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APRESENTAÇÃO 

 

O Ipea lançou seu Planejamento Estratégico para o período de 2013 a 2023 impondo-se 

enormes desafios lastreados pela trajetória percorrida desde a sua idealização e criação em 1964. 

 Precedido de amplo e intenso debate interno com a participação de todo o seu corpo de 

servidores, o Instituto elegeu algumas premissas que nortearam as discussões sobre os desafios que 

viriam a ser enfrentados pelo Estado e pela sociedade brasileira no período determinado pela vigência 

do seu Plano e sobre qual seria o papel desejado para o Ipea neste contexto. 

 Muitas dessas premissas se mostraram acertadas no decorrer do tempo, com especial atenção 

para as crescentes necessidades e exigências da sociedade em relação às políticas públicas de Estado 

em toda a sua amplitude. 

 As necessidades mais evidentes da sociedade residem na capacidade de o Estado brasileiro 

coordenar todo o processo de desenvolvimento sustentável articulado e pactuado com os atores sociais 

que se apresentam e coexistem em um ambiente democrático.  

 Quanto às exigências dessa mesma sociedade, estão as eficiência, eficácia e efetividade das 

políticas públicas adotadas, bem como a transparência dos processos decisórios em todas as fases de 

sua elaboração e implementação. 

 Dentro dos cenários traçados, o Ipea definiu qual deveria ser seu papel institucional no âmbito 

da Administração Pública federal e em benefício da sociedade e, desta forma, lançou-se aos desafios 

propostos no Planejamento Estratégico. Desde então, o Instituto vem acompanhando sistematicamente 

a execução das estratégias desenhadas em seu Plano Estratégico e avaliando os resultados alcançados 

confrontando essa evolução à configuração imposta pela realidade.  

 No decorrer desse permanente processo revisional do Plano, o ano de 2019 teve especial 

relevância por contemplar importantes reflexões pautadas na adequação da Estrutura Organizacional 

do Instituto frente às necessidades de enfrentamento dos desafios propostos no Plano; o Ambiente 

Organizacional perante às exigências cada vez mais crescentes de desenvolvimento de estudos e 

pesquisas balizados pela transversalidade e multidisciplinaridade e; também a imperatividade da 

ampliação da disseminação do conhecimento produzido por meio de canais digitais e inovadores de 

divulgação. 

 A iniciativa patrocinada pela Diretoria Colegiada teve foco na criação de um Grupo Técnico de 

Trabalho envolvendo os servidores da instituição que estabeleceu um amplo processo de consultas e 

discussões em todas as unidades organizacionais abrangendo as sedes de Brasília e do Rio de Janeiro.  

 Os resultados desse trabalho foram apresentados à Presidência no início de 2020 na forma de 

avaliações e proposições para o aperfeiçoamento da estrutura organizacional vigente e dos processos 

gerenciais e decisórios. 
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 No entanto, nesse mesmo ano novos elementos surgiram e forçosamente tiveram de ser 

minuciosamente analisados e incorporados ao processo revisional do Plano Estratégico. O principal fator 

de ponderação foi a eclosão da crise sanitária (Covid-19) e seus inúmeros e graves impactos e 

consequências para o país e sociedade. 

 Na esteira dessa crise adveio a necessidade de implantação, mesmo que emergencial e 

temporária inicialmente, do regime de teletrabalho e a intensificação do uso de ambientes virtuais para 

o desenvolvimento de processos de discussões técnico-científicas e administrativas, além da tomada de 

decisões. 

 Tais transformações impactaram não apenas o processo revisional do Plano Estratégico da 

Instituição como também seu próprio desempenho institucional. Somaram-se a isso ainda um prolongado 

e difícil, mas bem-sucedido, processo de permuta patrimonial que possibilitou ao Ipea a conquista de sedes 

administrativas próprias, seguido pela complexidade da organização e montagem das respectivas 

infraestruturas tecnológicas e dos espaços laborais. A sede do Rio de Janeiro, localizada no edifício do 

Banco Central do Brasil, como forma de otimizar recursos, concluiu esse processo ainda durante o ano 

passado, enquanto em Brasília, este deve se estender ao longo do primeiro semestre deste ano. 

 Apresentadas as circunstâncias gerais que cercaram o processo de análise e revisão do Plano, 

realizado neste ano, é importante destacar que o Instituto se manteve numa trajetória exitosa, 

produzindo resultados expressivos neste último ciclo do Plano Estratégico e superando as metas de 

desempenho institucional estabelecidas para o período, como se poderá verificar ao longo deste 

documento.  

 Desta forma, ficam demonstradas a robustez e a qualidade do Planejamento Estratégico 

elaborado em 2013 e, principalmente, a adesão de seu corpo técnico de comprovada e reconhecida 

excelência profissional e científica à Missão Institucional do Ipea e sua Visão para o Futuro. 

 

VISÃO DE FUTURO, MISSÃO, VALORES E PÚBLICO-ALVO 

 

 

 

  

 A instituição de Estado que influencia, de maneira decisiva, as políticas públicas essenciais ao 

desenvolvimento. 

