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1 O IPEA 

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

vinculada ao Ministério da Economia. Suas atividades de pesquisa fornecem suporte técnico e 

institucional às ações governamentais para a formulação e avaliação de políticas públicas e 

programas de desenvolvimento brasileiro. Os trabalhos do Ipea são disponibilizados para a 

sociedade por meio de inúmeras e regulares publicações eletrônicas e impressas, além das redes 

sociais. 

 

1.1 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."  

1.2 VISÃO 

“A Instituição de Estado que influencia, de maneira decisiva, as políticas públicas 

essenciais ao Desenvolvimento” 

1.3 VALORES 

 Diversidade de visões 

 Isenção e imparcialidade 

 Excelência técnica 

 Criatividade e inovação 

 Valorização das pessoas 

 

1.4 OBJETIVOS 

1.4.1 Finalísticos 

 Avaliar e propor políticas públicas e programas essenciais ao desenvolvimento do 

país; 

 Formular estudos prospectivos para orientar estratégias de desenvolvimento de 

médio e longo prazo; 

 Assessorar o Estado na melhoria da qualidade de suas decisões; 

 Contribuir para a qualificação do debate público quanto aos rumos do 

desenvolvimento do país e da ação do Estado. 

1.4.2 Gestão 

 Assegurar produtividade com qualidade e quantitativo adequado de servidores; 
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 Garantir confiabilidade, agilidade e efetividade aos processos e sistemas de gestão; 

 Fortalecer e articular a comunicação externa e interna; 

 Garantir foco e sinergia ao Plano de Trabalho. 

 

1.5 ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 

Organograma 1 - Organograma Ipea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

Fonte: Ipea 
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2 METAS INSTITUCIONAIS 2023 

Para o exercício de 2023, o Ipea estabeleceu o seguinte plano de metas: 

 

TABELA 1: Metas Globais 2023 - Ipea 

Metas Globais 

Indicadores Metas 

Número mínimo de estudos produzidos no Ipea 691 

Proporção de estudos sobre políticas públicas e de programas prioritários do 

Governo Federal 
52%* 

Proporção de estudos submetidos para revistas acadêmicas indexadas externas 

ao Ipea 
9%** 

Proporção de estudos sobre desenvolvimento socioeconômico para os próximos 

5 anos 
19%* 

Proporção de trabalhos desenvolvidos com a participação formal do Ipea em 

comitês de órgãos governamentais 
5%* 

Número de apresentações de estudos e pesquisas em seminários e eventos 

(internos ou externos) 

Mínimo de 135 

eventos 

Proporção de eventos voltados às políticas públicas prioritárias do Governo 

Federal 
40%* 

Índice de execução das ações planejadas para a unificação das carreiras do 

Instituto 
75% 

Índice de execução das ações planejadas para a realização de concurso público 

e atração de servidores 
75% 

 

*Média Ponderada 

**Média Simples 

 

 

TABELA 2: Metas Intermediárias 2023 - Ipea 

Metas Intermediárias 2023 

Indicadores 
Metas 

DIEST DIMAC DINTE DIRUR DISET DISOC DIDES GABIN 

Número mínimo de 

estudos produzidos  
65 150 80 112 115 169 - - 

Proporção de estudos 

sobre políticas públicas 

e de programas 

prioritários do 

Governo Federal 

20% 25% 20% 75% 56% 86% - - 

Proporção de estudos 

submetidos para 

revistas acadêmicas 

indexadas externas ao 

Ipea 

15% 10% 8% 4% 4% 2% - 20% 

Proporção de estudos 

sobre desenvolvimento 

socioeconômico para 

os próximos 5 anos 

15% 25% 70% 10% 2% 9% - - 

Proporção de trabalhos 

desenvolvidos com a 

participação formal do 

5% 2% 2% 5% 13% 3% - - 
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Ipea em comitês de 

órgãos governamentais 

Número de 

apresentações de 

estudos e pesquisas 

em seminários e 

eventos (internos ou 

externos) 

30 8 24 38 19 16 - - 

Proporção de eventos 

voltados às políticas 

públicas prioritárias do 

Governo Federal 

20% 50% 25% 35% 85% 50% - - 

Índice de execução 

das ações planejadas 

para a unificação das 

carreiras do Instituto 

- - - - - - 75% - 

Índice de execução 

das ações planejadas 

para a realização de 

concurso público e 

atração de servidores 

- - - - - - 75% - 

 

 

 

 

TABELA 3: Metas Intermediárias de Gestão 2023 - Ipea 

Gabinete - GABIN 

Indicadores 

1. Número de avaliações quadrimestrais do curso de mestrado  

Órgãos Seccionais (Auditória/ Corregedoria/ Ouvidoria/ Integridade) 

Indicadores Meta  

2. Índice de cumprimento de projetos/atividades previstas na legislação de Unidades 

Especializadas vinculadas à Presidência 
65% 

Coordenação-Geral de Planejamento Estratégico e Articulação Institucional - CGPLA 

Indicadores Meta  

3. Número de processos críticos mapeados da CGPLA 02 

4. Índice de atendimento de demandas encaminhadas à Unidade de Proteção de Dados do 

Ipea 
90% 

Coordenação-Geral de Imprensa e Comunicação Social - CGCOM 

Indicadores Meta  

5. Índice do aumento nas interações das contas oficiais do Ipea em mídias sociais, em 

relação a 2022 
5% 

6. Índice de conversão em formato e-Pub das revistas e livros do Ipea publicados desde 

2019 100% 

7. Índice de atualização dos itens dos menus “Serviços e Sistemas” e “Guia do Servidor”, 

na nova intranet do Ipea 90% 

8. Índice de atendimento a demandas do Ipea para desenvolvimento de soluções web que 

não requeiram ações de fábrica de software 95% 
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9. Índice de avaliação positiva, no sistema e-Pedidos, da qualidade dos eventos realizados 

pelo Ipea em 2023 90% 

Coordenação-Geral de Ciência de Dados e Tecnologia da Informação - CGDTI 

Indicadores Meta  

10. Índice de atendimento de demandas de acesso remoto à Sala de Sigilo, após 

implementação do projeto Modernização Sala de Sigilo; 
50% 

11. Índice de satisfação dos atendimentos de demandas de TI 70% 

12. Índice de desenvolvimento dos produtos relativos à construção da Política de 

Desenvolvimento de Coleções 
100% 

13. Índice do levantamento do quantitativo de documentos organizados em caixas 100% 

