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R E L A T Ó R I O  D E  G E S T Ã O  

Exercício de 2008 

 
1.  DADOS GERAIS SOBRE A UNIDADE JURISDICIONADA: 

1.1  Entidade: Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada - IPEA 

1.2. CNPJ: 33.892.175/0001-00 

1.3. Natureza Jurídica: Fundação Pública 

1.4. Vinculação Ministerial: Secretaria de Assuntos Estratégico da Presidência da República 

1.5. Endereço: SBS - Quadra 01, Bloco J, Edifício BNDES - 15º andar, sala 1.502 - Asa Sul  

Brasília-DF - CEP: 70076-900 

Fones: (61) 3315-5008     (61) 3224-0684 

Faxes: (61) 3223-5282     (61) 3315-5369 

1.6. Página Institucional: www.ipea.gov.br 

1.7. Entidade: 25206 - Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada - IPEA 

 Gestão: 11302 - Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada - IPEA 

 Unidades Gestoras:  

113601 - IPEA/Brasília;  

113602 - IPEA/Rio de Janeiro; e 

113603 - Contrato de Empréstimo Externo BID-991/OC-BR. 

1.8. Norma de Criação e Finalidade  

O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada - IPEA, fundação pública instituída nos termos 
do artigo 190 do Decreto-Lei n.º 200, de 25/02/67, com a redação dada pelo artigo 12 da Lei 8.029, de 
12/04/90, com sede e foro em Brasília, Distrito Federal, tem por finalidade e missão realizar pesquisas, 
estudos sociais e econômicos, disseminar o conhecimento resultante, dar apoio técnico e institucional ao 
Governo na avaliação, formulação, acompanhamento de políticas públicas e planos de desenvolvimento, e 
oferecer à sociedade elementos para o conhecimento dos desafios e para a solução dos problemas do 
desenvolvimento brasileiro. 

Coerente com sua missão, o IPEA desenvolve as seguintes atividades: 

I. pesquisas destinadas ao conhecimento dos processos econômicos e sociais brasileiros; 

II. análise e diagnóstico dos problemas estruturais e conjunturais da economia e da 
sociedade brasileira; 

III. estudos prospectivos de médio e longo prazo; 

IV. fornecimento de subsídios técnicos para a formulação de políticas públicas e para a 
preparação de planos e programas de governo; 

V. análise e avaliação de políticas públicas, programas e ações governamentais; 

VI. capacitação técnica e institucional para o aperfeiçoamento das atividades de 
planejamento, avaliação e gestão; e 

VII. disponibilizar sistemas de informação e disseminação de conhecimentos atinentes às 
suas áreas de competência. 

1.9. Estrutura Organizacional: Aprovada pelo Decreto n.º 4.745, de 16 de junho de 2003, 
publicada no DOU – Seção I, do dia 17/06/2003, páginas 16 a 18. 
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 Vale destacar que o IPEA demandou junto a Secretaria de Assuntos Estratégicos que 
remeteu ao Ministério do Planejamento nova Estrutura e conseqüentemente novo estatuto a ser aprovado 
pelo Presidente da República. 

1.10. Regimento Interno: Aprovado pela Portaria Ministerial n.º 76, de 05 de dezembro de 1996, 
publicado no DOU – Seção I, de 09/12/1996, páginas 26177 a 26182. 

1.11. Função de Governo Predominante: 04 – Administração e Planejamento. 

1.12. Tipo de Atividade: Pesquisas e estudos econômicos e sociais. 

1.13. Situação Unidade: Ativa 

2. OBJETIVOS E METAS INSTITUCIONAIS E PROGRAMÁTICAS  

2.1. Identificação dos Programas Governamentais registrados no SIGPLAN 

Cabe ao IPEA a gerência do programa 0797 - Prospecção e Avaliação de Políticas Públicas, 
onde envolve treze ações, das quais cinco são finalísticas. 

2.2.  Descrição do objetivo geral, específico e beneficiário 

Com a missão de produzir, articular e disseminar conhecimento para aperfeiçoar as políticas 
públicas e contribuir para o planejamento do desenvolvimento brasileiro, o Instituto de Pesquisa Econômica 
Aplicada (IPEA) é um órgão estratégico do Estado, pois desempenha atividades importantes de gestão 
governamental (planejamento; realização de estudos e pesquisas econômicas e sociais; e avaliação de ações, 
programas e políticas públicas). 

Ao longo de 44 anos de existência, o IPEA tem contribuído para uma melhor compreensão 
de temas centrais para o aperfeiçoamento de políticas públicas e, portanto, para o melhor funcionamento do 
setor público e do país em diversas áreas: agricultura, competitividade externa, desenvolvimento econômico, 
economia e demografia; economia internacional; economia regional e desenvolvimento econômico; 
educação; energia; finanças públicas; gasto público social; gestão pública; infra-estrutura econômica; 
inovação tecnológica; macroeconomia e economia monetária; mercado de trabalho; microeconomia; pobreza 
e desigualdade; política e organização industrial; política e reforma tributária; política urbana, habitação, 
transporte e saneamento; previdência, seguridade e assistência social; privatização; reestruturação produtiva 
e competitividade; regulação ambiental; regulação econômica e defesa da concorrência; saúde; segurança 
pública e criminalidade, entre outras. 

Em 2008, o IPEA implementou o primeiro ciclo de um processo contínuo e participativo de 
planejamento estratégico que culminou com a formulação de direcionadores estratégicos da instituição 
(missão, formas de atuação institucional, valores e princípios; visão para 2013 e desafios estratégicos para o 
período de 2008-2010).  

Além destes parâmetros institucionais, formularam-se também os eixos temáticos essenciais 
para o desenvolvimento brasileiro, em um total de sete: 1 - Inserção internacional soberana; 2 - 
Macroeconomia para o pleno emprego; 3 - Fortalecimentos do Estado, das instituições e da democracia; 4 - 
Estruturas produtiva e tecnológica avançadas e regionalmente articuladas; 5 - Infra-estruturas econômica, 
social e urbana;  6 - Proteção social, garantia de direitos e geração de oportunidades; e 7 – Sustentabilidade 
Ambiental. 

Com base em tais direcionadores estratégicos e eixos temáticos, o IPEA implementou em 
2008 várias medidas. Merecem destaque os resultados das ações que são apresentados a seguir: 

 

 

 

Ação 2217: Coordenação Nacional da Pesquisa Econômica 
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� Dados Gerais da Ação 

A ação tem por finalidade incentivar e promover a pesquisa socioeconômica aplicada e o 
estudo das políticas públicas. Nesse sentido, busca o apoio direto, realizado por bolsistas, a estudos, 
pesquisas, boletins conjunturais e sistemas de informação produzidos pelo IPEA, além do apoio às atividades 
de suporte a pesquisas nas áreas de estatística, editorial e de gestão e disseminação da informação.  

O principal benefício oferecido à sociedade é a capacitação e o desenvolvimento profissional 
de pessoal técnico de alta qualificação: os bolsistas contratados. Por outro lado, o apoio desses bolsistas 
constitui um importante instrumento de agregação de valor às atividades realizadas pelo IPEA para que este, 
em conformidade com sua missão institucional, possa oferecer ao governo e à sociedade, elementos para o 
conhecimento e solução dos problemas e dos desafios do desenvolvimento brasileiro. 

Houve a necessidade de melhorar os instrumentos de pesquisa do IPEA e isto está sendo 
feito com a implantação de um Sistema de Apoio à Pesquisa. Para tanto, foi aperfeiçoada a norma que 
disciplina a concessão das bolsas de pesquisa do IPEA dentro do Programa Nacional de Pesquisa para o 
Desenvolvimento – PNPD – que prevê, inclusive, novas modalidades necessárias ao apoio a iniciativas de 
mobilização da competência nacional, de incentivo às novas gerações de cientistas sociais, de implantação de 
redes de discussão e pesquisa e da cooperação internacional em estudos e pesquisa sobre o desenvolvimento 
nacional. 

Vale destacar a criação do programa PROREDES com o objetivo de implementar redes de 
pesquisa entre instituições de pesquisa ou representativas de pesquisadores, planejamento e de estatística, 
visando à integração de ações e de pesquisas com ênfase na aplicação de resultados focados na 
sustentabilidade do desenvolvimento social e econômico brasileiro, além de incrementar o intercâmbio do 
IPEA e na troca de conhecimentos e experiências para internalizá-las à realidade brasileira, contribuir para a 
formulação das políticas sociais, econômicas e ambiental do País; alinhados às estratégias de Governo e de 
Estado, bem como o estabelecimento de objetivos e padrões de excelência para a pesquisa e incentivar a 
publicação e disseminação dos artigos relacionados à investigação científica nas áreas social, econômica e 
ambiental ou áreas afins.  

� Resultados Alcançados 

O resultado alcançado de 16 pesquisas apoiadas no ano por cerca de 206 bolsistas superou as 
metas previstas no Orçamento e no PPA para 2008.  

Diversas pesquisas apoiadas tiveram foco na questão regional e, mais especificamente, na 
problemática da desigualdade regional.  

Ação 2663: Disseminação de Informações Econômico-Sociais e de Políticas Públicas 

� Descrição sintética da execução da ação e principais resultados alcançados 

A ação tem por objetivo disseminar informações, conhecimentos, estudos, pesquisas e 
opiniões a respeito de temas sociais e econômicos e ampliar o debate acerca de alternativas de políticas 
públicas, por meio da edição e publicação livros, revistas e notas contendo os resultados de estudos e 
pesquisas elaborados ou apoiados pela instituição.  

Os principais beneficiários dessa ação são os formuladores de políticas públicas e a 
sociedade de modo geral, uma vez que as publicações editadas estimulam o diálogo em torno das alternativas 
de políticas públicas.  

� Resultados Alcançados 

Em 2008, os principais resultados estão associados ao apoio a quinze eventos de caráter 
científico, tecnológico para o desenvolvimento, de curta duração, por meio de auxílio a pesquisador 
promovidos por associações e sociedades científicas de pesquisa, com abrangência nacional e/ou 
internacional, além da realização de 502 eventos realizados no IPEA sendo 32 cursos, 253 reuniões de 
trabalho, 117 seminários, 21 workshop’s, 7 mesas redondas, 19 coletivas, 12 palestras e 41 apresentações. 
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O IPEA publicou também livros e editou revistas (Pesquisa e Planejamento Econômico – 
PPE, Planejamento e Políticas Públicas – PPP e Desafios para o Desenvolvimento). A Revista Desafios 
publicou, ao longo de 2008, diferentes reportagens e artigos com foco sobre múltiplas dimensões do 
desenvolvimento nacional. Da mesma forma, diversos livros publicados apresentam análises e proposições 
para a redução das desigualdades e o desenvolvimento nacional. 