 

 
 
   

VISÃO DE FUTURO 

MISSÃO 
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PÚBLICO-ALVO 

  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. 

 
 
 
 
 

 Diversidade de visões 

 Isenção e imparcialidade 

 Excelência técnica 

 Criatividade e inovação 

 Valorização das pessoas 

 
 

 

 

 
 
Poder Executivo Federal 
 
 Benefícios: 

 Políticas públicas efetivas, eficazes e com maior economicidade 

 Ação do Estado estrategicamente orientada para o longo prazo 

 Decisões estratégicas bem fundamentadas 

 Políticas públicas devidamente avaliadas 

 

Sociedade 
 
Benefícios: 

 Conhecimento mais consistente e disseminado em relação ao desempenho do Estado e à 

dinâmica da sociedade 

 Debate público mais qualificado 

 

Poder Legislativo e Judiciário Federal 
 
Benefício: 

 Atuação mais efetiva, eficaz e com maior economicidade 

 

 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
 

VALORES 
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS FINALÍSTICOS 

 

 

Avaliar e Propor Políticas Públicas e Programas essenciais ao desenvolvimento do País 

 

 Estratégias  

1. Realizar pesquisa de excelência para apoiar as políticas públicas e programas essenciais ao 

desenvolvimento 

2. Garantir a representação do Ipea em colegiados consultivos e deliberativos de políticas públicas para 

influenciar a construção da agenda institucional 

3. Ampliar o assessoramento e a cooperação com os órgãos governamentais mais relevantes para 

influenciar a avaliação e formulação de políticas públicas e programas 

4. Manter o quadro técnico do Ipea informado e atualizado sobre a agenda institucional de políticas 

públicas 

5. Ampliar o acesso e uso de bases de dados necessárias à avaliação e à proposição de políticas públicas 

 

 

Formular estudos Prospectivos para orientar estratégias de desenvolvimento de médio e longo 

prazo 

 

 Estratégias 

1. Ofertar aos órgãos decisórios estudos prospectivos para antecipar impactos e identificar temas 

estratégicos para o desenvolvimento brasileiro 

2. Ofertar aos órgãos decisórios estudos prospectivos setoriais e regionais que subsidiem o 

aprimoramento de políticas públicas e programas estratégicos 

3. Propor e desenvolver pesquisas e metodologias relacionadas à prospecção  

4. Assessorar instituições públicas na elaboração de estudos prospectivos 

 

 

Assessorar o Estado na melhoria da qualidade de suas decisões  

 

  Estratégias 

1. Pesquisar e produzir diagnósticos sobre os principais problemas que impactam na agenda 

prioritária do Estado 

2. Pesquisar e disseminar temas, propostas e métodos inovadores 

3. Ampliar a prestação de serviços de assessoria ao Estado, de forma que resulte em respostas rápidas 

e consistentes para solução de problemas prioritários do desenvolvimento 

3 
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4. Ter sistema atualizado com informações, estudos e indicação de pessoas e instituições relacionados 

às políticas e programas prioritários do Estado 

5. Aumentar a capacidade de resposta do Ipea, por meio da mobilização de redes e maior 

produtividade no uso de bases de dados 

 

Contribuir para a qualificação do debate Público quanto aos rumos do desenvolvimento do País 

e da ação do estado 

  Estratégias 

1. Identificar, pesquisar e disseminar temas relevantes e emergentes na sociedade 

2. Disponibilizar, em formatos adequados, as informações e conhecimentos produzidos pelo Ipea para 

atores da sociedade, incluindo locais e internacionais 

3. Auscultar, articular e subsidiar os atores sociais relevantes para o desenvolvimento, por meio de 

redes e de diferentes canais de interação 

 

 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE GESTÃO 

 

Assegurar Produtividade com qualidade e quantitativo adequado de servidores 

 

  Estratégias 

1. Desenvolver a qualificação dos servidores, particularmente em metodologias de avaliação, 

prospecção e competências gerenciais, alinhada ao Plano Estratégico 

2. Estruturar e qualificar a gestão de pessoas com uma política de incentivo ao desempenho 

3. Propiciar ambiente e condições de trabalho motivadores 

4. Viabilizar a adequação permanente do perfil e do quantitativo de pessoal por meio de políticas de 

ingresso, alocação e retenção de talentos  

5. Implantar política corporativa para relacionamento com pesquisadores externos, bolsistas e 

terceirizados, com foco na profissionalização das relações, monitoramento e fiscalização 

 

 

  Garantir confiabilidade, agilidade e efetividade aos processos e sistemas de gestão 

   

Estratégias 

1. Assegurar a gestão estratégica para garantir a atualização e o monitoramento do Plano Estratégico 

2. Aprimorar a gestão por projetos com critérios claros para a alocação de recursos 

3. Aprimorar e integrar os processos e os sistemas de gestão para assegurar transparência, agilidade 

e economicidade 

2 
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4. Redesenhar os processos críticos, de modo a aumentar sua confiabilidade, eficiência e eficácia 

 

 

  Fortalecer e articular a comunicação interna e externa 

 