Diretoria de Desenvolvimento Institucional – DIDES  

Indicadores Meta  

CGPES   

14. Índice de execução, no que couber à CGPES, das ações voltadas para a unificação das 

carreiras, planejadas com a Presidência e as diretorias; 
75% 

15. Índice de execução, no que couber à CGPES, das ações voltadas para a realização de 

concurso público e atração de pessoal, planejadas com a Presidência e as diretorias. 
75% 

CGCAP  

16. Índice de revisão e simplificação dos processos de competência da Coordenação de 

Apoio à Pesquisa (COPEQ); 
60% 

17. Índice de adequações realizadas ao ambiente de trabalho da sede do Ipea, com base nas 

prioridades definidas pela instituição e nas disponibilidades orçamentárias; 
40% 

18. Índice de execução do plano de contratações 2023. 80% 

CGPGO  

19. Índice de execução, eficiente e tempestiva, da lei orçamentária anual de 2023; 99% 

20. Índice de planejamento do orçamento discricionário do Ipea, em colaboração com 

todas as diretorias. 
70% 

21. Índice de apropriação, nas diretorias ou projetos finalísticos, dos custos indiretos do 

Ipea. 
65% 

Unidade descentralizada: Gerência Regional do IPEA no Rio de Janeiro - GERIO 

Indicadores Meta  

Número de novas ações de monitoramento da infraestrutura física e tecnológica do Ipea/Rio  3 

Número de melhorias implementadas à infraestrutura física e tecnológica do Ipea/Rio 2 
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3 INTRODUÇÃO 

O presente documento tem por finalidade apresentar as principais ações a serem 

desenvolvidas pelo Ipea em 2023, tendo como base o Plano Estratégico vigente, que indica as 

escolhas da Instituição relativas às suas entregas, formas de atuação, linhas de trabalho e 

condições de desempenho. 

O Plano de Trabalho 2023 apresenta, de forma sucinta, a descrição das unidades 

organizacionais do Instituto, os principais resultados (medidos por indicadores) dos projetos e 

processos a serem entregues e que concorrem para o alcance dos objetivos Estratégicos 

Finalísticos e de Gestão, e as equipes envolvidas.  

É importante ressaltar que os projetos e processos previstos para 2023 abrangem a 

realização de estudos e pesquisas, o acompanhamento e a avaliação de políticas públicas, o 

assessoramento governamental e a disseminação de conhecimentos para a sociedade sobre 

temas relevantes ao desenvolvimento brasileiro.  

Pode-se destacar as ações para estabelecimento de novas parcerias, nacionais e 

internacionais, que por meio de acordos de cooperação técnica ou instrumentos congêneres, 

contribuem de forma decisiva para a consecução de projetos prioritários. 

Além disso, levantamento recente da área de Integridade do Ipea aponta a carência de 

servidores, notadamente na área de gestão, como o seu maior risco institucional, diante disto, o 

Instituto se propõe a realizar ações voltadas para resolução deste problema crítico que precisa 

ser enfrentado para que o Ipea possa cumprir com qualidade e efetividade sua missão 

institucional; a recomposição da sua força de trabalho.  

O documento foi elaborado com as informações apresentadas por todas as unidades 

organizacionais do Ipea e deverá ser monitorado regularmente, verificando o seu cumprimento 

e a necessidade de possíveis ajustes, de forma a refletir as prioridades da alta administração e 

visando conferir a máxima efetividade possível ao desenvolvimento das suas atribuições 

institucionais. 

 
 



4 PLANO DE TRABALHO 2023 

4.1 PRESIDÊNCIA 

4.1.1 Gabinete - GABIN 

4.1.1.1 Coordenação de Pós-Graduação e Capacitação (COPGC) 

Gestor da Unidade: Almir de Oliveira Júnior 

 

A Coordenação de Pós-Graduação e Capacitação – COPGC é responsável pela capacitação de servidores e empregados públicos, 

principalmente do Poder Executivo Federal; por produções técnicas, bibliográficas e artísticas, bem como pelo fornecimento das informações a 

respeito dessas produções à Plataforma Sucupira, base padronizadora do Sistema Nacional de Pós-Graduação brasileira. Atualmente os processos 

da unidade se desdobram no âmbito do Mestrado Profissional em Políticas Públicas e Desenvolvimento, bem como em cursos de curta duração 

para instituições parceiras do Ipea. 

 

Produtos a serem entregues em 2023: 

 Bancas de qualificação (julho/2023); 

 Produções técnicas; 

 Seis disciplinas a serem ministradas (dezembro/2023). 

 

As atividades que serão realizadas em 2023 compreendem o desenvolvimento da 5ª turma de Mestrado Profissional e também 2 cursos de 

curta duração. 

Alinhamento dos produtos e atividades aos indicadores estratégicos: 

Relatórios de avaliação e a implantação de um sistema de monitoramento da produtividade do corpo docente e discente serão ferramentas 

de gestão utilizadas para garantir o alcance dos objetivos estratégicos. Um programa de pós-graduação stricto sensu de qualidade que tem como 



12 

 

público-alvo escalões relevantes do serviço público dá ao Ipea um posicionamento privilegiado na produção de conhecimento sobre as políticas 

públicas e o desenvolvimento do país. O propósito maior da unidade é ampliar a parceria com outros órgãos e entidades do governo federal, 

possibilitando cooperação para produção de novas pesquisas, avaliações de programas, bem como assessoramento nas decisões. Desse modo, com 

o apoio da equipe de secretaria, todo o corpo docente é envolvido em processo contínuo de produção intelectual que ajuda a promover a missão 

institucional do Ipea. 

 

TABELA 4: Projetos 2023 - COPGC 

TÍTULO DO PROCESSO ATIVIDADES 
INDICADOR 

ESTRATÉGICO 
EQUIPE 

Avaliação 

Elaboração de relatório com 

base nas informações dos 

questionários enviados pelos 

docentes e discentes, para 

avaliação das atividades dos 

cursos 

Número de avaliações 

quadrimestrais do curso de 

mestrado  

Meta: 3 

Fátima Mattosinhos Cordeiro; 

Nayara Dib; Matheus Thácyo. 