Há de se ressaltar, ainda, o apoio da Fundação Oswaldo Cruz - FIOCRUZ para a realização 
do Curso de pós-graduação “stricto” sensu destinado à formação e ao aperfeiçoamento de quadros técnicos 
governamentais, com foco programático em políticas públicas e desenvolvimento econômico e social, sob a 
condição de avanço da igualdade. A iniciativa visa proporcionar formação para técnicos da Administração 
governamental direta e indireta, capacitando para a gestão de políticas e programas sociais por meio de uma 
abordagem intersetorial dos problemas inerentes aos processos de desenvolvimento, promovendo a formação 
de habilidades para o planejamento, implantação, gestão, operação, monitoramento e avaliação de políticas, 
programas, projetos, serviços e ações desse campo. 

Houve, ainda, a disponibilização ao IPEA, por meio de Termo de Cooperação com a 
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – CAPES, com o acesso a bases de textos 
completos e bases referenciais para pesquisa bibliográfica, de acesso eletrônico, em periódicos de 
informações científicas e tecnológicas, promovendo aos pesquisadores e aos colaboradores acesso a um 
amplo e atualizado acervo de textos completos de periódicos e bases de referência, tornando-se, assim, 
instrumento essencial no processo de difusão interna de informações para as diversas unidades formuladoras 
de política e/ou executoras de pesquisa que compõem o IPEA. 

Ação 8999: Estudos para a Promoção do Desenvolvimento e Inclusão Social 

� Dados Gerais da Ação 

A ação tem por finalidade aprofundar a identificação e o equacionamento técnico dos 
principais fatores econômicos e sociais que limitam ou restringem as oportunidades de desenvolvimento do 
país e contribuir para a melhoria do desenho de estratégias, políticas e programas de governo para reduzi-los 
ou eliminá-los. 

� Resultados Alcançados 

Em 2008, o IPEA realizou várias atividades de pesquisa, que tiveram destinações 
institucionais distintas. Em particular, vale mencionar a publicação – com ampla divulgação e utilização 
interna e externa – de produtos institucionais permanentes, para os quais colaboram, regularmente, grande 
número de técnicos de planejamento e pesquisa, gestores públicos e alguns outros servidores em exercício no 
IPEA, além da participação de 26 bolsistas PNPD e outros colaboradores externos. 

Nesses produtos, podemos destacar: a Carta de Conjuntura que abrange assuntos temáticos 
de comércio exterior e política comercial, eficiência e eficácia da política monetária, finanças públicas e 
cambial; o Boletim de Políticas Sociais que abrange temas como população e cidadania, desigualdade e 
pobreza, previdência social, assistência social, segurança alimentar; o Boletim de Mercado de Trabalho; 
Brasil: o estado de uma Nação,  nos estudos realizados nos vinte anos de existência de nossa Constituição 
Federal, dentre outros. 

Há de se destacar, ainda, o Projeto Perspectivas do Desenvolvimento Brasileiro que visa 
refletir sobre os desafios e as oportunidades do desenvolvimento brasileiro correlatos aos sete eixos 
temáticos priorizados pelo IPEA cujo estudo culminará na publicação de um livro a ser editado pelo IPEA. 

Ação 4727: Diagnósticos, Prospecções e Estratégias do Desenvolvimento Brasileiro  

� Dados Gerais da Ação 

Essa ação tem por finalidade sintetizar, diagnosticar, analisar, interpretar, refletir e 
prospectar alternativas e estratégias de desenvolvimento nacional a médio e longo prazos, de modo a prover 
suporte técnico aos centros decisórios de governo para identificação de desafios e oportunidades e desenho e 
formulação das agendas de política pública. 
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Nesse sentido, a necessidade de realizar pesquisa científica e de ter os meios necessários 
para a sua confecção quais sejam, textos completos de artigos selecionados de revistas internacionais, 
nacionais e estrangeiras, e de bases de dados com resumos de documentos em todas as áreas do 
conhecimento foi importante para a produção do IPEA, que, com isso ganha em qualidade, produtividade e 
competitividade.  

� Resultados Alcançados 

Em 2008, o IPEA realizou vários estudos e pesquisas que auxiliaram nas políticas públicas, 
gerando 18 comunicados oficiais, diversas palestras, seminários e reuniões de trabalho com diversos atores, 
inclusive quanto a discussão da crise internacional quanto as suas repercussões, reações na América Latina 
impactos nas empresas transnacionais e nas regiões do Brasil. 

2.3.  Avaliação do Resultado, indicando causas de sucesso ou insucesso 

O IPEA realizou um conjunto de 1.855 atividades em 2008, conforme a tabela a frente. Por 
“atividades” estão sendo considerados todos os projetos e demais trabalhos do IPEA. Embora na prática isso 
signifique comparar coisas de natureza muito diferentes, trata-se tão-somente de uma forma prática de poder 
colocá-las num mesmo patamar de importância institucional, permitindo, com isso, a realização de um 
exercício bastante simples de dimensionamento e comparação. 

No gráfico a seguir, essas atividades foram agregadas de modo a oferecer um painel das 
atividades desenvolvidas. Nele, vê-se que 42% das atividades localizaram-se na relação 
Governo/Estado/Sociedade, em atividades institucionais, conselhos, assessoramento técnico, PPA/PAC, 
acordos de cooperação e seminários. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A produção editorial respondeu por 31% das atividades, como a execução de pesquisas, que 
resultaram em boletins, artigos e textos, livros, etc. A atividade educativa, de formação de pessoal externo ao 
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IPEA, respondeu por 18% das atividades, com a participação em seminários, cursos e treinamentos. Com 9% 
das atividades ficaram as atividades ligadas aos meios de comunicação, em reportagens, entrevistas, artigos 
de jornais e também publicações digitais. 

Produção Agregada do IPEA em Números 
 

ATIVIDADES (Em 2008) 
Atividades institucionais e administrativas de fortalecimento 93 
Participação em conselhos, comitês e GT’s 87 
Assessoramento técnico 167 
Apoio ao PPA/PAC 16 
Acordos, parcerias e convênios 118 
Seminário, cursos e treinamentos 297 
Publicações digitais 12 
Artigos de jornal 57 
Participação em programas de TV, reportagens e entrevistas concedidas a jornais e revistas 100 
Participação em seminários, congressos e eventos de natureza acadêmica ou técnica 336 
Pesquisa 202 
Boletins, cartas e outras publicações 40 
Livros 35 
Capítulos de livros 64 
Artigos em Periódicos Internacionais e Nacionais 73 
Anais de congressos 8 
Textos para discussão 136 
Notas técnicas 14 
Total  1.855 

CONCURSO PÚBLICO DO IPEA 

O processo de seleção do concurso público do IPEA teve início em 2008 é de grande 
envergadura para o IPEA: serão selecionados 80 novos servidores de nível superior, sendo 62 para o cargo 
de Técnico de Planejamento e Pesquisa, 12 para o cargo de Técnico de Desenvolvimento e Administração e 
8 para o cargo de Analista de Sistemas. 

Vale mencionar que os novos servidores ingressarão no órgão em um momento institucional 
muito importante, em que a carreira de planejamento e pesquisa acaba de ser criada por meio da Lei nº 
11.890/2008. Pela referida lei, ficam atribuídas à nova carreira de Estado funções voltadas “às atividades de 
gestão governamental, nos aspectos relativos ao planejamento, à realização de pesquisas econômicas e 
sociais e à avaliação de ações governamentais para subsidiar a formulação de políticas públicas”. 

O atual concurso está em consonância, portanto, com a orientação geral da política interna 
de Recursos Humanos para cargos e carreiras do IPEA, bem como com o próprio Plano de Trabalho da 
instituição, constituído internamente de forma democrática, transparente e plural. Dessa forma, o IPEA passa 
a seguir padrão equivalente ao das principais instituições internacionais de pesquisa e planejamento público, 
as quais buscam compatibilizar, da melhor forma possível, as capacidades técnicas constituídas com as 
linhas institucionais de pesquisas e outras atividades prioritárias, estabelecidas ao longo do processo de 
planejamento estratégico anual do órgão. 

O atual concurso do IPEA faz parte, então, de um consciente e cuidadoso processo de 
planejamento estratégico que visa o fortalecimento institucional do órgão, em sintonia com a reconfiguração 
também em curso em outras dimensões e instituições do Estado brasileiro.  

Este fato se torna ainda mais relevante agora, quando, diante da crise internacional em curso, 
nunca foi tão importante uma instância de reflexão e planejamento voltada a oferecer alternativas ao 
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enfrentamento de curto prazo da crise, bem como ao reposicionamento do país numa rota de 
desenvolvimento sustentado, soberano e includente, em uma perspectiva de mais largo prazo. 

FÓRUM IPEA / SOF / CGU DE INTEGRAÇÃO SISTÊMICA NO C ICLO DE 
GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS FEDERAIS. 

O I Fórum de Integração IPEA / SOF / CGU reuniu técnicos dessas três instituições para 
interagirem em dinâmicas de trabalho visando a identificação de convergências e complementaridades 
institucionais para a realização de futuras atividades conjuntas. 

Das negociações preparatórias para o evento, foram escolhidas sete áreas temáticas para 
compartilhamento das respectivas dinâmicas de trabalho, totalizando 74 pessoas, distribuídas em grupos de 
trabalhos temáticos nas áreas: Finanças Públicas, Qualidade do Gasto Público, Educação, Saúde, Justiça e 
Segurança Pública, Desenvolvimento Agrário e Transporte. 

Da experiência de confrontação dos trabalhos vivenciada em cada grupo, pôde-se chegar à 
conclusão de que uma integração entre os órgãos que compõem o Ciclo de Gestão acima mencionado faz-se 
cada vez mais necessária, como estratégia conjunta e condição de melhoria das ações governamentais, 
visando o aprimoramento das políticas públicas sob responsabilidade do Governo Federal. 

Em outras palavras, ficou claro que a melhoria das ações de governo, em termos da clássica 
tríade efetividade / eficácia / eficiência, passa necessariamente por aprimoramentos técnicos ligados ao 
circuito que vai do planejamento e formulação de políticas e programas, orçamentação, gestão e controle dos 
mesmos, até a sua avaliação e redesenho quando pertinente. 

