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1. Identificação 

Organização:   CNPJ:  

IPEA – INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA 

APLICADA 

 

338921750001-00 

 

Endereço:  

Setor Bancário Sul Edifício BNDES Quadra 01  

 

Cidade:  UF:  CEP:  Telefone(s):  

BRASÍLIA    DF 70076-900 ( 61) 20265343 

 

 

Natureza da Organização: 

( X ) Pública. (   ) Privada. Especificar  

Órgão de Pesquisa 

 

Participante de edições anteriores do programa: 

(   ) 1ª Edição (   ) 2ª Edição (   ) 3ª Edição (   ) 4ª Edição ( X )5ª Edição 

 

Responsável pela Gestão do Programa na Organização: 

Fabio de Sa e Silva 

 

Telefone(s): Cargo:  Função:  E-mail: 

( 61 ) 20265105 

( 61) 20265276 

. Chefe de Gabinete  

. Presidente do 

Comitê Executivo do 

Programa Pró-

Equidade de Gênero 

e Raça no Ipea 

DAS 101.4 fabio.saesilva@ipea.gov.br 

 

2º Contato: 

Elizabeth Marins 

 

Telefone(s): Cargo:  Função:  E-mail: 

( 61  ) 20265193 

( 61  ) 20265315 

Secretária Executiva 

do Comitê Executivo 

do Programa Pró-

Equidade de Gênero 

e Raça no Ipea 

 elizabeth.marins@ipea.gov.br 



 

 

1. Histórico (até 1 lauda) 

 

Descrever sobre a organização. Missão, área de atuação econômico-social, resultados, 

produtos etc. 

 

O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) é uma fundação pública 

federal vinculada ao Ministério de Planejamento, Orçamento e Gestão. Suas atividades 

de pesquisa fornecem suporte técnico e institucional às ações governamentais para a 

formulação e reformulação de políticas públicas e programas de desenvolvimento 

brasileiros. Tem como 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”.  

No que tange à equidade de gênero e raça, ao longo de seus 50 anos o Ipea tem 

produzido análises e estudos que propiciam melhor entendimento das políticas públicas 

bem como das desigualdades a serem enfrentadas pelo país. Com a criação da 

Coordenação de Gênero e Raça junto à Diretoria de Estudos e Políticas Sociais, estes 

temas ficaram ainda mais fortalecidos nas produções da instituição, ganhando 

visibilidade e dedicação exclusiva por especialistas da casa. Em seu conjunto de 

publicações seja na forma de boletins, notas técnicas, relatórios de pesquisa etc., os 

recortes de gênero e de raça vêm sendo empregados numa série de estudos e análises de 

políticas sobre os temas de educação, trabalho, cuidado, previdência, saúde, violência 

entre outros. Com isso, o IPEA tem contribuído não apenas para a produção de 

evidências sobre as desigualdades de gênero e raça, mas também identificando as boas 

práticas tanto quanto as lacunas nas políticas sociais que promovem a igualdade de 

gênero e raça na sociedade brasileira. 

No entanto, o atual quadro profissional do IPEA reflete as desigualdades de 

oportunidades presentes na sociedade brasileira, tendo seu perfil caracterizado por uma 

maioria de técnicos do sexo masculino e de pessoas brancas, como demonstrado na 

pesquisa “Desafios ao Mapeamento do Perfil de Gênero e Raça no Serviço Público - um 

estudo de caso a partir do Ipea”, realizada em 2013. 

Nesse sentido, o IPEA tem se mobilizado internamente para refletir e propor 

mudanças em sua cultura institucional adotando práticas não discriminatórias, tornando 

seu ambiente mais seguro e acolhedor e apoiando a constituição de carreiras com 

igualdade de oportunidades.  

 

2. Justificativa (até 2 laudas) 

 

Explicitar os motivos que levam a organização a aderir ao Programa; 

Incluir resultados alcançados em iniciativas anteriores da trajetória de programas de 

equidade na perspectiva da igualdade entre mulheres e homens e de raça; 

Princípios que devem orientar as ações propostas no plano de trabalho. 

 

As desigualdades de gênero e raça fazem parte do rol de problemas estruturais 

da sociedade brasileira. Por este motivo, o IPEA conta com uma coordenação específica 

para estudar o tema – a coordenação de Gênero e Raça – que faz parte da estrutura da 

Diretoria de Estudos Sociais (Disoc). Internamente, os princípios éticos que norteiam a 

conduta de atuação no IPEA, de acordo com seu Código de Ética, trazem a noção da 

não discriminação, ao determinar que os processos de seleção e contratação devem 

conduzir-se por critérios estritamente técnicos e funcionais.  