Monitoramento da Produtividade 

Monitoramento da produção 

intelectual docente e discente, 

visando o alto nível dos estudos 

para qualificação junto à CAPES 

Proporção de estudos 

submetidos para revistas 

acadêmicas indexadas externas 

ao Ipea – Meta: 20% 

Almir de Oliveira Junior 

Produção técnica 

Estímulo à realização de estudos 

de alto nível para a submissão de 

revistas, por meio de regras que 

estipulem incentivos e restrições, 

de acordo com o nível de 

produtividade de cada docente 

Não se aplica Almir de Oliveira Junior 
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Realização de bancas de qualificação 

Realização de bancas de 

qualificação para as pesquisas 

realizadas pelo corpo discente, 

buscando garantir a qualidade 

dos trabalhos de pesquisa 

Não se aplica Almir de Oliveira Junior 

Realização de cursos de curta 

duração 

Implementação de, pelo menos, 

dois cursos de capacitação para 

instituição parceira do Ipea 

Não se aplica Almir de Oliveira Junior 

 

 

4.1.2 Coordenação-Geral de Imprensa e Comunicação – CGCOM 

Gestor da Unidade: João Claudio Garcia Rodrigues Lima 

 

A Coordenação Geral de Imprensa e Comunicação Social (CGCOM) está vinculada à Presidência do Instituto. A ela compete: 

 I - planejar e executar ações que assegurem disseminação do conhecimento produzido no Ipea, interna e externamente, por meio da mídia 

impressa e eletrônica, de eventos e demais canais de comunicação; 

II - intermediar o contato institucional e de agentes públicos do Ipea com veículos de comunicação e com a sociedade; e  

III - coordenar a produção editorial do Ipea, tanto em meio impresso quanto em meio digital, e a execução de sua política de disseminação 

de conhecimento. 

Para a consecução de suas competências, a Coordenação conta, atualmente, com 46 colaboradores e nove servidores, distribuídos nas 

seguintes unidades, em Brasília e no Rio de Janeiro: Coordenação-Geral de Imprensa e Comunicação Social (CGCOM); Coordenação de 

Comunicação Institucional (Cocin); Divisão de Eventos e Cerimonial (DVENC) e Coordenação de Editorial (Coedi). 

No presente plano, a CGCOM prevê cinco processos que concentram todas as principais atividades realizadas pela Coordenação e vão ao 

encontro dos objetivos de gestão elencados no Plano Estratégico 2014-2023 do Ipea, quais sejam: 
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 Assessoria de imprensa e Gestão da comunicação institucional: Visando a disseminação do trabalho do Ipea, objetiva-se propiciar 

o melhor atendimento e divulgação à imprensa, disponibilizando as informações do Instituto de maneira organizadas e ágil, buscando 

contribuir para a consolidação da liberdade de imprensa e permitir ao Ipea projetar-se, perante a sociedade, como instituto de 

pesquisa relevante no debate sobre o desenvolvimento brasileiro. Este projeto também auxilia o Ipea no cumprimento de parte de 

sua missão: "disseminar" o conhecimento produzido por seus profissionais. 

 Comunicação interna do Ipea: como instituto de pesquisa, o Ipea deve adotar canais de comunicação interna que promovam maior 

agilidade à troca de conhecimentos e um acesso mais amplo a informações sobre rotinas produtivas e mecanismos de auxílio à 

atividade de pesquisa (como, por exemplo, seminários, referências bibliográficas, padrões de documentos). 

 Gestão de conteúdo nos sites do Ipea: a divulgação de informações sobre a produção do Ipea via internet e intranet é essencial para 

que o público tome conhecimento do trabalho do Instituto. O processo também atende ao princípio da publicidade na administração 

pública e à missão do Ipea de "disseminar" o conhecimento produzido. É trabalho da CGCOM avaliar e executar os formatos mais 

adequados de divulgação de informações na ambiente web. Também cabe à Coordenação a manutenção e administração da maior 

parte dos sites criados. 

 Produção editorial institucional: a disponibilização de arquivos digitais das publicações do Ipea atende à iniciativa de disseminação 

do conhecimento prevista na missão do Ipea. Ao mesmo tempo, esses produtos são demonstrações de atendimento ao princípio da 

publicidade na administração pública federal. 

 Planejamento, produção e execução de eventos: o processo responde ao princípio da publicidade na administração pública e está 

inserido no contexto da necessidade de disseminação do conhecimento produzido pelo Ipea, ação prevista na atual missão do 

Instituto. 

 

Abaixo, encontra-se o detalhamento das atividades previstas nos cinco processos, vinculados aos indicadores estratégicos: 
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TABELA 5: PROCESSOS 2023 - CGCOM 

TÍTULO DO PROCESSO ATIVIDADES 
INDICADOR 

ESTRATÉGICO 
EQUIPE 

Assessoria de imprensa e gestão da 

comunicação institucional 

Atender às demandas de imprensa 

recebidas por telefone, internet e 

presencialmente 

Índice do aumento nas 

interações das contas 

oficiais do Ipea em mídias 

sociais, em relação a 2022 

Francisca Talita Maranhão; 

João Cláudio Garcia Rodrigues 

Lima; 

José Peres Costa 

Preparar conteúdo para divulgação 

de estudos ou eventos do Ipea, por 

meio de canais de comunicação 

com a imprensa 

Preparar conteúdo para divulgação 

de estudos ou eventos do Ipea, por 

meio das mídias sociais 

institucionais 

Executar processos administrativos 

que permitam o adequado 

funcionamento da CGCOM em 

suas distintas frentes de atuação 

(imprensa, canais digitais, 

audiovisual, editorial, eventos), 

incluindo a gestão de contratos 

Comunicação interna do Ipea 

Planejar e executar campanhas, 

produtos digitais e gráficos de 

comunicação interna 

Índice de atualização dos 

itens dos menus “Serviços e 

Sistemas” e “Guia do 

Servidor”, na nova intranet 

do Ipea 

Fernanda Cristine Carneiro 

Henriques 

Francisca Talita Maranhão 

João Cláudio Garcia Rodrigues 

Lima 

Mapear e demandar, às demais 

diretorias, coordenações e divisões 
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do Ipea, a atualização constante de 

informações apresentadas na 

intranet do Ipea 

Executar, com tempestividade, a 

comunicação de mensagens de 

interesse do Ipea pelos canais 

“Comunica” e “Ipea Informa” 

