
Proteção Social e Geração

de Oportunidades:

questões‐chave para o

plano de trabalho do IPEA

1. 

Qual a
abrangência da
questão social no
país?

1.1. 
como o país conceitua
a questão social?

2. 

Qual modelo de
desenvolvimento
incorpora a
proteção social
como elemento
fundamental?

2.1. 

Como o Estado brasileiro pode
promover a equidade social e a
competitividade na área economica,
equilibradamente, sem que nenhuma
dessas questões prejudique o
andamento da outra?

3. 

Qual o Sistema de
Proteção Social mais
adequado ao Brasil?
(princípios, cobertura,
atores, políticas...)

3.1. 

O arcabouço de Proteção é
suficiente para engendrar o
conceito de cidadania no Brasil?

3.1.1. Universalização

3.1.2. Focalização

3.1.3. arranjos institucionais

combinações entre Estado, Mercado,
família e público nao estatal

3.2. dimensões da análise

A. Regional

B. Gênero

C. Raça

D. Deficiência

E. Fases da Vida

F. Renda

3.3. 

Como distintas concepções de
gênero, raça, fases da vida
influenciam as políticas de
proteção social e geração de
oportunidades?

3.4. 

Como distintas concepções de
justiça influenciam as políticas de
proteção social e geração de
oportunidades?

4. 

Qual o papel
do Estado na
Geração de
Oportunidades?

4.1. 

Como a proteção social
pode contribuir para a
geração de oportunidades?

4.2. 

Como as demais políticas
públicas podem contribuir para a
geração de oportunidades?

A. políticas macroeconômicas

B. políticas microeconômicas

C. Agrícola

D. Agrária

E. crédito

F. tecnologia

G. industrial

H. 
mercado de
trabalho

inclusão produtiva

alocação eficiente
de recursos

4.3. 

Quais as formas de garantir
autonomia familiar ou individual ao
final de um tempo de vigência de um
determinado programa social?

5. 

Como aprimorar a
administração
pública para a
adequada gestão
da política social?

5.1. Gestão de RHs
5.1.1. 

Quantidade e
qualidade dos
Recursos Humanos

5.2. Transparência

5.3. 
Gestão da
informação

5.4. 
Critérios alocativos
de recursos

5.4.1. 

Qual a distribuição mais eficaz
dos recursos na área social
para a Proteção Social e
Geração de Oportunidades?

6. 
Como avaliar as
políticas sociais?

6.1. Princípios

6.1.1. Integralidade

6.1.2. Universalidade

6.1.3. Efetividade

6.1.4. Eficácia

6.1.5. Eficiência

6.1.6. Equidade

Como avaliar o impacto das políticas
sociais à partir do princípio de equidade?

Quais são as políticas de enfrentamento
à desigualdade mais eficazes?

6.2. dimensões de análise

6.2.1. Impactos

Como avaliar o impacto das políticas
sociais à partir do princípio de equidade?

Quais são as políticas de enfrentamento
à desigualdade mais eficazes?

6.2.2. federalismo

6.2.3. Desenho

6.2.4. Processo

6.2.5. Resultados

6.3. 

Em que medida a cobertura do Sistema
de Proteção Social impacta o processo
de desenvolvimento?
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