Assim, de posse do sucesso desta experiência, chegou-se a dois delineamentos práticos, 
ambos registrados no Relatório Final de Consolidação das Atividades do Fórum de Integração IPEA / SOF / 
CGU, e em fase de implantação em 2009, a saber: 

As equipes técnicas vislumbraram grandes pontos de contato para o desenvolvimento de 
trabalhos técnicos em conjunto, e para isso solicitam uma adequada configuração institucional-legal para 
conferir legitimidade aos trabalhos e dar respaldo às iniciativas que vierem a ser implementadas; 

Este movimento de integração e institucionalização de uma parceria entre órgãos 
governamentais para a realização de atividades técnicas conjuntas deve necessariamente envolver os demais 
órgão do chamado Ciclo de Gestão das políticas públicas federais, notadamente, e já num próximo momento, 
a SPI e SEGES do Ministério do Planejamento, e a STN e SPE do Ministério da Fazenda. 

PROGRAMA DE FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL DO IPEA. 

Em 2008, foi implementado o Programa de Fortalecimento Institucional do IPEA que tem 
por finalidade dotar o IPEA das melhores técnicas administrativas voltadas para o aperfeiçoamento da 
gestão, do qual destacamos o primeiro Ciclo de Planejamento Estratégico IPEA 2008. 

As atividades do Primeiro processo de planejamento estratégico no ano de 2008 se deram, 
basicamente, entre março e dezembro e foram realizadas diversas atividades num processo de construção 
coletiva entre a diretoria colegiada e os servidores para a formulação dos direcionadores estratégicos da 
instituição (missão; formas de atuação institucional; valores e princípios; visão para 2013 e desafios 
estratégicos para o período de 2008-2010).  

COMITÊ DE GESTÃO DE PESSOAS 

O Comitê de Gestão de Pessoas (CGP IPEA) criado em 06 de maio de 2008, pela Portaria 
n.º 151/2008 com a finalidade de formular a política de gestão de pessoas no IPEA, objetivando o 
desenvolvimento do capital humano da Instituição. Em verdade, até então, não havia no IPEA uma instância 
em sua administração superior que cuidasse das ações de valorização das pessoas e da responsabilidade 
social e ética. 

No dia de sua instalação, regulamentado a cessão de servidores (Resolução nº 1); 
capacitação (Resolução nº 2); processo de inscrição em programas de treinamento (Resolução nº 3) e 
progressão funcional de servidores (Resolução nº 5).  
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Em julho de 2008, o CGP/IPEA aprovou a progressão funcional de 69 (sessenta e nove) 
técnicos de planejamento e pesquisa, referente ao período de 1º de julho de 2007 a 30 de junho de 2008, 
destacando-se a regularização da progressão de servidores que obtiveram o título de doutor. 

Foram realizadas 6 (seis) reuniões do CGP/IPEA, no período de maio a outubro,  
destacando-se a constituição de Grupo de Trabalho para proceder os enquadramentos na Carreira de 
Planejamento e Pesquisa do IPEA (MP 440/2008) dos 223 cargos de Técnico de Planejamento e Pesquisa e 
286 inativos e pensionistas, em decorrência da criação do Plano de Carreira e Cargos da Fundação IPEA, nos 
termos da Medida Provisória n.º 440, de 29 de julho de 2008. 

 O processo de enquadramento estabelecido pelo Comitê, afora o exame da legislação que 
regia a contratação anteriormente à Constituição Federal de 1988, assegura ao servidor prazo para exame da 
documentação que define seu enquadramento na Carreira do IPEA. 

SISTEMA DE GESTÃO DE ACORDOS, CONTRATOS E CONVÊNIOS (SGAC) 

A fim de organizar de forma sistêmica e integrada as diversas ações/procedimentos 
necessários para análise de propostas, execução e acompanhamento de pesquisas desenvolvidas pelo IPEA 
por meio de convênios, acordos, ajustes ou contrato de receita, foi criado o SGAC que estabelece papéis e 
responsabilidades na celebração de instrumentos de pesquisa (fluxo), visando a segregação das atividades 
técnicas e finalísticas daquelas operacionais, orçamentárias e jurídicas. 

Com o SGAC pretende-se implementou, também, a análise de mérito estratégico precedente 
à celebração dos acordos, convênios e contratos, com análise inter-setorial das oportunidades de trabalho e 
socialização das demandas entre as diretorias, propiciando uma formalização/padronização dos 
procedimentos para realização de qualquer modalidade de compromisso (acordos, convênios e contratos) , 
além de possibilitar e facilitar o acesso às informações e resultados gerados pelas pesquisas desenvolvidas 
pelo IPEA. 

COMITÊ DE ÉTICA 

Numa sociedade cada vez mais ativa e dinamicamente democrática, o controle social torna-
se instrumento tanto para garantir direitos, como para assegurar o melhor uso possível do recurso público. A 
cobrança da sociedade diante do dirigente político da instituição requer que se disponha de instrumentos para 
a gestão da ética. 

No ente político que é o Estado, uma comissão de ética representa uma proteção também 
para o servidor público na relação com o cidadão. É nesse contexto que surgiu a Comissão de ética do Ipea 
em novembro de 2008. A Comissão tem a competência, entre outras, de orientar e aconselhar sobre a 
conduta ética do servidor no relacionamento com o cidadão e no resguardo do patrimônio público. 

Para a administração, torna-se explícito que há uma preocupação com a adequação da 
conduta, com o zelo sobre a coisa pública, com a criação de instituições que garantam a apuração de 
comportamentos eticamente duvidosos. A criação da Comissão de ética do Ipea representa, para a 
administração do Instituto, que o órgão acompanha e dá andamento interno a transformações mais amplas 
que ocorrem no Poder Executivo Federal, com os Decreto 1.171/1994 e 6.029/2007. 

Dentre as várias competências da Comissão, em medida importante, elas giram em torno do 
Código de Ética do Ipea, desde a sua elaboração, até o aprimoramento, interpretação e divulgação. Tal como 
se vê hoje, quando se multiplicam diferentes interesses na sociedade, a esfera do indivíduo se amplia e há 
mais transparência nas relações, será de grande responsabilidade a missão da Comissão de Ética do Ipea. 

2.3.1.  Disfunção estrutural ou situacional que prejudicou ou inviabilizou o alcance dos 
objetivos e metas 

No geral, o Programa 0797-Prospecção e Avaliação de Políticas Públicas não foi submetido 
às restrições que tenham inviabilizado o alcance das metas físicas previstas no PPA. 

Entretanto, nas ações  2219 - Formação e Capacitação de Recursos Humanos em Pesquisa 
Econômica Aplicada, Políticas Públicas e Gestão Pública,  4727 - Diagnósticos, Prospecções e Estratégias 
do Desenvolvimento Brasileiro 10HQ - Aperfeiçoamento do Sistema de Suporte à Gestão,  onde estavam 
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alocados recursos das fontes 148 e 2100, provenientes de um novo contrato de empréstimo, não puderam ser 
implementados em virtude do atraso da assinatura do respectivo termo. 

2.3.2.  Medidas implementadas e/ou a implementar para tratar as causas de insucesso 

Todas as medidas foram tomadas para a assinatura do contrato de empréstimo junto ao BID, 
Tesouro Nacional e a Procuradoria Federal da República. 

2.3.3.   Responsáveis pela implementação das medidas 

As providências internas ao IPEA têm sido implementadas pelas áreas administrativas 
pertinentes, dependendo somente da análise final na Procuradoria Federal da República com previsão da 
assinatura do contrato de empréstimo junto ao BID no primeiro semestre de 2009 

2.4. Indicadores ou parâmetros usados para a avaliação 

Os indicadores de eficácia utilizados pelo IPEA para mensurar os resultados alcançados são 
basicamente indicadores de produção e serviços disponibilizados aos públicos-alvo governo (tomadores de 
decisão e executores de políticas públicas) e sociedade (especialistas, pesquisadores, estudantes, empresas, 
sindicatos, associações), também utilizados para verificação do cumprimento das metas físicas estipuladas 
para a instituição. Já o principal indicador utilizado para aferir o alcance do Programa é a quantidade de 
usuários atendidos pela produção e pelos serviços oferecidos pelo IPEA, captada pelo número de acessos via 
internet aos serviços oferecidos ao público em geral e aos formuladores de políticas públicas, enfeixando 
acessos ao site do IPEA, e também acessos às informações disponíveis nos sites do IPEAData, da Revista 
Desafios do Desenvolvimento e do projeto Estado de uma Nação. 

As metas físicas estipuladas para cada ação finalística envolvem estudos e pesquisas 
realizados; pesquisas e atividades apoiadas por bolsistas; avaliações de políticas públicas realizadas; revistas, 
títulos editoriais e boletins de acompanhamento de políticas públicas publicados; bases de informação sócio-
econômica disponibilizadas ao público; seminários, encontros e conferências apoiados ou organizados; grau 
de avanço na modernização das tecnologias informação e comunicação; e servidores capacitados através de 
cursos e eventos. O indicador físico utilizado no PPA para mensurar o esforço realizado através do Programa 
para a avaliação de políticas públicas considera as avaliações propriamente ditas (pareceres, notas técnicas e 
avaliações) e também a participação, por solicitação do governo, no monitoramento permanente das políticas 
públicas (em grupos de trabalho e conselhos que elaboram relatórios de governo e respondem pela 
formulação e gestão de políticas públicas). 

A avaliação de impacto alcançado pela atividade sobre os públicos-alvo governo e sociedade 
busca mensurar o interesse despertado pelo trabalho do IPEA. O aumento da produção do IPEA, em 
quantidade absoluta de resultados, mas, também na diversidade de assuntos e questões abordadas e de 
serviços oferecidos, amplia o alcance, o interesse e, conseqüentemente, o impacto de suas ações. A avaliação 
do impacto também considera a repercussão no meio acadêmico especializado (premiações e citações) e na 
imprensa nacional (jornais e revistas de maior circulação). 

Também são avaliados parâmetros de escopo e qualidade dos estudos, pesquisas e demais 
atividades realizadas, de modo a buscar inferir indicadores de sua efetividade. Os parâmetros de avaliação 
abordam a pertinência e aplicabilidade em relação às prioridades da agenda de políticas públicas, o rigor no 
uso de conceitos, ferramentas analíticas e metodologias, e a presença ou não de abordagem propositiva. A 
partir desses aspectos é possível fazer uma avaliação tentativa e preliminar sobre a contribuição possível 
dessas atividades para a tomada de decisão no governo, embora, em última instância, caiba ao agente 
executor decidir pelo aproveitamento ou não do trabalho realizado pelo IPEA. 