Estratégias 

1. Qualificar a comunicação interna, com o intuito de criar um ambiente cooperativo e de amplo 

acesso às informações de interesse do servidor  

2. Assegurar transparência às decisões tomadas no âmbito da diretoria colegiada e de outras 

instâncias decisórias 

3. Definir uma política institucional de relacionamento com o público externo, particularmente com a 

mídia 

4. Divulgar os resultados de estudos e pesquisas em linguagem adequada aos diferentes atores 

nacionais e internacionais 

5. Aprimorar canais e espaços de diálogo entre o Ipea e seus principais parceiros e públicos 

 

 

Garantir foco e sinergia ao plano de trabalho 

 

Estratégias 

1. Aprimorar o processo de elaboração do Plano de Trabalho, de modo a garantir a definição e o 

desdobramento dos projetos em conformidade com o Plano Estratégico 

2. Promover e incentivar a construção coletiva de projetos entre diretorias e coordenações 

3. Aprimorar política de celebração e operacionalização de acordos e convênios visando garantir seu 

alinhamento com o Plano Estratégico do Ipea  

4. Aperfeiçoar e institucionalizar a gestão do conhecimento e da inovação 

5. Criar espaços e instrumentos institucionais de acompanhamento e debate sobre a conjuntura 

nacional, com disseminação de seus resultados na Instituição 

 

 
 

 

 

 

 

 

3 
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MAPA ESTRATÉGICO 

 

 

 

 

CADEIA DE VALOR 

 

A Cadeia de Valor Integrada do Ipea foi desenhada a partir da Estrutura Regimental. 

Essa é uma ferramenta de diagnóstico e gestão que permite representar uma organização como 

um conjunto de subsistemas, identificando sinteticamente seus processos: insumos (entradas), 

processos de transformação e produtos (saídas).  

Dessa forma, a Cadeia de Valor foi elaborada com os processos agrupados em duas linhas 

principais de: processos estratégicos, finalísticos e de apoio.  
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OBJETIVOS, METAS E INDICADORES ESTRATÉGICOS 

 

Os objetivos estratégicos foram definidos para o período compreendido entre os anos de 2013 a 2023, 

enquanto os quantitativos de projetos em execução vinculados respectivamente são atualizados anualmente 

a cada início de exercício. 

 

As metas, por sua vez, são definidas anualmente, também a cada início de período podendo ser 

revisadas uma única vez ao longo do respectivo primeiro semestre. 

 

P
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Gestão Orçamentária 
e Financeira

. Planejamento e Execução Orçamentária                             

. Planejamento e Execução Financeira                              

. Gestão Contábil 

Agenda Institucional de Pesquisa

• Definição de Agendas Estratégics de 
Pesquisa

Gestão da Estratégia

Revisão da Estratégia

Revisão e acompanhamento das metas e indicadores estratégicos

Acompanhamento do Ambiente Externo

Gestão de 
Tecnologia da 
Informação e 
Comunicação

. Gestão de Infraestrutura em Tecnologia da Informação 

. Gestão de Sistemas Corporativos

. Gestão da Segurança da Informação

Controle e 
Transparência

. Gestão de Inttegridade                                                          

. Gestão de Auditoria Interna

Gestão de Pessoas

.Gestão de Pessoal

. Gestão de Capacitação e Desenvolvimento

. Gestão de Colaboradores

Gestão de Apoio à 
Pesquisa

Assessoramento 
à Alta 

Administração

.Gestão de Planejamento Estratégico

.Gestão de Riscos

. Gestão de Bases de Dados

. Gestão de Ouvidoria

. Gestão de Corregedoria  

. Gestão de Bolsas de Pesquisa

. Gestão de Cooperação Técnica e Convênios

Realização da Pesquisa

• Planejamento da Pesquisa

• Fundamentação da Pesquisa

• Definição de Metologia

• Prospecção de Bibliografia

• Prospecção, Certificação e Qualificação de Bases 
de Dados

• Estabelecimento de Cooperação Técnica

• Desenvolvimento Cinetífico de Pesquisa

• Conclusão e Armazenamento da Pesquisa

• Pesquisa em rede

Disseminação

• Publicação nos Canais Digitais 
Institucionais

• Realização de Seminários, 
Encontros, Palestras e Similares

• Fomento à Pesquisa

• Comunicação direcionada aos 
Stakeholders

• Abrangência da 
Produção Científica

• Impacto da Produção 
Científica nas Políticas 
Públicas

• Cumprimento dos 
Acordos de 
Cooperação Técnica

Assessoramento Governamental

• Recebimento e Análise de Demandas 
Governamentais

Disseminação

• Entrega das Demandas Governamentais

• Apresentação da Pesquisa aos 
Demandantes

• Publicação,autorizada nos Canais Digitais 
Institucionais

• Realização, autorizada, de Seminários, 
Encontros, Palestras e Similares

• Fomento à Pesquisa

• Comunicação, autorizada, direcionada 
aos Stakeholders

Mestrado Profissional

• Seleção de Discentes

Disseminação

• Publicação das Dissertações 
nos Canais Digitais 
Institucionais

Realização do Curso

• Aplicação da Grade Curricular

• Conclusão e Avaliação dos Discentes

• Diplomação dos Discentes Aprovados

• Capacitação de Gestores 
Públicos em Avaliação de 
Políticas Públicas

Gestão Integrada        

• Gestão de Estratégia

• Gestão de Controle e 
Transparência

• Gestão Orçamentária

• Gestão de Pessoas

• Gestão de T.I.C.

