balanceamento de 
características observáveis 
entre os grupos de tratamento e 
controle em experimentos 
aleatorizados estratificados 

Propor um teste de balanceamento de características observáveis entre os 
grupos de tratamento e controle em experimentos aleatorizados 
estratificados 

Ago/2018 Out/2019 

P000245/2013 Acompanhamento e análise de 
políticas de Cultura 

Acompanhamento das políticas culturais Jan/2014 Dez/2019 

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/2020 

P00099/2017 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 especificidades enquanto escolha 
pública e dos seus impactos econômicos 

Out/2017 Dez/2019 



 
P00019/2019 Efeitos distributivos da reforma 

da previdência 
 Mar/2019 Dez/2020 

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. 

Mar/2019 Dez/2020 

P00017/2019 Volatilidade de renda no Brasil  Mai/2019 Dez/2020 
 
  



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

Projetos 

ID TÍTULO OBJETIVO DATA DE 
INÍCIO 

DATA DE 
FINALIZAÇÃO 

P00105/2017 Atlas do Estado Brasileiro O Atlas está concebido com um 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. Cada novo módulo é 
pensado como a internalização de informações integradas de bancos de dados por 
áreas temáticas e níveis da administração, quando for o caso.  Quando possível, as 
informações serão geolocalizadas 

Set/2017 Mar/2020 

P00069/2018 Conselhos de Direitos Humanos: 
implementação de demandas e 
capacitação de conselheiros 

Realização de estudo sobre as demandas prioritárias de curto, médio e longo prazo 
dos conselhos nacionais vinculados ao Ministério dos Direitos Humanos, bem como 
de apoio e assessoria técnica à elaboração de curso a distância para formação de 
conselheiros 

Mai/2018 Set/2019 

P00093/2014 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/2020 

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 Jul/2019 

P00001/2019 Dominância do Executivo na 
Câmara dos Deputados:  1989-
2018 

Identificar as causas do controle do presidente sobre a agenda legislativa, no pós-
1988. Para tanto, investigam-se os condicionantes da taxa de dominância 
presidencial na Câmara dos Deputados e da taxa de edição de medidas provisórias, 
no período de 1989 a 2018 

Jan/2019 Jul/2019 

P00083/2018 Estratégias de superação da 
pobreza no Brasil recente e 
impacto sobre o meio rural 

Compreender como estratégias recentes de superação da pobreza implementadas 
no Brasil impactaram a realidade social das famílias de baixa renda que vivem no 
meio rural considerando três aspectos:  
i. Perfil socioeconômico do público atendido;  
ii. Dinâmica de chegada das políticas nas regiões e público analisados; e,  
iii. Verificação de relações entre políticas e variações de renda no período analisado 

Jul/2018 Jul/2019 



 
P00139/2016 Governança e políticas públicas Estudar os padrões de governança, os arranjos institucionais, seus impactos 

sobre a gestão e o papel das organizações do chamado "centro de governo" 
Out/2016 Dez/2020 

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. Para tanto, o projeto inclui três frentes 
complementares: atividades de capacitação em métodos e ferramentas de 
inovação; ações de disseminação de experiências inovadoras e incentivo à 
cultura de inovação em governo e; agenda de pesquisa 

Fev/2016 Abr/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 
(mapaosc.ipea.gov.br), que é, por previsão legal, um portal de 
transparência das ações das OSCs, especialmente quanto à atuação destas 
em parceria com o poder público 
Este projeto este originalmente vinculado ao projeto "guarda-chuva" 
Plataformas da Cidadania. Posteriormente, foi desmembrado. Por esta 
razão, alguns produtos e bolsistas se encontram distribuídos entre ambos. 

Fev/2015 Mar/2020 

P00161/2016 Núcleo de Governo Analisar os Núcleos de Governo (NdG) em presidências brasileiras recentes 
e propor recomendações para aprimorar seu funcionamento. Para tanto, 
espera-se explicar se há e quais são os padrões de organização e 
funcionamento do NdG brasileiro; como são definidas as agendas 
prioritárias dos governos e como os NdG responderam diante de 
conjunturas críticas 

Jan/2017 Abr/2020 

P00116/2017 Visões do Estado sobre as 
mulheres a partir de políticas de 
redução da pobreza e 
desigualdades no Brasil 

Entender como as desigualdades materiais e simbólicas às quais estão 
submetidas as mulheres se perpetuam e afetam as possibilidades de 
melhoria de suas condições de vida e analisar como são materializadas as 
visões assumidas pelo Estado a partir da análise de políticas públicas 
voltadas para a redução de desigualdades sociais e econômicas 

Abr/2018 Dez/2019 

P00003/2017 Governança e capacidade 
regulatória 

Desenvolver recorte analítico e aparato conceitual, com respectivos 
atributos empíricos, a fim de averiguar a capacidade regulatória do Estado 
brasileiro em setores e casos selecionados 