2.5.  Metas Físicas e Financeiras previstas na Lei Orçamentária e registradas no SIGPLAN 

A Lei Orçamentária Anual de 2008 (Lei n.º 11.647, de 24/03/2008), posteriormente alterada 
por créditos suplementares e descentralizações recebidas/concedidas, estabeleceu as seguintes dotações 
orçamentárias e metas físicas para as ações executadas pelo IPEA:  
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Programa 0089 - Previdência de Inativos e Pensionistas da União  

R$ 1,00 

Ação Produto Meta 
Física 

Meta 
Financeira 

(R$) 
0181 – Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores 
Civis 

Pessoa 
Beneficiada  

602 84.830.021 

Programa 0681 - Gestão da Participação em Organismos Internacionais  

Ação Produto Meta 
Física 

Meta 
Financeira 

(R$) 
0107 - Contribuição à Comissão Econômica para a América 
Latina e Caribe - CEPAL 

- - 900.000 

Programa 0797 - Prospecção e Avaliação de Políticas Públicas  

Ação Produto Meta  
Física 

Meta 
Financeira 

(R$) 
4727 - Diagnósticos, Prospecções e Estratégias do 
Desenvolvimento Brasileiro  

Estudo 
Realizado 

5 2.840.000 

8999 - Estudos para Promoção do Desenvolvimento e 
Inclusão Social 

Estudo 
Realizado 

8 400.000 

2217 - Coordenação Nacional da Pesquisa Econômica 
Pesquisa 
Apoiada 

16 990.000 

2663 - Disseminação de Informações Econômico-Sociais e 
de Políticas Públicas  

Título 
Publicado 

40 2.074.369 

2219 - Formação e Capacitação de Recursos Humanos em 
Pesquisa Econômica Aplicada, Políticas Públicas e Gestão 
Pública  

Servidor 
Capacitado 

20 200.000 

2272 - Gestão e Administração do Programa - - 97.396.186 
09HB - Contribuição da União, de suas Autarquias e 
Fundações para o Regime de Previdência dos Servidores 
Públicos Federais 

- - 16.452.117 

10HQ - Aperfeiçoamento do Sistema de Suporte à Gestão 
Sistema 

Aperfeiçoado 
25% 900.000 

10NG - Construção do Edifício Sede do IPEA 
Edifício 

Construído 
9% 1.900.000 

2010 - Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos 
Servidores e Empregados 

Criança 
Atendida 

61 65.727 

2011 - Auxílio Transporte aos Servidores e Empregados 
Servidor 

Beneficiado 
97 126.816 

2012 - Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados 
Servidor 

Beneficiado 
476 924.617 

2004 - Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, 
Empregados e seus Dependentes 

Pessoa 
Beneficiada 

1.893 955.082 
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Programa 0901 - Operações Especiais: Cumprimento de Sentenças Judiciais  

Ação Produto Meta 
Física 

Meta 
Financeira 

(R$) 
0005 - Cumprimento de Sentença Judicial Transitada em 
Julgado (Precatórios) devida pela União, Autarquias e 
Fundações Públicas  

- - 25.247 

Programa 0906 - Operações Especiais: Serviço da Dívida Externa (Juros e Amortizações) 

Ação Produto Meta 
Física 

Meta 
Financeira 

(R$) 
0284 - Amortização e Encargos de Financiamento da 
Dívida Contratual Externa 

- - 2.328.362 

SUBTOTAL - - 213.308.544 

O IPEA contou, ainda, com recursos advindos de descentralização orçamentária/financeira 
decorrente de convênio celebrado com órgãos do Governo Federal, no valor de R$ 800.000,00, conforme 
especificado a seguir: 

Programa 1004 – Gestão de Políticas Públicas 

Ação Valor (R$) 

6662 – Formulação e Desenvolvimento da Política de Planejamento Estratégico de Longo 
Prazo 

150.000 

TOTAL 150.000 

Programa 1141 – Cultura, Identidade e Cidadania 

Ação Valor (R$) 

2272 - Gestão e Administração do Programa 500.000 

TOTAL 500.000 

Programa 0087 – Gestão de Políticas de Previdência Social 

Ação Valor (R$) 

2304 - Outros Serviços de Terceiros - PJ 150.000 

TOTAL 150.000 

2.6. Metas Físicas e Financeiras Realizadas 

A execução da dotação orçamentária, consideradas as despesas correntes, investimentos, 
encargos da dívida externa e com pessoal e encargos sociais, registra que dos recursos destinados pela Lei n.º 
11.647/08, foram liberados 98,06% e que o gasto efetivo alcançou 98,18% do disponibilizado. O quadro a 
seguir permite verificar em detalhe a execução orçamentária e financeira do exercício. 
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Metas e Resultados Financeiros 

Programa / Ação 
Aprovado 

A 

Disponível 

B 

Realizado 

C 

% 

C/B 

0797  Prospecção e Avaliação de Políticas Públicas 125.224.914,00 121.075.513,00 120.120.405,84 99,21 

 2272 Gestão e Administração do Programa 97.396.186,00 97.011.859,00 96.505.847,87 99,48 

  - Manutenção dos Serviços Administrativos 7.947.131,00 7.562.804,00 7.118.847,45 94,13 

  - Manutenção de Serviços de Transportes 30.150,00 30.150,00 30.147,67 99,99 

  - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis 5.843.821,00 5.843.821,00 5.843.817,09 100,00 

  - Ações em Informática 6.695.980,00 6.695.980,00 6.694.356,72 99,98 

  - Capacitação de Recursos Humanos 90.638,00 90.638,00 90.637,28 100,00 

  - Auxilio Financeiro a Estudantes 764.600,00 764.600,00 764.600,00 100,00 

  - Outros Serviços de Terceiros - PJ 250.559,00 250.559,00 249.000,00 99,38 

  - Remuneração de Pessoal Ativo da União e Encargos 

Sociais 75.773.307,00 75.773.307,00 75.714.441,66 99,92 

 09HB Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações 

para o Regime de Previdência dos Servidores Públicos 

Federais 16.452.117,00 16.452.117,00 16.019.376,52 97,37 

 2663 Disseminação de Informações Econômico-Sociais e de 

Políticas Públicas 2.074.369,00 1.789.298,00 (3) 1.774.058,07 99,15 

 2217 Coordenação Nacional da Pesquisa Econômica 990.000,00 989.000,00 988.186,76 99,92 

 4727 Diagnósticos, Prospecções e Estratégias do 

Desenvolvimento Brasileiro 2.840.000,00 1.715.744,00 (2) 1.715.744,00 100,00 

 8999 Estudos para a Promoção do Desenvolvimento e Inclusão 

Social 400.000,00 400.000,00 400.000,00 100,00 

 10HQ Aperfeiçoamento do Sistema de Suporte à Gestão 900.000,00 495.000,00 494.700,00 99,94 

 2219 Formação e Capacitação de Recursos Humanos em 

Pesquisa Econômica Aplicada, Políticas Públicas e Gestão 

Pública 200.000,00 0,00 0,00 0,00 

 10NG Construção do Edifício Sede do IPEA 1.900.000,00 265.566,00 265.565,64 100,00 

 2010 Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e 

Empregados 
65.727,00 51.788,00 51.787,85 100,00 

 2011 Auxílio Transporte aos Servidores e Empregados 126.816,00 58.568,00 58.567,13 100,00 

 2012 Auxílio Alimentação aos Servidores e Empregados  924.617,00 897.610,00 897.609,78 100,00 

 2004 Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, 

Empregados e seus Dependentes 955.082,00 948.963,00 948.962,22 100,00 

0089  Previdência de Inativos e Pensionistas da União 84.830.021,00 84.830.021,00 84.161.303,82 99,21 

 0181 Pagamento de Aposentadorias e Pensões  84.830.021,00 84.830.021,00 84.161.303,82 99,21 

0901  Operações Especiais: Cumprimento de Sentenças 

Judiciais 
25.247,00 25.247,00 0,00 0,00 

 0005 Cumprimento de Sentença Judicial Transitada em Julgado 25.247,00 25.247,00 0,00 0,00 

0681  Gestão da Participação em Organismos Internacionais 900.000,00 900.000,00 900.000,00 100,00 

 0107 Contribuição à Comissão Econômica para a América 

Latina e Caribe - CEPAL 900.000,00 900.000,00 900.000,00 100,00 

0906  Operações Especiais: Serviço da Dívida Externa 2.328.362,00 2.328.362,00 2.228.361,48 95,71 

 0284 Amortização e Encargos de Financiamento da Dívida 

Contratual Externa 2.328.362,00 2.328.362,00 2.228.361,48 95,71 

Subtotal Unidade IPEA 213.308.544,00 209.159.143,00 207.410.071,14 99,16 
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1004  Gestão de Políticas Públicas (1) 150.000,00 150.000,00 149.963,68 99,98 

 6662 Formulação e Desenvolvimento da Política de 

Planejamento Estratégico de Longo Prazo 150.000,00 150.000,00 149.963,68 99,98 

1141  Cultura, Identidade e Cidadania  (4) 500.000,00 500.000,00  477.537,36 95,51 

 2272 Gestão e Administração do Programa 500.000,00 500.000,00 477.537,36 95,51 

0087  Gestão de Políticas de Previdência Social (5) 150.000,00  150.000,00 149.750,00 99,83 

 2304 Outros Serviços de Terceiros - PJ 150.000,00 150.000,00 149.750,00 99,83 

Subtotal Repasses Recebidos  800.000,00 800.000,00 777.251,04 97,16 

Total 214.108.544,00 209.959.143,00 208.187.322,18 99,16 

(1) Descentralização Recebida / (2) Descentralização Concedida R$ 1.715.744,00 / (3) Descentralização Concedida R$ 347.880,00 / (4) Descentralização Recebida UG 
340.001 – Minc / (5) Descentralização Recebida UG330002 - MPS 

2.7. Indicador ou parâmetro utilizado para avaliar o desempenho da gestão institucional 
sob exame nas contas 

A mensuração dos resultados alcançados e, portanto, do desempenho dos gestores na busca 
do cumprimento da missão institucional considera o uso de indicadores de eficiência, eficácia e efetividade, a 
saber: 

Índices de execução física: indicadores de eficácia, tendo em vista a necessidade de medir a 
quantidade de estudos e pesquisas realizados ou apoiados, além da quantidade de avaliações realizadas, em 
relação as metas estabelecidas para o período. 

2.7.1.  Descrição (o que pretende medir) e tipo de indicador (de Eficácia, de Eficiência ou de 
Efetividade 

A mensuração dos resultados alcançados e, portanto, do desempenho dos gestores na busca 
do cumprimento da missão institucional considera o uso de indicadores de eficiência, eficácia e efetividade, a 
saber: 

� Índices de execução física: indicadores de eficácia, tendo em vista a necessidade de 
medir a quantidade de estudos e pesquisas realizados ou apoiados, além da quantidade de avaliações 
realizadas, em relação às metas estabelecidas para o período. 

� Índices de execução financeira: indicadores de eficiência, tendo em vista a necessidade 
de adequação aos valores orçados. 