Gestão de conteúdo nos sites Ipea 

Desenvolver, quando necessário, 

novos sites ou hotsites vinculados 

ao Portal Ipea para divulgação de 

conteúdos produzidos pelo Instituto 
Índice de atendimento a 

demandas do Ipea para 

desenvolvimento de 

soluções web que não 

requeiram ações de fábrica 

de software 

Fernando Silva Boiteux; 

João Cláudio Garcia Rodrigues 

Lima 

Realizar ajustes e manutenções que 

não demandem ações da fábrica de 

software em sites e hotsites 

institucionais 

Produzir e divulgar via sites do Ipea 

(internet ou intranet) informações 

em diferentes mídias (texto, 

imagem, áudio ou vídeo) sobre a 

produção do Instituto 

Produção editorial institucional 

Realizar a revisão editorial dos 

arquivos de publicações solicitadas 

pelas unidades do Ipea 
Índice de conversão em 

formato e-Pub das revistas e 

livros do Ipea publicados 

desde 2019 

Aeromilson Trajano de Mesquita; 

Luciana Dias; 

Reginaldo da Silva Domingos 

Produzir arquivos diagramados, 

inclusive capas, das publicações 

solicitadas pelas unidades do Ipea 

para divulgação nos formatos 
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digital (PDF e e-Pub) e, quando 

necessário, impresso 

Executar permanentemente o 

controle do fluxo editorial do Ipea, 

identificando o status de cada 

publicação 

Planejamento, produção e execução 

de eventos 

Realizar briefing e levantamento de 

demandas de cada evento 

institucional solicitado via e-

Pedidos, para produção de relatório 

de demandas (chassi) 

Índice de avaliação positiva, 

no sistema e-Pedidos, da 

qualidade dos eventos 

realizados pelo Ipea em 

2023 

Luiz Fernando Cortez 

Elaborar a estratégia de produção 

do evento, definindo ações que 

serão executadas pela própria 

equipe da Divisão de Eventos e 

pela empresa de serviços contratada 

Atuar na execução do evento, 

realizando atividades como 

cerimonial, montagem de 

infraestrutura, transmissão online e 

divulgação via canais digitais 

Fonte: CGCOM 
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4.1.3 Coordenação-Geral de Ciência de Dados e Tecnologia da Informação – CGDTI 

Gestor da Unidade: Démerson André Polli 

 

Compete à Coordenação-Geral de Ciência de Dados e Tecnologia da Informação:  

 

 Gerenciar, efetuar a transferência e guarda, padronizar, manter, documentar e catalogar conjuntos de dados e de registros 

administrativos, para uso em pesquisa e gestão; 

 Controlar e disciplinar o uso e o acesso aos dados, inclusive quanto ao acesso à sala de sigilo; 

 Planejar, especificar, projetar, implementar, implantar, operar, controlar, gerenciar, manter, padronizar, regulamentar, prestar 

suporte e capacitar no uso de soluções de Tecnologia da Informação e Comunicação, envolvendo os aspectos de infraestrutura 

tecnológica, segurança da informação, bancos de dados, aquisição de bens e serviços, aplicativos, sistemas de informação, sítios e 

portais; 

 Investigar e disseminar o conhecimento técnico necessário para a adoção tecnologias em ciência de dados, inteligência artificial, 

tecnologia da informação, computação e comunicação, com o objetivo de capacitar os pesquisadores e técnicos; 

 Realizar a gestão de conhecimento, incluindo os acervos bibliográfico e arquivístico, promovendo a gestão, digitalização e 

disponibilidade do acervo. 
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TABELA 6: PROJETOS 2023 - CGDTI 

TÍTULO DO 

PROJETO 

ÁREA 

TEMÁTICA 
PRODUTOS 

DATA DE 

ENTREGA 

INDICADOR 

ESTRATÉGICO 

EQUIPE 

Modernização da 

Sala de Sigilo 

Tecnologia da 

Informação 

Protocolo de acesso e uso da sala 

de sigilo mais moderno, 

garantindo segurança, mas 

permitindo acesso por 

pesquisadores em trabalho remoto 

31/12/2023 Índice de 

atendimento de 

demandas de acesso 

remoto à Sala de 

Sigilo 

Demerson André 

Polli; Paulo 

Augusto Moda 

Lari; Thiago 

Andrade de Castro; 

Alexandre Samy 

de Castro; 

Raimundo da 

Rocha e DVPDP 

Migração de bases com nível 

menos restrito de sigilo para 

servidores com acesso controlado 

31/12/2023 

Construção da 

Política de 

Desenvolvimento 

de Coleções 

Ciência da 

informação 

(Gestão do 

conhecimento) 

Inventário Geral do Acervo da 

Biblioteca 

31/12/2023 

Índice de 

desenvolvimento dos 

produtos relativos à 

construção da 

Política de 

Desenvolvimento de 

Coleções 

Lúcia Regina 

Pontes Lemos; 

Jhonathan Divino 

Ferreira dos 

Santos; Marco 

Aurélio Pereira 

Estudo de Usuário 

Recuperação de Informação da 

Memória 

Desenvolvimento 

da Gestão de 

Documentos Não 

Classificados do 

Arquivo do Ipea 

Brasília e Rio de 

Janeiro 

Ciência da 

informação 

(Gestão do 

conhecimento) 

Listagem total de documentos não 

classificados do Arquivo Central 

Brasília (classificados com base 

nos instrumentos de pesquisa 

arquivísticos) 

31/12/2023 

Índice do 

levantamento do 

quantitativo de 

documentos 

organizados em 

caixas 

Lúcia Regina 

Pontes Lemos; 

Jhonathan Divino 

Ferreira dos 

Santos; Marco 

Aurélio Pereira 

Desenvolvimento 

dos instrumentos 

Ciência da 

informação 

Plano de classificação e Tabela de 

temporalidade de documentos da 
31/12/2023 Não se aplica 

Lúcia Regina 

Pontes Lemos; 
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de pesquisa da 

área-finalística do 

Ipea 

(Gestão do 

conhecimento) 