Entretanto, o IPEA ainda não desenvolveu mecanismos formais e informais 

específicos para lidar com os efeitos negativos das desigualdades de gênero e raça em 

seu ambiente de trabalho.  

Em 2012, um grupo de servidoras de várias diretorias do Ipea, a partir de 

desconfortos em comum sobre algumas questões de gênero na casa, começou a se reunir 

para discutir esta temática.  

Este grupo tomou a iniciativa de sugerir ao Gabinete da Presidência do IPEA a 

adesão da instituição ao Programa Pró-Equidade de Gênero e Raça, criado pela SPM. 

Esta sugestão foi aceita, e o IPEA formalizou a sua adesão à 5ª Edição do Programa em 

março de 2014.  

A participação do IPEA na 5ª edição do Programa trouxe alguns resultados 

positivos. Foi criado um Comitê de Gênero e Raça, e cada diretoria do Ipea indicou dois 

representantes, um titular e um suplente, para comporem o Comitê. Paralelamente, a 

Coordenação de Gênero e Raça da Diretoria de Estudos Sociais (Disoc), em conjunto 

com o Gabinete da Presidência, realizou um mapeamento do perfil de gênero e raça do 

Ipea, para embasar a construção e implementação  do Plano de Ação. Apesar de 

algumas inconsistências, o mapeamento mostrou que existem muitas questões nesta área 

a serem enfrentadas. Por outro lado, as metas do plano proposto não foram atingidas, 

devido a um conjunto de fatores, entre eles o estabelecimento de ações e metas pouco 

realistas. 

 Em 2015, o Ipea retomou o debate interno sobre a adesão ao Programa Pró-

Equidade. Constatadas as dificuldades para inserir o tema da redução das desigualdades 

de gênero e raça nas relações internas à instituição, composta majoritariamente por 

pesquisadores homens e brancos, o princípio básico que norteia este novo plano de ação 

é promover o debate sobre o tema, principalmente através da sensibilização das pessoas 

que atuam na instituição. Neste primeiro momento, os objetivos principais são: 

conhecer quem somos, mapear o perfil dos componentes da instituição e adotar medidas 

que promovam o debate e comecem a minimizar as desigualdades de gênero e raça na 

instituição.  

 

 3. Objetivo geral 

 

Destacar onde a organização pretende chegar com a promoção da igualdade entre 

mulheres e homens e de raça no âmbito das suas relações de trabalho com o Programa 

Pró-equidade de Gênero e Raça. 

 

Com o objetivo de eliminar todas as formas de discriminação no ambiente de trabalho 

bem como na cultura organizacional o IPEA aderiu ao Programa Pró-Equidade de 

Gênero e Raça. 

 

Com estabelecimento de ações e metas progressivas o IPEA pretende:  

 

 ampliar a participação de pessoas negras e de mulheres no corpo de servidores 

da Casa; 

 ampliar a ocupação de pessoas negras e mulheres em espaços de decisão; 

 cultivar ambiente de trabalho seguro e acolhedor; 

 qualificar os espaços de escuta para registro de casos de discriminação; 

 capacitar funcionários para o enfrentamento das diferentes formas de 

discriminação; 

 apoiar formação continuada de pessoas negras e mulheres estimulando sua 

progressão na carreira. 

 



 

 

4. Parcerias 

 

 Entidade das Nações Unidas para a Igualdade de Gênero e Empoderamento das 

Mulheres - ONU Mulheres 

 Organização Internacional do Trabalho – OIT 

 Escola Nacional de Administração Pública - ENAP 

 

 

5. Outras informações (até 2 laudas) 

 

- Orçamento para o Programa;?? 
 

- Processo de acompanhamento e avaliação;?? 

 
- Integrantes do Comitê de Gênero e Raça. 