� Taxa de resultados alcançados: indicador de eficácia, tendo em vista a necessidade o 
percentual médio de execução das ações consideradas para a avaliação do desempenho institucional. 

� Índice de alcance do programa: indicador de efetividade, tendo em vista a necessidade 
de medir de alcance do programa em relação aos seus públicos-alvo. 

2.7.2.  Fórmula de cálculo e método de medição 

Os índices de execução financeira são calculados a partir do resultado financeiro do período: 

    RF      *  100    , onde: 

   OA 

RF : recursos financeiros executados. 

OA : orçamento aprovado. 

Os índices de execução física são calculados a partir do resultado físico do período: 

    EF      *  100    , onde: 

   MF 
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EF : resultado da execução física. 

MF : meta física 

A taxa de resultados alcançados é obtida a partir dos índices de execução física das ações 
consideradas na avaliação do desempenho institucional: 

 Σ               *  100     , onde: 

 

           n 

EF : resultado da execução física. 

MF : meta física 

n: número de resultados considerados 

 

O principal indicador utilizado para aferir o alcance do Programa é a quantidade de usuários 
atendidos pela produção e pelos serviços oferecidos pelo IPEA. Esse indicador é atualmente captado pela 
taxa de variação do número de acessos aos sites do IPEA, IPEAData, Revista Desafios e Estado de uma 
Nação na internet. Para tal, considera-se o número de visitas aos sites (sessões), parâmetro mais comumente 
usado para determinar o número de usuários que acessam o site em um determinado período. 

                                                            *  100    , onde 

 

               n 

NVN : número de visitas ao site no ano considerado pelo relatório. 

NVN-1 : número de visitas no ano anterior. 

n: número de sites considerados (atualmente, 4: IPEA, IPEAData, Revista Desafios e Estado 
de uma Nação) 

Os indicadores quantitativos de produção contabilizam resultados efetivamente oferecidos 
aos públicosalvo ao longo do ano. Em face da temporalidade anual dos indicadores, a contabilização dos 
resultados do período não considera as atividades em andamento ou concluídas, porém, com seus resultados 
ainda não disponíveis ao público, como é o caso de publicações no prelo. Nessas situações, os resultados são 
contabilizados somente no período subseqüente, quando de sua conclusão ou divulgação, ainda que, no 
período considerado, tenha sido observado dispêndio de recursos técnicos ou financeiros. 

No caso de bolsistas contratados para apoio a pesquisas e de liberação de servidor para 
cursos de capacitação de até um ano de duração, o evento é contado apenas uma única vez, ainda que a bolsa 
ou o curso possam ter tido início em um ano e conclusão no ano subseqüente. 

Por fim, vale destacar as limitações impostas ao método de medição, em face da 
impossibilidade de se trabalhar com mais de um indicador de resultado para cada ação. Por conta dessa 
limitação, não são computadas as atividades complementares à atividade principal mensurada pelo indicador. 
Como exemplo, a elaboração de estudos e pesquisas resulta, também, na apresentação de seus resultados em 
seminários internos e em eventos para os quais o pesquisador é convidado a participar. Da mesma forma, 
como resultado do valor de sua participação em atividades de monitoramento e avaliação de ações de 
governo, o IPEA tem recebido demandas constantes de assessoria direta ao Governo. 

 

EF 
MF 

Σ 
NV  N  
NV N-1 
 

- 1 
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2.7.3.  Responsável pelo cálculo/medição 

O responsável pelos indicadores de gestão é o Gerente Executivo do Programa do IPEA no 
PPA. 

2.7.4.  Avaliação do resultado, indicando as causas de sucesso ou insucesso 

Levando- se em consideração o orçamento aprovado como aquele efetivamente liberado 
para utilização em empenhos e descentralizações podemos afirmar o sucesso na execução orçamentária do 
IPEA, bem como ao analisarmos o indicador da utilização da meta física em detrimento ao inicialmente 
programado o seu atingimento está em níveis satisfatórios a produção cientifica estabelecidas pelo IPEA. 

2.7.4.1. Disfunção estrutural ou situacional que prejudicou ou inviabilizou o alcance dos 
objetivos e metas colimados 

Ao longo de 2008, algumas dificuldades circunstanciais relacionadas a processos licitatórios 
causaram atrasos nos cronogramas de alguns projetos, embora não tenham se constituído em empecilho à 
consecução dos resultados previstos. 

Outro fator já mencionado, no item 2.1.2.1, trata da impossibilidade da execução 
orçamentária e financeira de três importantes ações devido ao insucesso na assinatura do novo contrato de 
empréstimo junto ao BID. 

2.7.4.2.  Medidas implementadas e/ou a implementar para tratar as causas de insucesso; e 
responsáveis pela implementação das medidas 

O IPEA tem procurado reforçar as equipes responsáveis pelo acompanhamento de processos 
licitatórios, de modo a agilizar a conclusão das licitações em andamento e a aprimorar as especificações das 
licitações. Tais iniciativas foram iniciadas em 2008, como: Reestruturação do setor de licitações e de 
contratos melhorando a sua logística; servidores de outras Diretorias redistribuídos para as áreas de compras 
e contratos fortalecendo ainda mais o setor e a capacitação e qualificação de pessoal referente a nova 
legislação como a Instrução Normativa n.º 02 e  04 de modo a elevar a produtividade do trabalho. 

No tocante a assinatura do novo contrato com o BID as medidas estão explicitadas no item 
2.1.2.2. 

3. INFORMAÇÕES SOBRE O RECONHECIMENTO DE PASSIVOS POR 
INSUFICIÊNCIA DE CRÉDITOS OU RECURSOS 

Não se aplica. 

4. INFORMAÇÕES SOBRE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 

Restos a Pagar Processados Restos a Pagar Não-Processados Ano de 
Inscrição 

Inscritos Cancelados Pagos A Pagar Inscritos Cancelados Pagos A Pagar 

2006 162.600,00 0,00 162.600,00 0,00 357.392,71 103.426,65 253.966,06 0,00 

2007 0,00 0,00 0,00 0,00 1.242.700,75 121.990,39 1.120.710,36 0,00 

2008 2.100.607,40 0,00 2.100.607,40 0,00 1.937.020,42  290.899,67 1.646.120,75 0,00 

Total 2.263.207,40 0,00 2.263.207,40 0,00 3.537.113,88 516.316,71 3.020.797,17 0,00 
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5.  INFORMAÇÕES SOBRE AS TRANSFERÊNCIAS MEDIANTE CONVÊNIO, ACORDO, AJUSTE, TERMO DE PARCERIA OU 
OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES, BEM COMO A TÍTULO D E SUBVENÇÃO, AUXÍLIO OU CONTRIBUIÇÃO  
5.1. Recursos Transferidos 

Identificação 
Tipo 

Código 
SIAFI/ 
SIASG Processo N.º N.º do Termo Data de 

Assinat. 
Data de 
Vigência 

Objeto da Avença 
Data na 

Publicação 
no DOU 

Valor total 
pactuado 

Valor total 
transf. no 
exercício 

Contra- partida  Razão 
Social CNPJ 

Sit. 
Avença 

S/N 

3 620314 03013.000001/08-69 01/2008 14/02/08 31/12/2011 Ajuste complementar ao Acordo de 
Cooperação entre a República 
Federativa do Brasil e a ONU para o 
funcionamento do escritório da 
CEPAL no Brasil. 

20/02/08 12.000.000,00 900.000,00 4.000.000,00 CEPAL 03.655.290/0001-08 * S 

1 621574 03010.000006/08-11 02/2008 13/03/08 30/05/08 Realização do “2008 World 
Conference of the Regional Science 
Association International” onde 
serão discutidos temas regionais e 
urbanos. 

17/03/08 31.500,00 30.000,00 1.500,00 ABER 07.738.473/0001-30 N 

1 597507 03016.000014/2007-27 08/2007 13/12/07 31/05/08 Divulgação das políticas públicas 
apresentadas e discutidas no Fórum 
Especial. 

17/12/07 300.000,00 200.000,00 100.000,00 INAE 40.250.847/0001-49 * S 

1 700327 03013.000184/08-12 04/2008 03/12/08 30/04/09 Debate e divulgação das políticas 
públicas a serem apresentadas e 
discutidas na Edição Extraordinária 
do Fórum Nacional bem como a 
programação e preparação do XXI 
Fórum Nacional. 

08/12/08 450.000,00 300.000,00 150.000,00 INAE 40.250.847/0001-49 N 

1 592183 03011.000082/07-36 01/2007 01/06/07 31/07/08 Execução do Programa Nacional de 
Pesquisa Econômica- PNPE 

19/06/07 1.355.000,00 455.000,00 0,00 ANPEC 18.234.906/0001-36 N 

1 597516 03016.000016/07-16 09/2007 13/12/07 31/12/08 Pesquisa sobre a mão-de-obra 
ocupada no setor Turismo. 

17/12/07 319.000,00 0,00 16.000,00 FUNDAÇÃO 
UNIVERSA 

03.218.102/0001-76 * S 

1 562490 03012.000145/06-63 03/2006 30/06/06 30/06/09 Executar ações complementares a 
assistência a saúde já concedida aos 
servidores do IPEA. 

04/07/06 590.000,00 180.000,00 0,00 FIPECq VIDA 04.955.204/0001-37 N 

8 - 03016.000103/08-54 - 06/10/08 31/12/08 Realização de pesquisa de campo 
implantado pelo Ministério da 
Cultura por meio do Programa 
Cultura, Educação e Cidadania – 
Cultura Viva 

- 115.000,00 115.000,00 0,00 FUNDAJ 09.773.169/0001-59 (1) N 

8 - 03016.000123/08-25 - 13/10/08 13/09/2010 Instituir parceria com a Fundação 
Oswaldo Cruz – FIOCRUZ para a 
realização conjunta do curso de 
mestrado “Desenvolvimento e 
Políticas Públicas”. 

- 230.000,00 230.000,00 0,00 FIOCRUZ 33.781.055/0001-35 (1) N 

8 - 03016.000331/08-24 - 01/09/08   31/12/08 Assinar bases de textos completos e 
bases referenciais para pesquisa 
bibliográfica que correspondem a 23 
títulos de periódicos e a 15 bases 
referenciais que integram o Portal 
Periódico de acesso eletrônico, a 
informações cientifica e 
tecnológicas. 