• Gestão Patrimonial, de 
Serviços e Logística

. Gestão do Comunicação

. Gestão de Processos Jurídicos

Gestão de  Serviços e 
Logística

. Gestão de Aquisições e Contratos

. Gestão de Patrimônio

.  Gestão da Biblioteca

. Gestão do Arquivo
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Finalmente, os indicadores estratégicos são apurados anualmente ao final de cada exercício. 

 

1. OBJETIVOS FINALÍSTICOS 

  

1.1. Projetos de 2020 

Os projetos executados em 2020 e aqueles ainda em execução ou de execução continuada tiveram 

distribuição pelos objetivos estratégicos da seguinte foram: 

 

1) Avaliar e Propor Políticas Públicas e Programas essenciais ao desenvolvimento do País - 371 

projetos; 

2) Formular Estudos Prospectivos para orientar estratégias de desenvolvimento de médio e 

longo prazos – 158 projetos; 

3) Assessorar o Estado na melhoria da qualidade de suas decisões – 318 projetos; e 

4) Contribuir para a qualificação do debate Público quanto aos rumos do desenvolvimento do 

País e da ação do Estado – 243 projetos. 

 

1.2. Metas Finalísticas de 2020 

Os principais resultados alcançados para as Metas de Desempenho Institucional em 2020, de forma 

sintética, foram:  

 

1) Avaliações de programas governamentais e proposições de políticas sob demanda de órgãos 

oficiais: 61 previstas e 67 executadas; 

2) Estudos e pesquisas com divulgação nas modalidades e formatos vigentes: 476 previstos e 

892 executados; 

3) Apresentação de estudos e pesquisas em eventos externos: 52 previstas e 125 executadas; e 

4) Eventos com a participação de autoridades governamentais ou especialistas, nacionais ou 

estrangeiros: 76 previstos e 184 executados. 

 

1.3. Metas Finalística de 2021 

Da mesma forma, sintética, os principais desafios propostos no Plano Anual de Metas de 

Desempenho Institucional para 2021 são: 

 

1) Avaliações de programas governamentais e proposições de políticas sob demanda de órgãos 

oficiais: 43; 

2) Estudos e pesquisas com divulgação nas modalidades e formatos vigentes: 514; 

3) Apresentação de estudos e pesquisas em eventos externos: 72; e 

4) Eventos com a participação de autoridades governamentais ou especialistas, nacionais ou 

estrangeiros:83. 

 

1.4. Indicadores 

https://www.ipea.gov.br/portal/images/210115_portaria_n_5__de_14_de_janeiro_de_2021.pdf
https://www.ipea.gov.br/portal/images/210118_portaria_n_151_de_14_de_dezembro_2020.pdf
https://www.ipea.gov.br/portal/images/210118_portaria_n_151_de_14_de_dezembro_2020.pdf
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Os indicadores mensuram a capacidade de resposta de um processo. São monitorados ao longo do 

ano tanto os indicadores de Produção quanto os de Disseminação. 

 

1.4.1. Indicadores de Produção  

Resultado consolidado das metas finalísticas de desempenho institucional. 

a) Fórmula de Cálculo 

Média aritmética simples dos resultados relativos obtidos nas metas. 

b) Periodicidade 

Anual. 

c) Meta 

Alcançar resultado de 100% para as metas finalísticas de desempenho institucional. 

 

1.4.2. Indicadores de Disseminação 

Quantidade de acessos ao sitio, portais de dados, redes sociais e citações de trabalhos 

na mídia. 

a) Fórmula de Cálculo 

I. Evolução da quantidade de acessos aos canais digitais de disseminação sobre a 

quantidade de acessos no ano base de referência; e 

II. Evolução da quantidade de citações na mídia da produção científica da instituição 

sobre a quantidade de citações no ano base de referência. 

b) Periodicidade 

Anual. 

c) Metas 

I. Expandir continuamente a quantidade de acesso à produção científica em todos os 

canais de digitais de disseminação da instituição; e 

II. Expandir continuamente a quantidade de citações na mídia da produção científica da 

instituição. 

 

 
1.5. Projetos Estratégicos 

A carteira de projetos estratégicos encontra-se em processo de definição em decorrência da 

concentração de esforços por parte do Instituto para atender as crescentes demandas emergenciais 

advindas dos ministérios, em especial do Ministério da Economia (ME), para avaliar e propor 

alternativas para as políticas públicas de enfrentamento da pandemia da Covid-19, de ajuste fiscal e a 

posterior retomada do crescimento econômico.   