área-fim do Instituto de Pesquisa 

Econômica Aplicada -Ipea 

Jhonathan Divino 

Ferreira dos 

Santos; Marco 

Aurélio Pereira 

Fonte: CGDTI 

 

TABELA 7: PROCESSOS 2023 - CGDTI 

TÍTULO DO 

PROCESSO 
ATIVIDADES 

INDICADOR 

ESTRATÉGICO 
EQUIPE 

Melhoria no atendimento de 

demandas de tecnologia da 

informação 

Adequação dos protocolos de atendimento 

aos usuários de tecnologia da informação 

Índice de satisfação dos 

atendimentos de demandas de TI 

Demerson André Polli; Paulo 

Augusto Moda Lari; Thiago 

Andrade de Castro; Gustavo 

Jardim Portella; Allan 

Ricardo Alves; Christian 

Costa Damasceno; Leonardo 

de Araújo Silva; Wriggberto 

Lacerda Furtado; José 

Fernando Cordeiro dos 

Santos; Júlio Ubirajara 

Nogueira Silva 

Atualização dos sistemas de registro de 

demandas 

 Fonte: CGDTI 
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4.1.4 Coordenação-Geral de Planejamento Estratégico e Articulação Institucional – CGPLA 

Gestor da Unidade: Alice Pessoa de Abreu 

Encarregado pelo Tratamento de Dados Pessoais: Edvaldo Noleto Perna Filho 

 

A Coordenação-Geral de Planejamento e Articulação Institucional (CGPLA) é uma unidade de assessoramento (assistência direta e 

imediata) à Presidência do Ipea, que visa o aprimoramento da governança com a finalidade de manter as ações do Instituto efetivamente 

direcionadas ao alcance dos objetivos estratégicos, alinhados aos interesses do Estado brasileiro e da sociedade.  

Compete à CGPLA: coordenar a elaboração, acompanhar e avaliar a execução do Planejamento Estratégico; coordenar o processo de 

definição e apuração dos Indicadores e das Metas Institucionais Anuais; coordenar a elaboração e proceder com o acompanhamento do Plano de 

Trabalho Anual; articular, promover e coordenar parcerias que contribuam para a missão institucional; e gerenciar o Programa de Governança em 

Privacidade de Dados Pessoais, de forma a garantir ao titular de dados pessoais, tratados pelo Ipea, o controle sobre a sua privacidade, respeitado 

os devidos requisitos legais.. 

Nesse sentido, além das  ações voltadas ao acompanhamento das metas de todas as unidades organizacionais, sejam finalísticas ou de gestão, 

e do plano de trabalho das diretorias, a CGPLA articula e coordena a realização anual do Prêmio de Excelência em Pesquisa Roberto Campos,  

integra o Comitê Gestor do Programa de Apoio à Eventos Técnico-Científicos (Proev),  contribui com o monitoramento do Programa de Gestão e 

Desempenho (PGD), com ênfase  no tema relacionado à produtividade dos participantes do Programa. 

Além disso, com o ciclo do Planejamento Estratégico vigente próximo de se encerrar, as atividades de avaliação deste e de preparação do 

processo de elaboração do novo ciclo terão lugar prioritário na CGPLA em 2023. 
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TABELA 8: PROJETOS 2023 - CGPLA 

TÍTULO DO 

PROJETO 

ÁREA 

TEMÁTICA 
PRODUTOS 

DATA DE 

ENTREGA 

INDICADOR 

ESTRATÉGICO 
EQUIPE 

Novo Planejamento 

Estratégico - Fase 1 

Planejamento 

Estratégico 

TR para contratação de 

consultoria externa (empresa 

ou individual) 

06/2023 

Não se aplica 

Alice Pessoa de 

Abreu, 

Claudia Paoliello 

Palet, 

Fernanda Paula 

Felix de Sousa, 

Raquel Viana 

Rocha, 

Ricardo 

Vasconcelos 

Borges S. Torres e 

Pedro Cavalcanti 

Gonçalves Ferreira 

Capacitação interna 12/2023 

Benchmarking 06/2023 

Impacto à Proteção 

de Dados Pessoais 

Proteção de 

Dados 

Minuta do relatório 31/01/2023 

Não se aplica 

Edvaldo Noleto, 

Gleicianne 

Miranda e Thomaz 

Martins 

Relatório da Proteção de Dados 

aprovado e assinado pelo 

Presidente do Ipea 

31/03/2023 

Líderes de 

Privacidade e 

presidente do Ipea 

Oficialização de 

Demanda – DOD 

Proteção de 

Dados 
Documento de DOD elaborado 31/01/2023 Não se aplica Edvaldo Noleto 
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Serviço contratado 31/05/2023 Dides/COCCT 

Fonte: CGPLA 

 

TABELA 9: PROCESSOS 2023 - CGPLA 

TÍTULO DO PROCESSO ATIVIDADES 
INDICADOR 

ESTRATÉGICO 
EQUIPE 

Mapeamento e remodelagem dos 

processos internos da CGPLA 

Identificação e priorização dos 

processos críticos da CGPLA 

Mapear dois processos 

críticos da CGPLA 

Alice Pessoa de Abreu, 

Claudia Paoliello Palet, 

Fernanda Paula Felix de Sousa e 

Raquel Viana Rocha 

Mapeamento e remodelagem do 

Processo do Plano de Trabalho 

Mapeamento e remodelagem do 

Processo de gestão do 

IpeaProjetos 

 

Elaboração do Relatório de 

Atividades de 2022 

Mapear dois processos 

críticos da CGPLA 

Alice Pessoa de Abreu, 

Claudia Paoliello Palet, 

Fernanda Paula Felix de Sousa e 

Raquel Viana Rocha 

Acompanhamento dos Planos de 

Trabalho do Ipea para 2023 

Elaboração o Plano de Trabalho 

da CGPLA para 2024 

Consolidação do Plano de 

Trabalho do Ipea para 2024 
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Gestão das Metas Institucionais 