- 1.715.744,00 1.715.744,00 0,00 CAPES 00.889.834/0001-08 (1) N 
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Identificação 
Tipo 

Código 
SIAFI/ 
SIASG Processo N.º N.º do Termo Data de 

Assinat. 
Data de 
Vigência 

Objeto da Avença 
Data na 

Publicação 
no DOU 

Valor total 
pactuado 

Valor total 
transf. no 
exercício 

Contra- partida  Razão 
Social CNPJ 

Sit. 
Avença 

S/N 

6 - 03012.000134/08-45 01/2008 11/04/08 30/06/08 Apoio ao evento - I Encontro da 
Associação Keynesiana Brasileira 

16/04/08 30.000,00 30.000,00 0,00 Ana Rosa R. M. Sarti 087.323.368-96 N 

6 - 03012.000135/08-90 02/2008 11/04/08 30/06/08 Apoio ao evento - Desenvolvimento 
Global: Desafios às Estratégias 
Sindicais 

16/04/08 20.000,00 20.000,00 0,00 Anselmo Luis dos Santos 025.684.728-20 N 

6 - 03013.000046/08-33 03/2008 07/05/08 30/07/08 Apoio ao evento - XIII ENEP - 
Encontro Nacional de Economia 
Política 

08/05/08 20.000,00 20.000,00 0,00 Leda Maria Paulani 817.317.608-68 * S 

6 - 03013.000063/08-71 04/2008 26/05/08 30/07/08 Apoio ao evento - Conferência 
Internacional: Democracia e 
Desenvolvimento na América Latina 

28/05/08 30.000,00 30.000,00 0,00 Silvio A. Caccia Bava 675.144.648-91 * S 

6 - 03010.000040/08-96 05/2008 18/06/08 30/07/08 Apoio ao evento - XI Encontro de 
Economia da Região Sul 

30/06/08 6.200,00 6.200,00 0,00 Maurício Aguiar Serra 737.053.497-91 N 

6 - 03012.000461/08-05 06/2008 06/10/08 31/12/08 Apoio ao evento - 32º Encontro 
Anual da ANPOCS 

21/10/08 60.000,00 60.000,00 0,00 Marcelo Siqueira Ridenti 064.567.208-42 N 

6 - 03013.000053/08-35 07/2008 06/10/08 30/01/09 Apoio ao evento - 36º Encontro 
Nacional de Economia – ANPEC 

21/10/08 60.000,00 60.000,00 0,00 Carmem A. V. Costa Feijo 330.275.447-72 N 

6 - 03016.000110/08-56 08/2008 06/10/08 30/01/09 Realização de pesquisa avaliativa 
(no módulo de campo) em 28 
municípios em 4 Estados, quando 
serão aplicados 79 questionários 
junto a Pontos de Cultura, 
implantados pelo Ministério de 
Cultura através do Programa Cultura 
Viva 

3/11/2008 11.017,73 11.017,73 0,00 Raul L. B. Almeida 
Simões 

075.716.507-98 N 

6 - 03016.000112/08-45 09/2008 06/10/08 30/01/09 Realização de pesquisa avaliativa 
(no módulo de campo) em 30 
municípios de um Estado do 
Sudeste, quando serão aplicados 50 
questionários junto a Pontos de 
Cultura, implantados pelo Ministério 
de Cultura através do Programa 
Cultura Viva 

3/11/08 11.368,64 11.368,64 0,00 Paula Ziviani 040.569.796-18 N 

6 - 03016.000111/08-09 10/2008 06/10/08 30/01/09 Realização de pesquisa avaliativa 
(no módulo de campo) em 31 
municípios em 2 Estados e Distrito 
Federal, quando serão aplicados 70 
questionários junto a Pontos de 
Cultura, implantados pelo Ministério 
de Cultura através do Programa 
Cultura Viva 

3/11/08 11.898,29 11.898,29 0,00 Herton Ellery Araújo 579.663.976-53 N 
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Identificação 
Tipo 

Código 
SIAFI/ 
SIASG Processo N.º N.º do Termo Data de 

Assinat. 
Data de 
Vigência 

Objeto da Avença 
Data na 

Publicação 
no DOU 

Valor total 
pactuado 

Valor total 
transf. no 
exercício 

Contra- partida  Razão 
Social CNPJ 

Sit. 
Avença 

S/N 

6 - 03016.000113/08-90 11/2008 06/10/08 30/01/09 Realização de pesquisa avaliativa 
(no módulo de campo) em 42 
municípios em 2 Estados (São Paulo 
e Paraná), quando serão aplicados 
108 questionários junto a Pontos de 
Cultura, implantados pelo Ministério 
de Cultura através do Programa 
Cultura Viva. 

3/11/08 18.569,14 18.569,14 0,00 Erica Erthal Risi 770.482.961-00 N 

6 - 03016.000034/08-89 12/2008 17/10/08 31/01/09 Apoio ao evento – XXIII Congresso 
Nacional da Associação Nacional de 
Cursos de Graduação em Economia 
- ANGE 

01/12/08 15.000,00 15.000,00 0,00 Jackson Teixeira 
Bittencourt 

708.254.329-87 N 

6 - 03016.000228/08-84 13/2008 18/11/08 18/02/09 Apoio ao evento – 13º encontro da 
ANIPES compartilhando 
experiências, potencializando 
resultados 

03/12/08 10.000,00 10.000,00 0,00 José Ribeiro S. Guimarães 514.920.675-04 N 

6 - 03012.000387/08-19 - - - Desenvolvimento, Estado e 
Sociedade: as relações necessárias, 
as coalizões possíveis e a 
institucionalidade requerida - 
Auxílios concedidos 
excepcionalmente para palestrantes 

- 1.500,00 1.500,00 0,00 Marco Aurélio Nogueira 652.923.088-20 N 

6 - 03012.000336/08-97 - - - Desenvolvimento, Estado e 
Sociedade: as relações necessárias, 
as coalizões possíveis e a 
institucionalidade requerida - 
Auxílios concedidos 
excepcionalmente para palestrantes 

- 2.500,00 2.500,00 0,00 Francisco M. C. de 
Oliveira 

039.999.988-49 N 

Total 17.414.297,80 4.433.797,80 4.267.500,00 - - - 

(1) Descentralizações concedidas                    *      Prestação de contas pendente. 
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5.2. Recursos Recebidos 

Identificação 

Tipo 
Código SIAFI/ 

SIASG Processo N.º N.º do Termo 
Data de 
Assinat. 

Data de 
Vigência 

Objeto da Avença 
Data na 

Publicação no 
DOU 

Valor total pactuado Valor total 
recebido no 

exercício 

Contra- partida  
Razão 
Social CNPJ 

Sit. 
Avença 

8 632157 03017.000001/08-29 008/2008 27/08/08 27/05/09 Cooperação Financeira da ABDI com o fim 
de apoiar, subsidiária e secundariamente, as 
ações da patrocinada na realização do 
Workshop preparatório ao Seminário 
Internacional Integração Produtiva: Lições 
da Ásia e Europa para o MERCOSUL. 

09/09/08 250.559,27 250.559,27 0,00 ABDI 07.200.966/0001-11 N 

8 - 03016.000130/08-27 - 29/09/08 29/09/2010 Realização de Estudos e Pesquisas 
Previdenciários de interesse dos participes. 

29/09/08 450.400,00 150.000,00 0,00 MPS 00.394.528/0001-92 N 

1 - 03010.000046/08-63 8.313 19/09/08 19/09/2013 Realização do Projeto “Atividades 
Produtivas Urbanas: Desafios da 
Sustentabilidade”, no âmbito do Programa 
Trabalho e Cidadanias, da Fundação. 

02/12/08 581.754,44 0,00 21.000,00 FBB 01.641.000/0001-33 N 

8 - 03016.000072/08-31 - 01/05/08 01/05/09 Programa Cultura, Identidade e Cidadania – 
Cultura Viva. 

- 500.000,00 500.000,00 0,00 MINC 01.264.142/0002-00 N 

8 - 03013.000033/08-64 2627/2008 15/07/08 15/07/09 Realização de estudos e pesquisas visando 
identificar a rentabilidade da Rede Lotérica. 

10/07/08 120.000,00 100.000,00 0,00 CAIXA 00.360.305/2660-58 N 

8 - 03011.000131/08-11  - 06/09/08  21/10/08  A parte contratada deverá dentro do projeto 
de pesquisa "MERCOSUL: Economic 
Research and Integration Phase III", 
coordenar e finalizar o estudo: "Economic 
growth, institutions and trade policy in 
MERCOSUL", e executar o estudo 
"Ganancias Potenciales en el Comercio 
Regional de Servicios en el MERCOSUL" 
sob a coordenação de Julio Berlinski 
(ITDT, Argentina), com a interveniência 
técnica do Instituto de Pesquisa Econômica 
e Aplicada (IPEA). 

- 46.171,45  0,00 0,00 Fundación 
Red 

Mercosul 

- N 

8 - 03010.000042/08-85 - 1/9/08 1/9/09 O presente Termo de Cooperação tem por 
finalidade a elaboração da Pesquisa 
"Situação da Infância no Brasil". 

27/11/08 119.160,00 0,00 0,00 UNICEF - N 

8 - 03013.000055/08-24  - 1/7/08  1/1/09  Analisar os efeitos das mudanças no clima 
bem como sobre a produção de 
biocombustíveis sobre as atividades de 
agriculturas e padrões do uso da terra no 
Brasil. 

19/08/08 £ 93.434,00  0,00 0,00 FCO  - N 

Total 2.021.873,71 1.000.559,27 21.000,00 - - - 
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6. INFORMAÇÕES SOBRE AS ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA 
COMPLEMENTAR PATROCINADAS 

Não se aplica. 

7. DEMONSTRATIVO DO FLUXO FINANCEIRO DE PROJETOS OU  PROGRAMAS 
FINANCIADOS COM RECURSOS EXTERNOS, OCORRIDOS NO ANO E ACUMULADOS ATÉ 
O PERÍODO EM EXAME 

7.1. Demonstrativos do fluxo previsto e do fluxo realizado 

 Contrato de Empréstimo Externo 

                                                                                                                                                                        US$ 

Código do 
Projeto 

Finalidade Financiador 
Custo 
Total 

Ingressos 
Externos 

Contrapartida 
Financeira 

0991 / OC-BR * 
Apoiar a criação e integração de uma Rede 
de Pesquisa e de Desenvolvimento de 
Políticas Públicas 

BID 21.948.673 21.948.673 1.000.000 

* Contrato Encerrado e transferido as obrigações externas para a Secretaria do Tesouro Nacional (Ofício nº 6009 STN/CODIV/GEROR, de 30/5/2008). 