 

Presidência: 

 

Fabio de Sa e Silva – Gabinete da Presidência 

José Eduardo Elias Romão - Diretoria Executiva 

Patrícia Alessandra Morita Sakowski – ASPLA 

 

Secretaria Executiva: 

 

Elizabeth Marins - DISOC 

 

Membros Titulares e Suplentes: 

 

DIDES 

Titular: Edson Albano Dantas 

Suplente: Milena Karla Soares Cabrelli 

DIEST 

Titular: Luseni Maria Cordeiro de Aquino 

Suplente: Rute Imanishi Rodrigues 

DIMAC 

Titular: Maria Andreia Parente Lameiras 

Suplente: Francisco Eduardo de Luna e Almeida Santos 

DINTE 

Titular: Walter Antonio Desidera Neto 

Suplente: Marcelo Almeida de Britto 

DIRUR 

Titular: Ana Paula Moreira da Silva 

Suplente: Ernesto Pereira Galindo 

DISET 

Titular: Graziela Ferrero Zucoloto 

Suplente: Bernardo Alves Furtado 

DISOC 

Titular: Natália de Oliveira Fontoura 

Suplente: Antonio Teixeira Lima Junior



 

 

EIXO DE GESTÃO DE PESSOAS 
 

 

1) Dimensão: Recrutamento e Seleção 

Ação Objetivos específicos Indicadores 

 

Metas 

 

Período de 

execução 

Aperfeiçoar instrumentos de 

recrutamento e seleção de 

bolsistas, servidores/as e 

empregados/as 

terceirizados/as, mediante 

incentivos às inscrições de 

mulheres e negros nos 

processos seletivos e a 

criação de mecanismos que 

busquem a equidade no 

resultado final desses 

processos. 

 

. Atrair maior número de 

mulheres e negros em processos 

seletivos de bolsas do Ipea. 

. Atrair maior número de 

mulheres e negros nos 

concursos públicos do Ipea. 

 

. Número de negros e 

mulheres inscritos/as 

nos processos seletivos 

de bolsa do Ipea. 

. Número de mulheres e 

negros inscritos/as nos 

concursos públicos do 

Ipea. 

. Aumentar em 20% o número de 

mulheres e negros inscritos/as nos 

processos de seleção de bolsa até o 

final do plano. 

. Aumentar em 20% o número de 

mulheres e negros inscritos/as no 

concurso público 

(comparativamente ao concurso 

anterior). 

 

Período de 

execução do plano 

- fev/16 a mar/18 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

2) Dimensão: Capacitação e Treinamento 

Ação Objetivos específicos Indicadores 

 

Metas 

 

Período de 

execução 

Promover a sensibilização 

da força de trabalho do Ipea 

(servidores/as, 

consultores/as, bolsistas, 

estagiários/as e 

terceirizados/as) sobre 

temáticas relacionadas a 

gênero, raça e diversidade. 

 

Sensibilizar a força de trabalho 

do Ipea, adotando linguagem 

corriqueira e não 

intelectualizada, evidenciando 

"situações-problema" do dia-a-

dia, dentro e fora do trabalho, 

de modo a fortalecer os 

mecanismos próprios para lidar 

com a temática relacionada a 

gênero, raça e diversidade na 

Casa. 

 

. Número de 

funcionários/as 

capacitados/as. 

      . Tipos de material 

de sensibilização 

produzidos. 

 

.20% dos funcionários/as 

envolvidos/as nos processos de 

capacitação e formação para a 

igualdade de gênero e raça.  

 

Período de 

execução do 

plano - fev/16 

a mar/18 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3) Dimensão: Ascensão Funcional e Plano de Cargos e Carreira - Salário e Remuneração 

Ação Objetivos específicos Indicadores 

 

Metas 

 

Período de 

execução 

Aprimorar os instrumentos 

para o cadastramento da 

força de trabalho do Ipea, 

visando ampliar o 

conhecimento do perfil da 

Casa em questões relevantes 

para a promoção da 

igualdade de gênero e raça. 

 

Ampliar o escopo do cadastro 

atual do Ipea, mediante inclusão 

de campos referentes a: i) 

informação sobresexo e 

raça/cor, conforme categorias 

adotadas pelo IBGE; e ii) 

informações complementares 

(exigidas na Ficha Perfil) sobre 

idade/data de nascimento, 

escolaridade, estado civil, 

número e idade de dependentes, 

para todas as pessoas que 

trabalham no Ipea. 

 

. Sistema de 

cadastramento de 

servidores/as, bolsistas 

e terceirizados/as 

atualizado de acordo 

com a necessidade do 

programa Pró-equidade. 

 . % da força de 

trabalho recadastrada. 

 

. Sistema implantado. 

         . 100% da força de trabalho 

recadastrada segundo o novo 

formulário. 

 

Período de 

execução do 

plano - fev/16 

a mar/18 
 

Monitorar a ocupação de 

cargos de direção e 

assessoramento superior. 