Revisão do processo de apuração 

das metas 

Não se aplica 

Alice Pessoa de Abreu, 

Claudia Paoliello Palet e 

Fernanda Paula Felix de Sousa 

Apuração das metas 

Apuração do desempenho 

institucional do Ipea 

Elaboração do Relatório de 

Entregas 

Revisão das metas de 2023 

Definição de metas para 2024 

Gestão do Planejamento Estratégico 
Definição das etapas de conclusão 

do ciclo atual 
Não se aplica 

Alice Pessoa de Abreu, 

Claudia Paoliello Palet, 

Fernanda Paula Felix de Sousa e 

Raquel Viana Rocha 

Gestão de Indicadores de 

Disseminação da Informação 

Atualização dos gráficos 

Não se aplica 

Alice Pessoa de Abreu, 

Claudia Paoliello Palet, 

Fernanda Paula Felix de Sousa e 

Raquel Viana Rocha 

Elaboração do relatório 

Gestão do IpeaProjetos 

Coordenação do processo de 

atualização do sistema Ipea 

Projetos 

Não se aplica 

Alice Pessoa de Abreu, 

Claudia Paoliello Palet, Fernanda 

Paula Felix de Sousa e Raquel Viana 

Rocha 

Elaboração de minuta de Portaria 

para designação da CGPLA como 

gestora do Sistema de Gestão de 

Projetos (Sistema Ipea Projetos) 

Conferência da previsão de 

bolsistas no sistema 

Atuação como administrador do 

Sistema 
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Gestão do PGD 

Elaboração do Relatório de 

Produtividade 
Não se aplica 

Alice Pessoa de Abreu, 

Claudia Paoliello Palet, 

Fernanda Paula Felix de Sousa e 

Raquel Viana Rocha 

Participação na consolidação do 

Relatório Gerencial 

Proev 

Elaboração do TR 

Não se aplica 

Alice Pessoa de Abreu, 

Claudia Paoliello Palet, Expedita do 

Vale Vieira Ribeiro, Fernanda Paula 

Felix de Sousa e Raquel Viana 

Rocha 

Atuação como membro do Comitê 

Gestor 

Prêmio Roberto Campos 

Coordenação do processo de 

premiação 
Não se aplica 

Alice Pessoa de Abreu, Claudia 

Paoliello Palet, Expedita do Vale 

Vieira Ribeiro, Fernanda Paula Felix 

de Sousa e Raquel Viana Rocha 
Elaboração de TR 

Gestão do Programa de Governança 

em Privacidade de Dados Pessoais – 

PGP/Ipea 

Orientação aos servidores e 

colaboradores sobre as práticas a 

serem adotadas para a proteção de 

dados pessoais 

 

Índice de atendimento de 

demandas encaminhadas à 

Unidade de Proteção de 

Dados do Ipea 

Edvaldo Noleto Perna Filho 

Encaminhamento às solicitações 

de titulares de dados pessoais 

tratados pelo Ipea 

Índice de atendimento de 

demandas encaminhadas à 

Unidade de Proteção de 

Dados do Ipea 

Monitoramento de incidentes de 

proteção de dados pessoais e 

acompanhamento das 

providencias cabíveis 
Não se aplica 

Atualização do portal institucional 

de proteção de dados pessoais 
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Monitoramento e internalização 

de base de dados pessoais 

sensíveis para estudos e pesquisas 

e atualização do inventário de 

dados pessoais 

Elaboração de conteúdo sobre 

proteção de dados pessoais para 

comunicação interna 

Elaboração de relatório Não se aplica 
Edvaldo Noleto, Gleicianne Miranda 

e Thomaz Martins 

Acompanhamento a regulamentação 

das normas relativas à Lei Geral de 

Proteção de Dados Pessoais 

Monitoramento dos atos 

administrativos emanados pela 

Autoridade Nacional de Proteção 

de Dados Pessoais 

Não se aplica 
Edvaldo Noleto, Gleicianne Miranda 

e Thomaz Martins 

Comunicação sobre a atualização 

das normas de proteção de dados 

pessoais e internalização nos 

processos internos do Ipea 

Participação em reuniões, cursos e 

seminários sobre proteção de 

dados pessoais 

Elaboração de parecer, nota 

técnica e responder a auditorias 

relacionadas à proteção de dados 

pessoais 

Fonte: CGPLA 
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4.2 DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL – DIDES 

Gestor da Unidade: André Sampaio Zuvanov 

 

A Diretoria de Desenvolvimento Institucional (Dides) é o órgão seccional do Ipea ao qual compete a gestão de diversas atividades de suporte 

ao Instituto, incluindo a administração orçamentária, financeira e patrimonial, licitações e contratos, gestão predial, gestão de pessoas, organização 

administrativa e inovação institucional, sempre em conformidade com as orientações dos órgãos centrais dos sistemas estruturadores da 

administração pública federal. 

Portanto, a Dides contribui significativamente para o cumprimento da missão do Ipea através, por exemplo, da gestão de pessoas envolvidas 

nas avaliações de políticas públicas, da contratação de bens e serviços necessários aos estudos e pesquisas, da manutenção de ambiente de trabalho 

adequado a todos os colaboradores e do aperfeiçoamento da estrutura organizacional e dos processos administrativos. 

 

4.2.1 Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas - CGPES 

A Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas (CGPES) tem o objetivo de maximizar a contribuição do quadro de pessoal do Ipea para o 

alcance dos objetivos estratégicos e do cumprimento da missão institucional, através do dimensionamento, atração, seleção, alocação, motivação, 

avaliação de desempenho e desenvolvimento de pessoal, além de estabelecer políticas, normas e procedimentos de gestão de pessoas, promovendo 

sua adoção e acompanhando sua implementação por todas as unidades do Ipea.  

Adicionalmente, compete à CGPES coordenar e executar a administração, o desempenho e o desenvolvimento de pessoal; gerenciar a 

alocação de pessoal nas unidades administrativas; avaliar a necessidade de concurso público para provimento de cargos efetivos e coordenar a sua 

realização; e observar as normas, orientações e diretrizes emanadas do órgão central do Sistema de Pessoal Civil da Administração Federal – Sipec. 
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4.2.2 Coordenação Geral de Contratações, Serviços Gerais e Apoio à Pesquisa – CGCAP 

As  ações mais representativas da Coordenação-Geral de Contratações, Serviços Gerais e Apoio à Pesquisa (CGCAP) são planejar e 

coordenar as atividades referentes aos processos de acordos de cooperação técnica, convênios e demais instrumentos congêneres, de bolsas e 

auxílios, de aquisições, licitações e contratações, de gestão patrimonial, de gestão de almoxarifado, de manutenção predial, de gestão dos serviços 

de transportes, de reprografia e de telefonia; propor normas e orientações voltadas para a padronização, melhoria e conformidade das atividades da 

Coordenação-Geral; e realizar os pregões eletrônicos.  