 
 

 
2. OBJETIVOS DE GESTÃO 

 

2.1 Projetos de 2020 
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Os projetos executados em 2020 e aqueles ainda em execução ou de execução continuada tiveram 

distribuição pelos objetivos estratégicos da seguinte forma: 

 

1) Assegurar Produtividade com qualidade e quantitativo adequado de servidores – 70 projetos; 

2) Garantir confiabilidade, agilidade e efetividade aos Processos e sistemas de gestão – 45 

projetos; 

3) Fortalecer e articular a comunicação interna e externa – 93 projetos; 

4) Garantir foco e sinergia ao plano de trabalho – 86 projetos. 

 

2.2  Metas de Gestão de 2020 

Os principais resultados alcançados em 2020, de forma sintética, foram:  

 

1) Realização de monitoramento de riscos nas diretorias da área finalística, assessorias e unidades 

seccionais de auditoria interna, corregedoria e ouvidoria:  100% previsto e executado; 

2) Elaboração de uma proposta de Manual do Ipea para Atendimento à Imprensa: 100% previsto e 

executado; 

3) Elaboração de uma proposta de Manual do Ipea para a Realização de Eventos: 100% previsto e 

executado; 

4) Implementação de novo modelo de gestão institucional, mediante a adoção de 8 (oito) 

procedimentos setorizados de modernização gerencial: 100% previsto e executado; 

5) Produção de um livro sobre cenários prospectivos para as Bibliotecas da Administração Pública 

Federal: 85% previsto e executado; 

6) Execução do Plano Anual de Atividades de Auditoria (PAIN) 2020 aprovado pela Controladoria 

Geral da União (CGU): 100% previsto e executado; 

7) Gerenciamento, acompanhamento e promoção da condução de atividades correcionais em 

atendimento a demandas do ano de 2020, consoante competências previstas no Decreto nº 

5.480, de 30/06/2005, na Instrução Normativa CGU nº 14, de 14/11/2018 e demais legislação 

correlata: 100% previsto e executado; 

8) Apresentação de resposta conclusiva às manifestações recebidas, nos prazos estabelecidos pela 

Instrução Normativa nº 5, de 18 de junho de 2018, da Ouvidora-geral da União do Ministério da 

Transparência e Controladoria-Geral da União (CGU): 100% previsto e 99% executado no prazo; e 

9)  Implementação de novo modelo de gestão institucional, mediante adoção de 8 (oito) 

procedimentos de modernização gerencial: 100% previsto e executado. 

 

2.3 Metas de Gestão de 2021 

Da mesma forma, sintética, os principais desafios propostos no Plano Anual de Metas de 

Desempenho Institucional para 2021 são: 
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1) Realização de monitoramento de riscos na Diretoria de Desenvolvimento Institucional, na 

Procuradoria Federal e na Comissão de Ética do Ipea: 100%; 

2) Elaboração de um Manual de Gestão de Riscos e Integridade: 100%; 

3) Reformulação dos boletins temáticos de publicações do Ipea, para envio a públicos externos 

selecionados via lista de contatos de correio eletrônico (mailing) e outros canais digitais: 100%; 

4) Elaboração de uma nova proposta de formulação e divulgação de conteúdos na forma de áudio 

(podcast) para ampliar a audiência da produção do Ipea: 100%; 

5) Aperfeiçoamento do modelo de gestão institucional mediante a adoção de 06 (seis) metas 

intermediárias setorizadas de modernização gerencial: 100%; 

6) Execução do Plano Anual de Atividades de Auditoria (PAIN) 2021 aprovado pela Controladoria 

Geral da União (CGU): 100%; 

7) Gerenciamento, acompanhamento e supervisão das atividades correcionais em atendimento a 

demandas do ano de 2021, consoante competências previstas no Decreto nº5.480, de 

30/06/2005, na Instrução Normativa CGU nº 14, de 14/11/2018, na Portaria Ipea nº 87, de 

18/06/2020 e demais legislação correlata: 100%; 

8) Apresentação de resposta conclusiva às manifestações recebidas, nos prazos estabelecidos pela 

Instrução Normativa nº 5, de 18 de junho de 2018, da Ouvidoria-Geral da União do Ministério da 

Transparência e Controladoria-Geral da União: 100%; e 

9) Aperfeiçoamento do modelo de gestão institucional a partir das diretrizes estabelecidas pela 

Diretoria de Desenvolvimento Institucional: 100%. 

 

2.4 Indicadores 

Resultado anual consolidado das metas de gestão de desempenho institucional. 

a) Fórmula de Cálculo 

 Média aritmética simples dos resultados relativos obtidos nas metas. 

b) Periodicidade 

 Anual. 

c) Meta 

 Alcançar resultado de 100% para as metas de gestão de desempenho institucional 

 

2.5 Projetos Estratégicos 

A carteira de projetos encontra-se em processo de definição com avaliação simultânea ao processo de 

definição das prioridades da carteira finalística. 