 

Produzir relatórios trimestrais 

sobre a ocupação de cargos de 

direção e assessoramento. 

 

 Número de relatórios 

elaborados e analisados 

em reuniões do Comitê 

Pró-equidade. 

 

 

 

4 relatórios por ano. 

 

Período de 

execução do plano 

- fev/16 a mar/18 

 

Produzir estudo de 

viabilidade de implantação 

de cotas para mulheres e 

negros nos cargos de direção 

e assessoramento superior 

do Ipea. 

 

Identificar vantagens e 

desvantagens e possibilidades 

jurídicas para a implantação de 

cotas para mulheres e negros 

nos cargos de direção e 

assessoramento superior do 

Ipea. 

 

Estudo produzido. 

 

1 estudo produzido. 

 

Período de 

execução do plano 

- fev/16 a mar/18 

 



 

 

 

4) Dimensão: Políticas de Benefícios 

Ação Objetivos específicos Indicadores 

 

Metas 

 

Período de 

execução 

Implantar sala multiuso para 

amamentação (incluindo 

espaço privado para coleta 

de leite) e acolhimento de 

crianças visitantes no IPEA. 

 

Garantir a instalação de 

estrutura no prédio do Ipea  

com recursos mínimos  para 

proporcionar às lactantes em 

exercício condições para retirar 

e armazenar o leite e 

eventualmente amamentar os 

bebês; e também receber as 

crianças que precisem,  

eventualmente,  acompanhar os 

pais ao trabalho. Este espaço, 

talvez pudesse estar próximo a 

um espaço de convivência mais 

amplo no futuro e deve dispor 

de geladeira, mesa, cadeiras, 

lápis de cor, gibis etc. 

Sala implantada. 

 

Sala montada com 100% dos 

equipamentos. 

Período de 

execução do plano 

- fev/16 a mar/18 

5) Dimensão: Programas de Saúde e Segurança 

Ação Objetivos específicos Indicadores 

 

Metas 

 

Período de 

execução 

Estabelecer mecanismos de 

parceria entre o Comitê Pró-

Equidade, a Ouvidoria e a 

Comissão de Ética para 

acompanhamento conjunto 

dos casos que envolvam 

Qualificar os espaços 

institucionais responsáveis pela 

escuta e processamento de 

demandas que envolvam 

questões de gênero e raça. 

 

.Mecanismo elaborado. 

.Casos acompanhados. 

 

.Mecanismo implantado. 

 

        .100% dos casos que envolvam 

questões de gênero e raça escutados 

e processados segundo o novo 

mecanismo. 

Período de 

execução do plano 

- fev/16 a mar/18 

 



questões de gênero e raça.   

Identificar o perfil de gênero 

e raça/cor trabalhadores/as 

afastados/as por motivo de 

doença 

Conhecer o perfil de gênero e 

raça/cor dos/as trabalhadores/as 

afastados/as por motivo de 

doença doença (de curta ou 

longa duração)  

 

% de afastamentos por 

motivo de doença com 

perfil identificado. 

 

70% 

 

Período de 

execução do plano 

- fev/16 a mar/18 

 

Criar vaga no 

estacionamento em frente ao 

Ipea para gestantes (Lei n° 

5.177/ 2013 – Distrito 

Federal). 

 

 

Prover maior segurança à 

gestante na chegada e na saída 

do Ipea. 

 

Número de vagas 

criadas. 

 

1 vaga 

 

Período de 

execução do plano 

- fev/16 a mar/18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EIXO DE CULTURA ORGANIZACIONAL 
 

 

 

 



6) Dimensão: Mecanismos de combate às práticas de desigualdades, às discriminações de 

gênero e raça e à ocorrência de assédio moral e sexual 

Ação Objetivos específicos Indicadores 

 

Metas 

 

Período de 

execução 

Garantir efetividade às 

unidades do Ipea cujas 

atribuições são relevantes 

para o combate às 

discriminações de gênero e 

raça e à ocorrência de 

assédio moral e sexual. 

 

Capacitar membros da 

Comissão de Ética, da 

Ouvidoria, do setor de RH, do 

Gabinete de Presidência, da 

Afipea e do próprio Comitê 

Executivo para acolhimento, 

escuta sensível, 

encaminhamento e (nos casos 

competentes) processamento 

adequado dos relatos, queixas e 

denúncias eventualmente 

recebidas. 

 

. Número de servidores 

capacitados. 

. Definição formal de 

parâmetros para análise 

de casos. 