              US$ 
Valor das Transferências de Recursos 

No Exercício Até o Exercício 
Amortização Comissão de Compromisso Juros Amortização Comissão de Compromisso  Juros 

854.786 (30.85) 482.796 5.923.736 582.963 6.821.323 

7.2. Avaliação crítica dos resultados alcançados nos projetos 

O objetivo geral do Programa consiste em apoiar as ações do IPEA destinadas a definir, 
desenvolver e avaliar, de forma descentralizada e participativa, as políticas públicas do país. Para atingir este 
objetivo o Programa prevê o apoio a criação e integração de uma rede de pesquisa e desenvolvimento de 
políticas públicas (Rede IPEA) que será alimentada por bancos de dados que permitirão o uso de novos tipos 
de indicadores sócio-econômicos no preparo de estudos e pesquisas e facilitarão o acesso às mesmas por 
parte dos setores públicos e privado. 

O Programa foi estruturado em 3 (três) componentes, que coincidem com seus objetivos 
específicos, quais sejam: (i) Constituição de Rede de Pesquisa e Desenvolvimento de Políticas Públicas; (ii) 
Melhoria das Estatísticas Econômicas Básicas; e, (iii) Produção e Divulgação de Estudos e Pesquisas. 

Resultados Esperados 

Criação de bases para a operação de uma rede de pesquisa e 
desenvolvimento de políticas públicas em nível nacional, 
interligada com as diversas instituições de planejamento e 
pesquisa 

Desenvolvimento de novas bases de dados sócio-econômicos 

Relacionados a Finalidade do Programa: 
Apoiar as ações governamentais destinadas a definir, 
desenvolver e avaliar, de forma descentralizada e 
participativa, as políticas públicas do país. 

 

Realização de estudos e pesquisas de interesse nacional que 
possam servir de base para a formulação de propostas de 
políticas públicas 

Relacionado ao Propósito do Programa: 
Fortalecer a capacidade institucional do setor público, 
em particular do IPEA, em definir, planejar e avaliar, de 
forma descentralizada e participativa, políticas públicas 
adequadas às demandas e necessidades do país 

Decisões ministeriais e interministeriais sobre políticas 
públicas propostas ou apontadas pelas ações do Programa 
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Integração do IPEA com outras instituições de planejamento 
e pesquisa 

Maior eficiência nos mecanismos de coleta e divulgação de 
dados 

Instituições participantes da Rede com uniformização e 
integração de informações e de indicadores 

Componente I: 
Constituição da Rede de Pesquisa e Desenvolvimento de 
Políticas Públicas. 

Ampliação de capacidade técnica das instituições 
participantes da rede em planejamento de políticas públicas 

Desenvolvimento e implantação da qualidade na produção 
da informação 

Implantar a nova base de dados 

Componente II: 
Melhoria de Estatísticas Econômicas Básicas 

Desenvolver metodologias e tecnologias na área de educação 
à distância 

Integração do IPEA com instituições da rede para realização 
de estudos conjuntos. 

Formulação de propostas de políticas públicas com base nos 
estudos e pesquisas realizadas 

Ampliação da divulgação de estudos e propostas de políticas 
públicas entre os órgãos públicos e sociedade civil 

Componente III: 
Produlção e Divulgação de Estudos e Pesquisas. 

 

Fortalecimento do trabalho em rede 

Resultados Alcançados 

Relacionados a Finalidade do Programa: 

� Foi criada a Rede IPEA de Conhecimento (RIe) que mantém os objetivos de articulação 
institucional previstos originalmente, com ênfase no compartilhamento de conhecimentos, metodologias e 
indicadores de avaliação de políticas públicas e na divulgação e acesso a bancos de dados, publicações, 
resultados de estudos e pesquisas, seminários e palestras; 

� Criação do IPEADATA, uma importante base de dados macroeconômicos e 
microeconômicos, de informações de âmbito regional disponibilizada para a sociedade e governos, através 
do site da instituição, e contabiliza 140.000 visitas mensais. Também, a criação da Intranet do IPEA 
favoreceu a disseminação dos estudos e pesquisas realizados, não apenas para seus servidores, mas também 
entre as instituições integradas pela Rede; e 

� Estabelecimento do estudo" Radar Sociaf', instrumento síntese de vigilância das 
condições de vida da população brasileira, referenciado nas diversas dimensões sociais. Este estudo é 
considerado inovador, por sintetizar e atualizar regularmente informações produzidas por várias instituições 
de governo e por disponibilizá-Ias e divulgá-Ias no formato de publicação e na Internet. Publicação da 
Revista Desafios, apoiada na produção científica do IPEA, destina-se a um amplo público de formadores de 
opinião em diversos ramos de atividade. Nela procura-se mostrar, através de reportagens elaboradas por 
jornalistas, entrevistas e artigos assinados, o debate acerca das principais questões envolvendo a agenda de 
desenvolvimento do país. A revista pode ser adquirida em bancas ou por assinaturas e tem na publicidade 
paga uma importante fonte de sustentação financeira. Implementação do projeto Brasil- o estado de uma 
nação, publicação anual que tem um papel estruturante e integrador das ações de pesquisa e de divulgação 
de conhecimento que busca estabelecer uma prática para realizar análise estruturada e sistemática de diversas 
áreas. Nesse contexto, apresenta e propõe uma agenda de questões a serem enfrentadas pelo país em busca 
do desenvolvimento sustentado, com inclusão social e equilíbrio ambiental. 
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Relacionados ao Propósito do Programa: 

� Atividades contínuas de análise da conjuntura e de avaliação das condições macro-
econômicas têm alimentado processos decisórios no âmbito dos Ministérios como a formulação e 
institucionalização da Política Industrial, Tecnológica e de Comércio Exterior, e na implementação da 
Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial e diretamente à Presidência da República, através de um 
resumo semanal dos eventos de política econômica e social; 

� O IPEA, por intermédio das ações desenvolvidas no âmbito do Rede IPEA, tem apoiado 
um grande número de órgãos públicos nas três esferas de governo, com destaque no planejamento e 
avaliação de políticas públicas, especialmente junto à Presidência da República (O Estado de uma Nação), ao 
Ministério do Desenvolvimento Social Gestão (Radar Social, Políticas Sociais Voltadas para segmentos da 
Sociedade: jovens, idosos, minorias de raça e gênero, pobreza e desigualdades) e ao Ministério do 
Desenvolvimento Indústria e Comércio Exterior (Políticas de Tecnologia e Inovação de Firmas Brasileiras, 
Competitividade da Indústria Nacional), ao Ministério da Fazenda (Modelo Estrutural para a Economia 
Brasileira, Estrutura a Termo da Taxa de Juros, Arrecadação Tributária e Modelos Fiscais para o Brasil, 
Boletim de Conjuntura), ao Ministério de Ciência e Tecnologia (Inovação, Intensidade Tecnologia, 
Produtividade e Difusão, Estratégias de Inovação da Indústria Nacional), ao Ministério do Trabalho 
(Desempenho do Mercado de Trabalho no Brasil, Trabalho Formal x Trabalho Informal), ao Ministério da 
Previdência Social (Múltiplas Questões Acerca do Sistema Previdenciário Brasileiro, Boletim de Políticas 
Sociais), Ministério das Comunicações (Regulação no Setor de Telecomunicações), Agências de Regulação 
(Jornadas de Estudos de Regulação), Ministério das Cidades (Indicadores Municipais); e 

� O IPEA tem também participado da agenda de inovação do Governo, que visa aumentar 
a competitividade da indústria nacional. Diversos outros estudos têm dado suporte a decisões 
governamentais, tanto que, técnicos do IPEA são correntemente convocados a participar de grupos de 
trabalho em definições de políticas públicas. 

Relacionados ao Componente I: 

� Criação da Rede IPEA de Conhecimento (RIC), composta por 23 (vinte e três) 
instituições (além do IPEA e do IBGE); 

� Criação e disponibilização do IPEADATA, com média de 140.000 acessos mensais;  

� Ampliação da capacidade de processamento e armazenamento da rede local; 

� Aquisição de estações de trabalho e softwares e de sistema de videoconferência ligando 
o escritório de Brasília ao do Rio de Janeiro; 

� Publicação periódica do Livro "Brasil - Estado de uma Nação", que mapeia a situação 
Desenvolvimento de estudo e publicação do Livro "Radar Social", que definiu metodologias de avaliação de 
programas sociais; 

� Desenvolvimento de indicadores sociais e produtivos: i) Indicadores socioeconômicos e 
ambientais desenvolvidos; ii) Sistema de matrizes de comercio interestadual desenvolvido; iii) Atlas de 
desenvolvimento humano do Brasil, atualizado; e 

� 410 técnicos das instituições participantes da RIC capacitados. 

Relacionados ao Componente lI: 

� Modelo de Produção das Estatísticas Econômicas, revisado e implantado; 

� Sistema de Contas Nacionais adequado aos padrões e exigências internacionais; 

� Sistema de Contas Regionais padronizado e implantado em todos os 27 entes da 
Federação com base em metodologias recomendadas internacionalmente e compatíveis com o Sistema de 
Contas Nacionais; 

� Classificação Nacional de Atividades Econômicas - CNAE e CNAE Fiscal implantados 
– novo método de amostragem estatística para finanças públicas e contas financeiras dos governos estaduais; 
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� Sistema de indicadores a partir dos dados da Pesquisa Nacional por Amostra de 
Domicílios PNAD, desenvolvido e implantado; 

� Relatórios de Indicadores Sociais (RAIS) elaborados; 

� Softwares para gestão e análise de dados adquiridos, dentre eles o Survey Data 
Analyses, Generalized Estimation System; 

� Classificação de Atividades Economicas Internacionais - ISIS, conforme proposta da 
Divisão de 

� Estatisticas das Nações Unidas; 

� Classificação Nacional de Produtos - CPA e Classificações Estatisticas - Conela; e 

� Foram realizadas, ainda, ações de capacitação nacionais e internacionais para os técnicos 
do IBGE. Também o intercâmbio com consultores internacionais, especialmente para o Sistema de Contas 
Nacionais. 