 

 

NOTA TÉCNICA 

 

O Planejamento Estratégico 2013-2023 tem sua execução sendo acompanhada 

sistematicamente desde o início de sua implantação. Esse acompanhamento se dá especialmente pelo 
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processo de elaboração do Plano Estratégico para cada ano, contendo a fixação anual de metas de 

desempenho institucional para todas as suas unidades administrativas, divididas em metas finalísticas 

e de gestão, em alinhamento aos Objetivos Estratégicos, o que possibilita a apuração do resultado 

global para a Instituto. 

  O processo de fixação dessas metas anuais passa pelas etapas de proposição, negociação e 

pactuação realizadas separadamente com cada uma das unidades da Instituição. Posteriormente, estas 

são analisadas, consolidadas e validadas pelo Comitê Técnico de Planejamento Estratégico à luz dos 

Objetivos Estratégicos definidos no Planejamento Estratégico. Finalmente, são avaliadas e aprovadas 

pela Diretoria Colegiada. 

  Os resultados alcançados, desde o início da execução do PE 2013-2023, têm sido bastante 

expressivos e, dessa forma, apontam para o acerto na definição das estratégias adotadas para a 

consecução dos objetivos almejados.   

Os valores apresentados no quadro representam os desempenhos relativos alcançados para as 

Metas de Desempenho Institucional fixadas para o período, considerando seus respectivos resulta dos 

consolidados (metas finalísticas e de gestão e, intermediárias e globais) e finais.   

 
Tabela 1: Evolução Histórica do Desempenho Institucional (2018-2020) 

ANO RESULTADO FINAL (%) 

2018 237,7 

2019 225,4 

2020 196,6 
              Fonte e elaboração: ASPLA 

 
Gráfico 1: Evolução Histórica do Desempenho Institucional (2021-2020) 

 
              Fonte e elaboração: ASPLA 

 

Apesar desses resultados positivos, as chamadas “boas práticas de gestão” recomendam 

análises periódicas do Planejamento Estratégico e revisão do Plano Estratégico, e o Ipea, seguidor dessa 

linha, as realiza regularmente. 

No primeiro semestre de 2019, a Diretoria Colegiada, por meio de portaria interna, designou 

um Grupo Técnico de Trabalho para avaliar a adequação da Estrutura Organizacional, o ambiente que 
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cerca o desenvolvimento de estudos e pesquisas com características de transversalidade entre as 

diretorias, e os formatos utilizados para a disseminação dos trabalhos produzidos pela Instituição.  

As conclusões do Grupo de Trabalho foram entregues no início de 2020 para análise da 

Presidêcia e avaliação dos seus impactos e efeitos na condução do Planejamento Estratégico. Porém, 

as circunstâncias, que ainda persistem, trazidas pela crise sanitária causada pela pandemia da Covid-

19 impuseram ao Ipea restrições quanto ao prosseguimento desse processo analítico.  

Novos elementos também apareceram neste período que poderiam, e ainda podem ter, 

repercussão direta na execução e nos resultados produzidos, especialmente nos Planos Anuais de 

Metas de Desempenho Institucional, notadamente nos primeiros ciclos, mas diluindo-se nos ciclos 

seguintes. 

São esses elementos a implantação do regime de teletrabalho e a mudança das instalações do 

Instituto para as suas novas sedes administrativas, tanto em Brasília quanto no R io de Janeiro. 

O regime de teletrabalho, ainda sob vigência temporária e emergencial, foi implantado em 

decorrência da crise sanitária como medida preventiva e regulamentado pela Administração Pública 

federal. Porém, seus efeitos em termos de produtividade foram significativamente positivos e, em 

função dessa comprovação, esse regime de trabalho passou a ser adotado regularmente em muitos 

órgãos. 

No Ipea não foi diferente, de modo que o Instituto também terá tal regime adotado de forma 

regular, sob regras ainda em discussão e definição pela Alta Administração. No entanto, apesar dos 

resultados satisfatórios produzidos neste primeiro momento, os efeitos desse regime de teletrabalho 

sobre o Planejamento Estratégico terão de ser cuidadosamente acompanhados ao longo de um período 

maior. 

O segundo elemento novo foi a conquista das novas sedes administrativas para o Ipea. A 

complexidade do processo de mudança física também poderia e ainda pode vir a trazer algumas 

consequências à condução do PE, especificamente na execução dos Planos Anuais de Metas, dado o 

tempo necessário para a montagem adequada das novas instalações, especialmente do parque 

tecnológico, cuja relevância no desenvolvimento dos estudos e pesquisas é vital. 

No entanto, como afirmado anteriormente, esses processos de mudança -  já concluído no Rio 

de Janeiro, mas ainda em andamento em Brasília - não causaram prejuízos ao desempenho 

institucional, muito embora os riscos ainda se mantenham presentes até a conclusão do processo em 

sua sede principal. 

