
ENTREVISTA COLETIVA 
 

Pergunta: O que deu início ao processo de planejamento do Ipea?  
 
Marcio Pochmann: Dentre as razões que nos motivaram a definir uma estratégia 
de planejamento estratégico está o fato de o Brasil estar indo para o 15º ano de 
estabilidade monetária, depois de 15 anos de superinflação (de 1979 a 1994). Nós 
somos o país que mais tempo conviveu com este tipo de inflação. Outros países 
tiveram, ao longo do século 20, períodos de inflação, mas que geralmente durava 
pouco tempo. Portanto, esta estabilidade monetária é condição necessária para 
termos uma visão de longo prazo, já que com instabilidade não há meios de se 
fazer um planejamento adequado. Além disso, estávamos, quando assumimos em 
setembro de 2007, diante de dois para três anos de crescimento econômico cuja 
média era quase duas vezes maior que a média das décadas de 1980 e 1990. Ou 
seja, o país estava recuperando sua capacidade de produção, que estava sendo 
realizada a partir de investimentos. Então, analisamos que num ambiente de 
estabilidade monetária e de expansão da atividade econômica é importante que 
nós tenhamos condições de antecipar o futuro, do ponto de vista do 
conhecimento. Orientar as ações em termos de políticas públicas. Então foi isso 
que nos levou a fazer um planejamento estratégico para saber até que ponto as 
condições existentes no Ipea dariam conta desse desafio – que começou, inclusive, 
pela nossa missão. Nós reorganizamos a missão do instituto, que hoje consiste em 
produzir, articular e disseminar conhecimento para aperfeiçoar as políticas públicas 
e contribuir para o planejamento do desenvolvimento brasileiro. O 
desenvolvimento voltou à agenda nacional, mas lamentavelmente as questões do 
desenvolvimento para longo prazo quase não estavam sendo tratadas. Nós, então, 
recuperamos o desenvolvimento e começamos a valorizá-lo. Assim, criamos um 
planejamento que nos deu as condições necessárias para poder avançar nesse 
sentido. Nós precisamos fortalecer a instituição e é o que estamos fazendo, a 
partir de parcerias de conhecimento em redes articuladas e integradas; e com a 
ampliação do número de quadros. Tudo isso para poder acompanhar e monitorar 
as políticas públicas por meio de uma série de convênios que fizemos com os 
ministérios. Hoje, o Ipea está praticamente em cada um dos ministérios brasileiros.  
 
Pergunta: O que foi identificado como o ponto fraco deste processo? 
 
MP: Nós não estávamos conseguindo repor, por exemplo, no mesmo ritmo, o 
número de novos pesquisadores em relação aos que vinham se aposentando. Nós 
tivemos, de 1995 a 2007, uma queda de 50% no orçamento da instituição, em 
termos reais. Nós perdemos 49 cargos de Direção e Assessoramento Superiores 
(DAS) durante este período. Havia um movimento de enfraquecimento dentro do 
Ipea. Parcelas importantes dos programas de políticas públicas estavam sendo 
feitas sem que nós tivéssemos tendo uma participação efetiva, do ponto de vista 
institucional. Havia um esvaziamento neste sentido. Por exemplo: fizemos uma 



parceria com o Ministério Público do Trabalho (MPT) para avaliar o que o órgão 
vem fazendo contra o trabalho infantil. O que está sendo feito está adequado ou 
não? Ou seja, os ministérios, as instituições que geram políticas públicas têm 
expertise para analisar em curto prazo. Mas uma avaliação de longo prazo é papel 
nosso. E Para podermos fazer isso, precisa-se de uma reorganização da instituição, 
já que nós trabalhávamos de forma setorial. A área social produz temas sociais, 
mas em que medida isso se integra a questão do território, do espaço? Em que 
medida isso se integra com a temática setorial da atividade econômica? Para 
respondermos essas perguntas foi necessária uma nova metodologia de integração 
e articulação. Isso é algo que iremos fazer ao longo do tempo, por meio do 
Planejamento Estratégico – uma oportunidade inédita de congregar, reunir 
técnicos de desenvolvimento e técnicos de pesquisa num ambiente comum para 
poder tratar disso.  
 
Pergunta: Além de um banco de dados, a idéia é fazer do Ipea um centro de 
inteligência para a gestão pública? 
 
MP: A idéia é transformar o instituto num centro de inteligência para a gestão do 
conhecimento e do desenvolvimento. Porque, vejam bem, as universidades 
produzem conhecimento. As Organizações Não-Governamentais (ONGs) produzem 
conhecimento. As instituições patronais produzem conhecimento. Têm 
conhecimento sendo produzido. Nós estamos nos colocando como uma instituição 
que pode ajudar na gestão desse conhecimento para o desenvolvimento. Para 
fazer planejamento na década de 1970, bastava reunir alguns técnicos, formava 
um plano, passava para o presidente e ele o colocava em prática. Obviamente, 
hoje não é assim. O que especialistas da Amazônia pensam, em São Paulo 
também pensam. Como é que integra isso? Com um esforço gigantesco da 
integração desse conhecimento. Tudo isso, nós fomos procurar em instituições 
internacionais que já estão operando assim, nos Estados Unidos, na Ásia. 
Queremos que a instituição possa contribuir na articulação dessa inteligência e 
ampliar o número de áreas a serem tratadas.  
 