Relacionados ao Componente III: 

� Criação da Rede IPEA de Conhecimento (RIC), composta por 23 (vinte e três) 
instituições (além do IPEA e do IBGE); 

� Criação e disponibilização do IPEADATA, com média de 140.000 acessos mensais; 

� Elaboração de textos para discussão e estudos de apoio a formulação de políticas nas 
mais diversas áreas temáticas, tais como: i) Pobreza, desigualdade social; ii) Desigualdade Racial; iii) 
Mercado de Trabalho e Informalidade; iv) Terceiro Setor e Gasto Social; v) Meio Ambiente; vi) Políticas 
para Crianças, Adolescentes e Idosos; vii) Avaliação de Programas Sociais; viii) Competitividade; ix) 
Tecnologia e Informação; x) Indústria Brasileira; xi) Comércio Exterior; xii) Regulação; xiii) Agricultura; 
xiv) Arranjos Produtivos Locais; xv) Estabilização e Crescimento Sustentável; xvi) Previdência e Reforma 
Previdenciária; xvii) Política Fiscal; xviii) Política Monetária; xix) Variáveis Macroeconômicas: inflação, 
taxa de juros, desemprego; 

� Revisão e editoração de 40 livros, 42 boletins e 359 Textos para Discussão; 

� Contratação de 1.135 consultores individuais para apoio a realização desta vasta gama 
de pesquisas; 

� Apoio, co-financiamento e participação: i) do Fórum Nacional e Fórum Especial 
(Instituto de Altos Estudos - INAE); ii) do Encontro Nacional de Economia (Associação Nacional dos 
Centros de Pósgraduação e Economia); iii) do Encontro Nacional de Ciências Sociais (Associação Nacional 
de Pós-graduação e Pesquisa em Ciências Sociais - Anpocs); iv) do Encontro Brasileiro de Econometria 
(Sociedade Brasileira de Econometria - SBE); v) de diversos eventos na área de saúde, gestão ambiental, 
regulação e sistemas fiscais, federalismo, política industrial, desigualdade social; 

� Criação de portais na internet para fomentar a discussão de diversos temas como: i) 
Planejamento Estratégico de Governo (O Estado de uma Nação); ii) Arranjos Produtivos Locais; iii) Marcos 
Regulatórios; iv) Economia da Saúde e outros; v' Produção dos livros: i) Brasil - O Estado de uma Nação 
(anual); ii) Inovações, Padrões Tecnológicos e Desempenho das Firmas Industriais Brasileiras; iii) Marcos 
Regulatórios - o que foi feito e o que falta fazer; iv) Os Novos Idosos Brasileiros Muito Além do 60; v) 
Radar Social (bianual); vi) Tecnologia, Exportação e Emprego; 

� Produção dos boletins: i) Conjuntura de Política Industrial; ii) Conjuntura de Política 
Social; iii) Conjuntura de Mercado de Trabalho; 

� Publicação periódica da Revista Desafios - 22 edições; 

Conclusões 

O IPEA tem, rotineiramente, aportado conhecimento para as instâncias de controle social. 
Participa diretamente, por meio dos seus representantes titulares ou suplentes, em praticamente todos os 
órgãos colegiados e conselhos de políticas públicas. Os estudos e pesquisas que a Instituição desenvolve tem 
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contribuído para aprimorar o debate no âmbito dos conselhos, bem como para permitir uma avaliação mais 
adequada das propostas submetidas à apreciação dos conselheiros. 

As atividades realizadas no âmbito do Programa Rede IPEA - centenas de projetos de 
pesquisa e dezenas de atividades de disseminação - aprofundaram o olhar analítico do IPEA sobre fatores 
Iimitantes ao desenvolvimento do país. 

Nos últimos anos ganhou-se muito em conhecer e intervir sobre a consolidação dos 
fundamentos macroeconômicos do desenvolvimento brasileiro e também sobre a condução do enfrentamento 
de problemas de curto prazo, em especial no domínio dos movimentos de conjuntura para gerir o ajuste 
fiscal. Agora se faz necessário incrementar a capacidade de compreender o conjunto dos desafios do 
desenvolvimento para o desenho de estratégias para sustentá-Io no médio e longo prazo. Para isso o IPEA 
contribuiu substancialmente, com estudos de modelagem macroeconômica, de acompanhamento de 
conjuntura, de evolução das desigualdades regionais e sociais, e outros temas setoriais, territoriais e 
transversais de desenvolvimento econômico. 

Face ao exposto, percebe-se que o Programa Rede IPEA, apesar das prorrogações de prazo 
sofridas e cancelamento de 12% dos recursos do financiamento, alcançou, de maneira satisfatória, seu 
objetivo, que foi produzir informação e conhecimento aos tomadores de decisão - e a sociedade como um 
todo acerca dos rumos do País. 

8. INFORMAÇÕES SOBRE RENÚNCIA TRIBUTÁRIA 

Não se aplica. 

9. DECLARAÇÃO DO GESTOR DE QUE OS BENEFICIÁRIOS DIR ETOS DA 
RENÚNCIA, BEM COMO DA CONTRAPARTIDA COMPROVARAM, NO  EXERCÍCIO, QUE SE 
ENCONTRAM EM SITUAÇÃO REGULAR COM OS PAGAMENTOS DOS  TRIBUTOS JUNTOS 
À SRFB, AO FGTS E À SEGURIDADE SOCIAL 

Não se aplica. 

10. RESULTADOS DA AVALIAÇÃO DO IMPACTO SÓCIO-ECONÔM ICO DAS 
OPERAÇÕES DE FUNDOS 

Não se aplica. 

11.  DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DOS VALORES GASTOS COM  CARTÕES DE 
CRÉDITO 

No triênio 2006/08, foi realizada despesa no montante de R$ 25.542,04 (vinte e cinco mil 
quinhentos e quarenta e dois reais e quatro centavos) por meio do Cartão de Pagamento do Governo Federal 
- CPGF, conforme abaixo: 

           R$ 

Modalidades 2006 2007 2008 Total 

FATURA 

UG/113601 

UG/113602 

 

1.187,59 

0,00 

 

2.921,47 

304,20 

 

3.743,01 

1.795,77 

 

7.852,07 

2.099,97 

SAQUE 

UG/113601 

UG/113602 

 

2.654,00 

5.117,00 

 

1.845,00 

3.160,00 

 

1.850,00 

964,00 

 

6.349,00 

9.241,00 

Total 8.958,59 8.230,67 8.352,78 25.542,04 
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12.  INFORMAÇÕES SOBRE PROVIDÊNCIAS ADOTADAS PARA DAR 
CUMPRIMENTO ÀS RECOMENDAÇÕES DO ÓRGÃO OU UNIDADE DE  CONTROLE 
INTERNO EXPEDIDAS NO EXERCÍCIO OU AS JUSTIFICATIVAS  PARA O CASO DE NÃO 
CUMPRIMENTO 

12.1.  Número do relatório: n.º 23/2008 

12.2.   Descrição da recomendação: Anexo A 

12.3.  Providências adotadas: Anexo B 

13.  INFORMAÇÕES SOBRE PROVIDÊNCIAS ADOTADAS PARA DAR 
CUMPRIMENTO ÀS DETERMINAÇÕES E RECOMENDAÇÕES DO TCU  EXPEDIDAS NO 
EXERCÍCIO OU AS JUSTIFICATIVAS PARA O CASO DE NÃO C UMPRIMENTO, CONFORME 
DISPOSTO ABAIXO 

No exercício de 2008 não houve determinações ou recomendações do Tribunal de Contas da 
União – TCU, dirigidas exclusivamente para o IPEA. 

14. INFORMAÇÃO QUANTO AO EFETIVO ENCAMINHAMENTO AO ÓRGÃO DE 
CONTROLE INTERNO DOS DADOS E INFORMAÇÕES RELATIVOS AOS ATOS DE 
ADMISSÃO E DESLIGAMENTO, BEM COMO AOS ATOS DE CONCE SSÃO DE 
APOSENTADORIA, REFORMA E PENSÃO, EXIGÍVEIS NO EXERC ÍCIO 

Seq. Tipo Número Controle Servidor CPF Situação 

1 Aposentadoria 10608109-04-2008-000013-5 Alamir Mesquita 042.149.516-20 Aguardando Parecer 

2 Aposentadoria 10608109-04-2008-000019-4 Antônio Carlos de Rezende 102.077.401-00 Aguardando Parecer 

3 Aposentadoria 10608109-04-2008-000024-0 Antônio Osório Meneses Batista 020.446.505-25 Aguardando Parecer 

4 Aposentadoria 10608109-04-2008-000004-6 Áureo Miranda 109.773.686-53 Aguardando Parecer 

5 Aposentadoria 10608109-04-2008-000003-8 Carlos Henrique Motta Coelho 044.026.697-15 Aguardando Parecer 

6 Aposentadoria 10608109-04-2008-000016-0 Deyse Silva do Nascimento 512.347.267-34 Aguardando Parecer 

7 Aposentadoria 10608109-04-2008-000014-3 Edeir Gomes Ferreira 053.290.941-00 Aguardando Parecer 

8 Aposentadoria 10608109-04-2008-000020-8 Elizeu Francisco Alsing 350.765.427-04 Aguardando Parecer 

9 Aposentadoria 10608109-04-2008-000021-6 Iara Seara de Mattos Lima 120.072.421-68 Aguardando Parecer 

10 Aposentadoria 10608109-04-2008-000007-0 Jorge Juvenal de Almeida 242.917.227-53 Aguardando Parecer 

11 Aposentadoria 10608109-04-2008-000011-9 José Matias Pereira 023.901.571-87 Aguardando Parecer 

12 Aposentadoria 10608109-04-2008-000002-0 Marcos Reginaldo Panariello 139.174.048-34 Aguardando Parecer 

13 Aposentadoria 10608109-04-2008-000015-1 Maria Elizabeth Diniz Barros 144.358.251-91 Aguardando Parecer 

14 Aposentadoria 10608109-04-2008-000017-8 Regina Maris Pereira Cunha Freitas 185.812.211-68 Aguardando Parecer 

15 Aposentadoria 10608109-04-2008-000001-1 Salvador Felicio da Silva 270.130.227-72 Aguardando Parecer 

16 Aposentadoria 10608109-04-2008-000018-6 Zuleide Guerra Antunes Zerlotini 072.734.101-44 Aguardando Parecer 

17 Pensão Civil 10608109-05-2008-000009-6 Humberto Watson Chaves Bastos 096.141.401-04 Em Edição 

18 Pensão Civil 10608109-05-2008-000009-6 Humberto Watson Chaves Bastos 096.141.401-04 Em Edição 

19 Pensão Civil 10608109-05-2008-000010-0 Manoel Campos 059.899.227-87 Aguardando Parecer 

20 Pensão Civil 10608109-05-2008-000008-8 Roberto de Mello Ramos 000.484.301-87 Aguardando Parecer 

Informo que no referido ano não houve lançamento de ato de admissão nem de 

desligamento. 
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15. DEMONSTRATIVO RELACIONANDO AS DISPENSAS DE INSTAURAÇÃO DE 
TOMADAS DE CONTAS ESPECIAIS 

Não houve Tomada de Contas Especial no período e nem situações de sua dispensa. 

16. OUTRAS INFORMAÇÕES CONSIDERADAS PELOS RESPONSÁVEIS COMO 
RELEVANTES PARA A AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE E DO DE SEMPENHO DA GESTÃO 

As informações consideradas relevantes foram incluídas no corpo deste relatório. 
 

 

Brasília-DF,           de abril de 2009. 
 
 
 

MARCIO POCHMANN 
Presidente 

 