Demonstram esse desempenho institucional expressivo conquistado ao longo do tempo os 

resultados produzidos para as metas finalísticas que representam seu modelo de negócios: a produção 

e disseminação do conhecimento científico.  
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Tabela 2: Evolução dos resultados apurados para as Metas de Desempenho Institucional 

METAS 
QUANT. DE PRODUTOS 

2017 2018 2019 2020 

Realização de avaliações de programas governamentais e 
proposições de políticas sob demanda de órgãos oficiais 23 72 143 67 

Realização de estudos e pesquisas com divulgação nas modalidades 
e formatos vigentes 842 979 873 892 

Apresentação de estudos e pesquisas em eventos externos 175 136 215 125 

Realização de eventos com a participação de autoridades 
governamentais ou especialistas, nacionais ou estrangeiros 166 286 296 191 

  Fonte e elaboração: ASPLA 

 
 

Gráfico 2: Evolução dos resultados apurados para as Metas de Desempenho Institucional 

 
Fonte e elaboração: ASPLA 

 
Legenda:  
Meta 1 - Realização de avaliações de programas governamentais e proposições de políticas sob demanda 
de órgãos oficiais 
Meta 2 - Realização de estudos e pesquisas com divulgação nas modalidades e formatos vigentes  
Meta 3 - Apresentação de estudos e pesquisas em eventos externos 
Meta 4 - Realização de eventos com a participação de autoridades governamentais ou especialistas, 
nacionais ou estrangeiros 

 

Essas metas finalísticas caracterizam dois caminhos bem definidos no Planejamento 

Estratégico: 

 Assessoramento governamental, representados pela primeira e quarta metas; e 

 Produção técnico-científica, representadas pela segunda e terceira metas. 

As análises desses resultados explicitam os efeitos negativos causados pela pandemia da 

Covid-19, exceto para a segunda meta que contempla a produção científica e acadêmica. 

A terceira meta encontra explicação para a queda observada em 2020 no cancelamento de 

diversos eventos acadêmicos em virtude da adoção de medidas de isolamento social. A mesma 

motivação também pode ser aplicada à quarta meta. 
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A evolução da primeira meta, que representa de forma mais direta o aspecto do 

assessoramento governamental devidamente formalizado, mostra - com a nítida excepcionalidade 

para os dados de 2020 - o incremento da capacidade do Instituto de fornecer subsídios à formulação e 

avaliação de políticas públicas e, consequentemente, seu reconhecimento e empoderamento junto às 

estruturas da Administração Pública federal. 

Os indicadores estratégicos de produção e disseminação também apresentaram bons 

resultados dentro do contexto da crise sanitária. Neste ponto, cabe destacar que, passaram a integrar 

o elenco de indicadores dois novos canais eletrônicos de divulgação dos trabalhos realizados pelo Ipea: 

o blog Carta de Conjuntura e o Centro de Pesquisa em Ciência, Tecnologia e Sociedade. 

Excepcionalmente, são ilustrados dados semestrais, contrapondo-se à periodicidade definida para esse 

conjunto de indicadores – anual–, para evidenciar seus desempenhos iniciais. 

Também se faz necessário referenciar a interrupção da série para o indicador “citações na 

mídia”, que sofreu um hiato temporário na coleta dos respectivos dados no segundo semestre por 

questões administrativas; contudo, essas questões já foram sanadas, possibilitando a retomada de 

mensuração do indicador para o ciclo de 2021.    

Finalmente, concluída essa etapa de revisão do Plano Estratégico que contemplou um conjunto 

de análises pertinentes dos resultados produzidos no último ciclo anual e a inserção dos novos desafios 

para o vigente ciclo de 2021, o Ipea iniciará esforços para desenhar o novo processo de discussão que 

deverá culminar na definição do seu próximo e sucessório Planejamento Estratégico a partir de 2023.    

 

RESULTADOS 

 

Os resultados evidenciam a evolução dos indicadores adotados para o acompanhamento da 

execução do Planejamento Estratégico 2013-2023. 

 

1. INDICADORES DE PRODUÇÃO 

 

Tabela 3: Evolução dos resultados (finalísticos, de gestão e global) apurados para as Metas de Desempenho 
Institucional 

PERÍODO FINALÍSTICOS (%) GESTÃO (%) GLOBAL (%) 

2016 173,2 77,8 180,2 

2017 286,5 99,2 277,4 

2018 230,4 100,0 237,7 

2019 229,3 97,1 225,4 

2020 197,20 99,9 196,6 
 Fonte e elaboração: ASPLA 

 

  

https://www.ipea.gov.br/cartadeconjuntura/index.php/category/sumario-executivo/
https://www.ipea.gov.br/cts/pt/quem-somos/equipe
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Gráfico 3: Evolução dos resultados (finalísticos, de gestão e global) apurados para as Metas de Desempenho 
Institucional 

 
Fonte e elaboração: ASPLA 

 

 

2. INDICADORES DE DISSEMINAÇÃO 
(Fonte e elaboração: ASPLA) 

 

Tabela 4: Evolução da quantidade de acessos aos canais de comunicação institucional (parte 1) 

PERÍODO 

TODOS OS CANAIS DE 
COMUNICAÇÃO  

SÍTIO (www) IPEADATA 

Absoluto Relativo (%) Absoluto Relativo (%) Absoluto Relativo (%) 

2016 9.651.798 -  3.775.045 -  1.940.024  - 

2017 10.088.407 4,5 3.866.823 2,4 1.778.098 -8,3 

2018 10.674.145 10,6 4.241.137 12,3 2.117.947 9,2 

2019 12.868.474 33,3 4.358.185 15,4 2.343.408 20,8 

2020 13.846.048 43,5 5.148.953 36,4 3.306.512 70,4 

 