Pergunta: Qual foi a participação do ministro Mangabeira Unger na criação do 
planejamento?   
                      
MP: O ministro Mangabeira nos deu a maior autonomia para fazer o Planejamento 
Estratégico de forma participativa. Em nenhum momento, ele impôs condições. 
Evidentemente, fez sugestões, que foram acolhidas na medida em que a gente 
passou a ter esse diálogo aberto na Casa. 
 
Pergunta: Foi preciso faltar dinheiro para que a instituição decidisse mudar todos 
os eixos temáticos? Cessa o processo de serem meros pesquisadores para se 
tornarem articuladores, pensadores, uma mina de idéias. É isso?         
 



MP: O técnico não é só de pesquisa. É técnico de pesquisa e planejamento. Então, 
a análise que é feita leva em consideração sua aplicabilidade. Esse é o diferencial 
dos nossos colegas aqui do Ipea em relação a pesquisadores de universidades, por 
exemplo. Eles produzem a partir do seu interesse. Nós é que temos uma agenda 
voltada para as políticas públicas. E o recurso não é problema. O recurso é um 
meio.  
 
Pergunta: Para essa reestruturação do Ipea será necessário renovar o pessoal? 
 

MP: Sim, nós precisamos ampliar o quadro de pessoal. Em primeiro lugar, para 
atender as novas áreas. E ao mesmo tempo também para suprir o quadro que se 
aposenta. Então, é natural que nós tenhamos concursos regulares porque uma 
instituição que assume um papel mais amplo em termos de análise, uma visão 
mais totalizante do desenvolvimento, precisa ter um dos melhores quadros de 
pessoal para isso. 
 
Pergunta: Qual é a grande finalidade do Ipea com essa reestruturação? É ser um 
pensador do país?  
 

MP: Claro que ele vai ter o papel de inteligência, mas também terá o papel de 
articulação do conhecimento já existente. Nós não vamos competir com outras 
instituições que já produzem conhecimento. Nosso papel é estar junto, articulando 
na forma de rede esse conhecimento. A gestão pública do conhecimento. Mas nós 
temos uma especificidade que é a nossa proximidade com a gestão das políticas 
públicas, com os ministérios. E isso nos permite é contribuir por meio de sugestões 
e de pesquisas aplicadas para que o gestor possa melhor analisar a própria política 
pública, alterando essa política pública em função de análises que são feitas no 
Ipea. 
 
Pergunta: Então o instituto não será só mais um fabricante de dados?  
 
MP: Não. O Ipea, praticamente, não produz dados. Ele trabalha com dados 
secundários que são gerados a partir de instituições como o Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE). Também com banco de dados já existentes por 
conta de políticas públicas. O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária 
(INCRA) tem cadastro. A Receita Federal tem cadastro. Todos os organismos, de 
maneira geral, têm cadastro, têm um banco de dados. E, pela especificidade do 
Ipea, essa proximidade nos permite então sistematizar essa informação, esse 
conhecimento para a aplicação de políticas públicas. Assim como o redesenho do 
desenvolvimento nacional.  
 

Pergunta: Outra novidade é a questão internacional? O Ipea vai começar a 
pensar o Brasil num cenário mundial. É isso? 
 



MP: Exatamente. Nós estamos considerando a importância que o Brasil tem no 
mundo. A mudança das relações internacionais em função da globalização. Em que 
medida, olhando o futuro, o Brasil pode se reinserir de uma maneira mais 
qualificada? Como país produtor de bens mais agregados e que possa, de certa 
maneira, estimular o próprio desenvolvimento nacional.  
 
Pergunta: E como tudo isso será editado, guardado para que depois possa ser 
utilizado por universidades, por exemplo?          
 
MP: A nossa forma de se relacionar com as diferentes instituições que produzem 
conhecimento se dá por meio de parcerias, de redes. E essas redes têm termos de 
referências, cronogramas e objetos que são construídos de forma conjunta – o que 
permitirá somar diferentes instituições em temas previamente estabelecidos. 
 
Pergunta: E a instituição editará livros sobre isso? Como serão disponibilizados 
todos esses dados de avaliação de políticas públicas que são aplicadas no país? 
 
MP: Nós estamos operando num ambiente de grande transparência. Nós temos 
nosso sítio (eletrônico), que é muito freqüentado pelos dados que oferece. Temos 
o Ipea Data, um banco de dados muito utilizado e que será ampliado e 
internacionalizado. Temos nossas publicações regulares. E teremos, basicamente, 
três tipos de divulgações anuais a respeito da avaliação de políticas públicas e da 
perspectiva do desenvolvimento nacional. “Brasil: o estado de uma nação” será o 
balanço das políticas públicas brasileiras – uma fotografia de como se 
comportaram as políticas públicas. “Perspectivas do Desenvolvimento Brasileiro” irá 
permitir apresentar uma visão de futuro, de longo prazo. E “O Mundo em 
Perspectiva”, que mostrará como vemos a evolução do mundo naquele momento, 
do ponto de vista da situação internacional.               
   
            