. Solução 

administrativa/ 

encaminhamento para 

além do administrativo 

de casos de práticas de 

desigualdades, às 

discriminações de 

gênero e raça e à 

ocorrência de assédio 

moral e sexual. 

. 90% dos servidores citados 

capacitados. 

. Definição de ao menos um parâmetro 

de identificação e encaminhamento para 

cada caso ( discriminações de gênero e 

raça e ocorrência de assédio moral e 

sexual). 

. Solução e encaminhamento célere de 

ao menos 90% dos casos analisados em 

quaisquer das instâncias citadas que 

digam respeito a algum dos casos ( 

discriminações de gênero e raça e  

ocorrência de assédio moral e sexual). 

 

Período de 

execução do plano 

- fev/16 a mar/18 

Garantir a diversidade de 

gênero e raça em eventos ou 

atividades públicas  

realizados pelo Ipea. 

Garantir a presença de 

mulheres, negros/as, pessoas 

com outras etnias e outras 

identidades de gênero nos 

espaços de fala (painelistas, 

palestrantes, conferencistas, 

etc.), atendimento ao público e 

cerimonial nos eventos 

promovidos pelo Ipea. 

 

30% de mulheres ou 

negros/as em mesas. 

 

12 grandes eventos  com 

diversidade garantida a cada ano. 

 

Período de 

execução do plano 

- fev/16 a mar/18 

 

 

 

7) Dimensão: Prática de capacitação na cadeia de relacionamentos da organização 



Ação Objetivos específicos Indicadores 

 

Metas 

 

Período de 

execução 

Compartilhar conhecimentos 

e promover a troca de 

experiências desenvolvidas 

por organizações da cadeia 

de relacionamento do Ipea 

(empresas contratadas, 

instituições de pesquisa e 

organizações parceiras em 

projetos de pesquisa, órgãos 

da Administração direta e 

indireta que tenham ACT ). 

 

Possibilitar a integração das 

organizações participantes para 

compartilhar as melhores 

práticas. 

 

. Mapeamento de boas 

práticas do Ipea. 

. Mapeamento de boas 

práticas dos parceiros. 

. Reforço nas boas 

práticas já adotadas 

pelo ipea. 

. Adoção de boas 

práticas dos parceiros. 

. Número de servidores 

do Ipea alcançados. 

. Número de parceiros 

alcançados. 

 

. Identificação de alguma boa 

prática do Ipea (ou conclusão por 

sua inexistência). 

. Identificação de ao menos uma 

boa prática dos parceiros. 

. Campanha de divulgação da boa 

prática do Ipea ou de explicitação 

de sua inexistência. 

. Inclusão na casa e nos parceiros de 

ao menos uma boa prática. 

.  50% dos servidores do ipea 

alcançados com a boa prática. 

.  25% de parceiros alcançados com 

a boa prática. 

 

Período de 

execução do plano 

- fev/16 a mar/18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8) Dimensão: Propaganda Institucional Interna e Externa 



Ação Objetivos específicos Indicadores 

 

Metas 

 

Período de 

execução 

Realizar ações de 

comunicação sob a 

perspectiva de gênero e raça. 

 

 

.Criar um Hotsite com links 

sobre os temas de gênero e raça 

(inclusive pesquisas do Ipea). 

. Adotar um calendário relativo 

à igualdade de gênero e raça 

para divulgação de peças de 

comunicação interna sobre o 

tema.  

. Realizar iniciativas criativas 

para difusão de conteúdos e 

informações (eventos, 

exposições, etc). 

 

. Hotsite; (número de 

artigos inseridos e 

número de visitas). 

. Calendário 

comemorativo (número 

de peças de 

comunicação interna 

elaboradas). 

. Eventos, e outras 

ações realizadas 

(número de eventos). 

 

. Promover a conscientização sobre 

valores igualitários de gênero e raça 

para o público interno e externo.  

  

. Promover o debate sobre como as 

questões de gênero e raça se 

desenvolvem dentro do IPEA.  

 

Período de 

execução do plano 

- fev/16 a mar/18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AÇÕES INOVADORAS - OPCIONAIS 
 

 



 

9) Ação Inovadora I - OPCIONAL 

Ação Objetivos específicos Indicadores 

 

Metas 

 

Período de 

execução 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10) Ação Inovadora II - OPCIONAL 



Ação Objetivos específicos Indicadores 

 

Metas 

 

Período de 

execução 

     

 