 

4.2.3 Coordenação-Geral de Planejamento, Gestão Estratégica e Orçamento (CGPGO) 

As ações mais representativas da Coordenação-Geral de Planejamento, Gestão Estratégica e Orçamento (CGPGO) são planejar e executar 

as despesas necessárias para o funcionamento do Ipea. Para que essas atividades sejam bem-sucedidas, existem inúmeros processos e rotinas, dentre 

os quais merecem destaque: a elaboração do projeto de lei orçamentária anual, coordenando todas as áreas do Ipea em seu trabalho de estimar as 

despesas para o ano seguinte; ajustar as necessidades de gasto aos recursos efetivamente autorizados na lei orçamentária anual e realizar, atendendo 

às exigências legais, todos os pagamentos dos compromissos firmados, que são da ordem de R$ 450 milhões anuais.  

 

 

 

TABELA 10: PROJETOS 2023 – DIDES 

TÍTULO DO 

PROJETO 

ÁREA 

TEMÁTICA 
PRODUTOS 

DATA DE 

ENTREGA 

INDICADOR 

ESTRATÉGICO 
EQUIPE 

Unificação das 

carreiras 
 

Estudo do histórico de 

legislação de cada carreira 
31/12/2023 

Índice de documentos 

voltados para proposta 
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Proposta Legislativa, após 

estudo de alternativas e de 

sua conformidade legal 

 

de unificação das 

carreiras do Instituto. 

Cleber Alberto 

Barbosa e Luís 

Carlos de Sena Submissão da proposta às 

autoridades e a devida 

instrução dos processos 

administrativos 

Concurso público e 

atração de pessoal 
 

Preparação de Minuta de 

edital para concurso público 

e a devida publicação 

31/12/2023 

Índice de estudos 

relativos à proposta para 

a realização de concurso 

público e atração de 

servidores públicos. 

Cleber Alberto 

Barbosa, Osmar 

Gomes de Mesquita 

e Luís Carlos de 

Sena 

Recebimento, análise e 

instrução às solicitações de 

movimentação de servidores 

externos  

Nota técnica para solicitação 

de concurso público 

Estudo sobre o 

dimensionamento da força de 

trabalho das unidades, 

mapeando as maiores 

carências de servidores, 
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conforme avaliação 

institucional 

Levantamento do número 

previsto de aposentados 

Documento com o 

levantamento de Custos para 

Concurso Público 

Levantamento do número de 

servidores cedidos, 

requisitados e afastados 

Plano de 

Desenvolvimento de 

Pessoas (PDP) 

 

Documento contendo o 

levantamento de necessidade 

de capacitação baseada nas 

informações das unidades 

organizacionais 

31/12/2023 Não se aplica 

Osmar Gomes de 

Mesquita, Carlos 

Alberto Castelo 

Fernandes, Sidrach 

Dantas de Moraes e 

Welton dos Santos 

Plano de Desenvolvimento 

de Pessoas (PDP) aprovada e 

cadastrada no sistema 

disponibilizado pelo ME 

Ações de Capacitação 

Simplificação dos 

processos de 

competência da 

 Minutas de normas 31/12/2023 

Revisar e simplificar 

60% dos processos de 

competência da 

Marinésia L. Souto; 

Paulo Cordeiro; 
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Coordenação de 

Apoio à Pesquisa 

(Copeq) 

Coordenação de Apoio à 

Pesquisa (Copeq) 

Geova Parente 

Farias 

Adequação do 

ambiente de trabalho 

da sede do Ipea em 

Brasília 

 

Obras de adequações dos 

ambientes de trabalho da 

sede do Ipea, priorizadas, 

realizadas 

31/12/2023 

Realizar 40% das 

adequações necessárias 

ao ambiente de trabalho 

da sede do Ipea com 

base nas prioridades 

definidas pela 

instituição e nas 

disponibilidades 

orçamentárias 

Marinésia L. Souto; 

Geova Parente 

Farias, João Inácio 

dos Santos, Wilson 

Silva Fernandes, 

Alexandre Magno 

de Vasconcelos 

Mendes 

Fonte: DIDES 

 

TABELA 11: PROCESSOS 2023 – DIDES 

TÍTULO DO 

PROCESSO 
ATIVIDADES 

PRODUTOS/ 

ENTREGAS 

INDICADOR 

ESTRATÉGICO 
EQUIPE 

Aperfeiçoamento do 

Programa de Gestão 

e Desempenho 

(PGD) do Ipea 

Acompanhamento contínuo da 

adesão e da conformidade do 

Programa de Gestão e Desempenho 

(PGD) do Ipea 

Relatório Gerencial 

Anual 

 

 

Não se aplica 

Edson Raimundo Zacarias e 

Wanderley Camargo da 

Silva 
Identificação dos desafios e das 

necessidades de melhoria nos 

processos do PGD e no seu sistema 

informatizado 
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Apoio a todos os servidores e 

gestores na utilização do sistema do 

Programa de Gestão do Ipea  

Documento com as 

normas revisadas – 

quando for necessário 

Articulação com todas as diretorias 

e com a CGPLA, para produção do 

relatório de acompanhamento, que 

subsidia a tomada de decisão, com 

dados relacionados aos servidores e 

estagiários participantes do 

programa e a seus planos de 

trabalho 

Avaliação e 

Melhoria de 

Desempenho 

Individual 

Acompanhamento da portaria anual 

de definição de proporção de 

desempenho individual e 

institucional 

 Não se aplica 

Osmar Gomes de Mesquita 

e Carlos Alberto Castelo 

Fernandes 

Validação da lista de subordinados 

por todos os titulares de Cargos 

Comissionados Executivos - CCE e 

Funções Comissionadas Executivas 

- FCE 

Contratação de metas entre os 

gestores e seus subordinados para o 

próximo período de avaliação. 