Jan/2017 Dez/2020 

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/2021 



 
P00038/2016 A representação do Estado 

brasileiro junto ao Sistema 
Interamericano de Direitos 
Humanos 

Compreender os diferentes aspetos envolvidos na atuação dos representantes 
do Estado brasileiro nos casos que tramitam no Sistema Interamericano de 
Direitos Humanos (SIDH), instância de responsabilização internacional ligada à 
Organização dos Estados Americanos (OEA) que tem como 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 

Set/2018 Dez/2019 

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 
CAPS Ad, especialmente no que se refere aos seus "burocratas de nível de 
rua" 

Abr/2018 Dez/2019 

P00059/2017 Atlas da Violência Ampliar conhecimento sobre a violência no contidiano brasileiro. E produzir 
bases de dados, indicadores e análises acerca do diagnóstico dos crimes no 
Brasil e seus determinantes, onde todo esse acerco ficará organizado e 
disponível para a sociedade no portal supramencionado 

Mar/2017 Mar/2019 

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 

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; determinar quantitativamente as taxas e o 
custo, tanto administrativo, quanto em pagamento de benefícios, da 
judicialização desses benefícios e; determinar qualitativamente as causas de 
sua judicialização, compreendendo tanto os obstáculos institucionais quanto 
as diferentes estratégias e práticas de seus beneficiários 

Nov/2017 Ago/2019 

P00011/2019 Crescimento e distribuição de 
renda: perspectivas teóricas e 
estratégias de modelagem 

Desenvolver estudos e pesquisas na área de modelagem sobre crescimento 
econômico e distribuição de renda 

Fev/2019 Fev/2020 

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 Dez/2019 



 
P00066/2015 Distribuição de renda, estrutura 

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

Analisar a relação entre distribuição de renda, estrutura produtiva e o 
crescimento econômico de alguns países da América do Sul, a saber, 
Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, Peru, Uruguai e Venezuela para o período 
compreendido entre 1990 e 2012 

Jun/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/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 

Out/2017 Mai/2019 

P00023/2018 Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável: Acompanhamento 
dos Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável – 
ODS 16 

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

Ago/2017 Dez/2019 

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 Jun/2019 

P00097/2018 Produção e disseminação do 
conhecimento nas organizações 
do Estado: uma análise da 
formação de escolas de governo 

Avaliar a relação entre produção e disseminação do conhecimento por 
meio de um recorte específico, a saber: a formação de escolas de 
governo, pesquisa sobre instituições e desenvolvimento e visa captar um 
aspecto da dinâmica de capacitação da burocracia estatal. A motivação 
dessa pesquisa é entender de que forma o Estado brasileiro regulamenta 
e organiza a criação de novas escolas de governo com vistas ao aumento 
da capacitação de servidores 

Ago/2018 Ago/2019 



 
P00114/2018 Responsabilização de servidores 

públicos federais 
Quantificar o quadro de funcionários públicos responsabilizados por 
irregularidades de 1995 a 2016, além dos impactos destas ações. A 
Administração Pública Federal (APF) vem passando por um conjunto de 
mudanças significativas nos últimos anos. A combinação de alterações no 
contexto político, econômico e institucional produziu mudanças profundas 
cujo impacto ainda é impossível determinar, em parte porque estes 
processos estão ainda em curso 

Mai/2018 Abr/2019 

P00141/2018 Seleção e recrutamento de 
magistrados e acesso à Justiça do 
Trabalho 

Analisar os processos seletivos à magistratura do trabalho, relacionando os 
avaliadores, parâmetros de avaliação e perfil dos candidatos aprovados; 
Comparar a demanda atual por prestação jurisdicional na Justiça do Trabalho 
de primeiro grau com a demanda existente no ano de 2012, constante do 
Banco Nacional de Autos Findos de Ações Trabalhistas e; analisar os efeitos 
da Reforma Trabalhista de 2017 sobre as condições de acesso à Justiça do 
Trabalho, numa perspectiva da garantia de direitos 

Fev/2019 Mar/2020 

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/2017 Dez/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) para realização de um survey com servidores públicos 
federais e, posterior, elaboração de artigos científicos sobre o tema 

Dez/2017 Ago/2020 

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 Fev/2020 

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 

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

Set/2016 Ago/2019 

P00024/2017 Organização da Administração 
Pública federal 

Descrever a trajetória da organização da administração pública federal Fev/2017 Mar/2020 

 
  



 
 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  Ago/2019  

P00117/2018 Melhoria dos processos de 
desenvolvimento de software 
e de administração de bases de 
dados 

Melhoria dos processos de desenvolvimento de software e dos processos de 
administração de dados e de bases de dados através da adoção de 
metodologias, técnicas e ferramentas inovadoras. Isto é, metodologias, 
técnicas e ferramentas que representem o estado da arte e que ainda não 
sejam usadas no Ipea ou sejam utilizadas de maneira incipiente 

Dez/2018  Dez/2021  

P000140/2013 Projeto Biblioteca do Século 
XXI 

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/2019  

P000153/2013 Projeto Repositório do 
Conhecimento do Ipea -RCIpea 

Atualização e aperfeiçoamento do Repositório do Conhecimento do Ipea Fev/2014  Mar/2020  

 

 



 

 