Tabela 5: Evolução da quantidade de acessos aos canais de comunicação institucional (parte 2) 

PERÍODO 

OUTROS 
PORTAIS DE DADOS 

CENTRO DE PESQUISA EM 
CIÊNCIA, TECNOLOGIA E 
SOCIEDADE (inovação) 

RIPEA (repositório) 

Absoluto Relativo (%) Absoluto Relativo (%) Absoluto Relativo (%) 

2016 406.523 -  - - 284.683  - 

2017 458.041 12,7 - - 318.485 11,9 

2018 684.227 68,3 - - 307.738 8,1 

2019 1.203.384 196,0 -  474.096 66,5 

2020 1.433.261 252,6 508.082 - 458.764 61,1 

 
 

Tabela 6: Evolução da quantidade de acessos aos canais de comunicação institucional (parte 3) 

PERÍODO 
REVISTAS 

BLOG CARTA DE 
CONJUNTURA 

DOWNLOADS 

Absoluto Relativo (%) Absoluto Relativo (%) Absoluto Relativo (%) 

2016 704.789 -  - - 2.258.817 -  

2017 452.680 -35,8 - - 2.909.353 28,8 

2018 708.555 0,5 - - 2.099.450 -7,06 

2019 739.590 4,9 441.866 118,9 2.963.685 31,2 

2020 240.568 -65,9 573.751 184,2 1.870.879 -17,2 
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Tabela 7: Evolução da quantidade de acessos aos canais de comunicação institucional (parte 4) 

PERÍODO 
REDES SOCIAIS CITAÇÕES 

Absoluto Relativo (%)  Absoluto Relativo (%)  

2016 260.373 -  21.544 - 

2017 277.102 6,4 27.825 29,2 

2018 284.451 9,2 28.790 33,6 

2019 296.527 13,9 47.433 120,8 

2020 305.278 17,2  - -100 
Nota: a interrupção da série para o indicador “citações na mídia” sofreu um hiato na coleta dos dados por um período  

no segundo semestre por questões administrativas. 

 

Gráfico 4 a 10: Evolução da quantidade de acessos aos canais de comunicação institucional 
Gráfico 4  Gráfico 5 

  

 Gráfico 6 

 

    Gráfico 7 

  

Gráfico 8 Gráfico 9 
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Gráfico 10  

 

 

 

 

Tabela 8: Evolução da quantidade de acessos aos canais de comunicação institucional (parte 5) 

PERÍODO 

CENTRO DE PESQUISA EM CIÊNCIA, 
TECNOLOGIA E SOCIEDADE 

(inovação) 
BLOG CARTA DE CONJUNTURA  

Visitas 

Variação 
em 

relação ao 
semestre 
anterior 

(%) 

Variação em 
relação ao 

semestre de 
referência 

(%) 

Visitas 

Variação em 
relação ao 
semestre 

anterior (%) 

Variação 
em relação 

ao 
semestre 

de 
referência 

(%) 
Jun-18 - - - 75.698 - - 

Dez-18 - - - 126.152 66,65 66,65 

Jun-19 - - - 171.455 35,91 126,50 

Dez-19 - - - 270.411 57,72 257,22 

Jun-20 206.302   247.162 -8,60 226,51 

Dez-20 301.780 46,28 46,28 326.589 32,14 331,44 
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Gráfico 11-12:5: Evolução da quantidade de acessos aos canais de comunicação institucional 
       Gráfico 11        Gráfico 12 

  

 

CONCLUSÃO 

 

  A revisão deste Plano Estratégico, fruto da reflexão e do empenho coletivo da Instituição, foi 

estruturada com base em boas práticas de gestão e também buscando atender às exigências e 

orientações dispostas na Instrução Normativa nº 24, do Ministério da Economia.  

O trabalho consistiu inicialmente nas análises dos resultados obtidos para as Metas de 

Desempenho Institucional definidas para o Ciclo de Metas 2020 e para os respectivos Indicadores 

Estratégicos. Seguiu-se a essa etapa a inserção dos desafios para o novo Ciclo de Metas - 2021. 

Extraiu-se dessas análises que o Ciclo 2020, apesar das imprevisíveis e graves circunstâncias 

ocorridas no período, manteve o nível de ótimos resultados alcançados pela Instituição na trajetória 

de sucesso em direção à consecução dos seus Objetivos Estratégicos, do alcance de sua Visão de Futuro 

e no exercício efetivo de sua Missão Institucional.  

Ademais, o Ipea também já sinalizou para o início das discussões e debates internos visando a 

estruturação e o planejamento do processo de definição e formalização de um novo Planejamento 

Estratégico para um período posterior ao encerramento deste vigente atualmente. Possivelmente, 

toda experiência adquirida com o período da Covid-19 será incorporada, como forma de melhorar as 

práticas de trabalho e a relação técnico-institucional no atendimento da missão do Ipea. 
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