Avaliação de Desempenho 

Individual 

Recepção e análise das avaliações 

pela CGPES, para determinação da 

pontuação final 
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Encaminhamento dos recursos 

interpostos por servidores à 

Comissão do Cad 

Envio dos valores para pagamento 

Administração de 

Pessoal e 

Atendimento 

Execução de todas as ações 

referentes a cadastramento, 

concessão de licenças e auxílios, e 

pagamento de ocorrências 

relacionados ao servidor ativo ou 

inativo ou pensionistas; cessão de 

servidores e averbação do tempo de 

serviço 

 Não se aplica 

Edson Raimundo Zacarias, 

Luís Carlos de Sena, 

Ronaldo Pereira do 

Nascimento, Orlando 

Rezende de Castro e Neli 

Cristina de Araújo 

Espindola 

Contratações de bens 

e serviços 

Execução e revisão do Plano de 

Contratações Anual do Ipea para 

2023  

Contratações planejadas 

para 2023 realizadas Executar 80% do 

plano de contratações 

2023 

Marinésia L. Souto; Manoel 

de Ribamar Cardoso 

Barroso; Francisca Gardênia 

Miranda Cunha; Devalde 

Santana de Assis 

Elaboração do Plano de 

Contratações Anual do Ipea para 

2024 

Plano de Contratações 

Anual 2024 elaborado e 

publicado 

Empenho de 

despesas 

Atendimento dos pedidos de 

execução de despesas 
 

Executar de forma 

eficiente e tempestiva 

99% dos recursos da 

lei orçamentária anual 

de 2023 

Sérgio Vinícius Marques do 

Val Côrtes 

Elaboração do 

Projeto de Lei 

Orçamentária Anual 

- Ploa 2024 

Preparação da estimativa das 

despesas para 2024 com base nas 

informações fornecidas pelas 

unidades organizacionais do Ipea.  

 

Ao menos 70% do 

orçamento 

discricionário do Ipea 

ter sido planejado, em 

Sérgio Vinícius Marques do 

Val Côrtes 
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colaboração com 

todas as diretorias 

Elaboração dos 

demonstrativos 

gerenciais da 

execução 

orçamentário-

financeira do Ipea 

Elaboração de 12 notas explicativas 

da execução orçamentária ao longo 

do ano 

1 nota por mês 

Executar de forma 

eficiente e tempestiva 

99% dos recursos da 

lei orçamentária anual 

de 2023 

Sérgio Vinícius Marques do 

Val Côrtes 

Apoio à Dides, às 

Diretorias, às 

Assessorias e à 

Presidência em 

questões 

relacionadas à 

Gestão Orçamentária 

e Financeira 

Atendimento às solicitações por 

meio de documentos institucionais 

(notas técnicas ou explicativas) 

Notas técnicas ou 

explicativas elaboradas. 

Executar de forma 

eficiente e tempestiva 

99% dos recursos da 

lei orçamentária anual 

de 2023 

Sérgio Vinícius Marques do 

Val Côrtes e Luiz G. F. 

Deud 

Relatório de Gestão 

2022 

Consolidação e encaminhamento 

dos dados para a elaboração do 

relatório de gestão até 31/03/2023 

ou outro prazo eventualmente 

determinado pelo TCU 

 Não se aplica Luiz G. F. Deud 

Gestão patrimonial 

Registro dos atos e fatos contábeis 

da Gestão Patrimonial (baixas, 

incorporações, transferências e 

outros) 

 

Executar de forma 

eficiente e tempestiva 

99% dos recursos da 

lei orçamentária anual 

de 2023 

Luiz G. F. Deud 
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Atender 

necessidades de 

aquisições e saldar 

compromissos 

financeiros do Ipea 

Execução Orçamentária e 

Financeira 
 

Executar de forma 

eficiente e tempestiva 

99% dos recursos da 

lei orçamentária anual 

de 2023 

Carlos R. Paiva da Silva, 

Manoel Missias Barboza e 

Ubevaldo M Fernandes 

Procedimentos 

orçamentários 

Classificação de receitas e 

despesas; detalhamento e 

descentralização de créditos; 

emissão de notas de empenho e 

ordens bancárias 

 

Executar de forma 

eficiente e tempestiva 

99% dos recursos da 

lei orçamentária anual 

de 2023 

Carlos R. Paiva da Silva. 

Manoel Missias Barboza e 

Ubevaldo M Fernandes 

Pagamento de 

consultores 

Envio de declaração de 

rendimentos pagos a consultores 

por organismos internacionais para 

a Receita Federal – Derc 

 

Executar de forma 

eficiente e tempestiva 

99% dos recursos da 

lei orçamentária anual 

de 2023 

Carlos R. Paiva da Silva, 

Manoel Missias Barboza e 

Ubevaldo M Fernandes 

Programação 

financeira 

Solicitação de liberação de recursos 

financeiros junto à STN/ME; 

recolhimento de encargos sociais e 

patronais, atuando como substituto 

tributário 

 

Executar de forma 

eficiente e tempestiva 

99% dos recursos da 

lei orçamentária anual 

de 2023 

Carlos R. Paiva da Silva, 

Manoel Missias Barboza e 

Ubevaldo M Fernandes 

Conformidade de 

Gestão e 

Documental 

Execução da conformidade da 

Gestão no Siafi Web e documental 

em cada processo Sei de pagamento 

 

Executar de forma 

eficiente e tempestiva 

99% dos recursos da 

lei orçamentária anual 

de 2023 

Marcos de Sousa Paula 

Gestão de Custos 
Ações relacionadas à implantação 

de processos de apropriação de 
 

Apropriar nas 

diretorias ou projetos 

finalísticos 65% dos 

Sérgio Vinícius Marques do 

Val Côrtes 
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custos indiretos às diretorias e/ou 

projetos finalísticos 

custos indiretos do 

Ipea 

Fonte: DIDES 

 

 

 

4.3 DIRETORIA DE ESTUDOS E POLÍTICAS DO ESTADO, DAS INSTITUIÇÕES E DA DEMOCRACIA – DIEST 

Gestor da Unidade: Flavio Lyrio Carneiro 

 

A Diretoria de Estudos e Políticas do Estado, das Instituições e da Democracia (Diest) está estruturada em torno de uma agenda de pesquisa 

que tem o próprio Estado como objeto central de análise, abarcando desde sua estrutura e funcionamento até as suas relações com a sociedade na 

produção e implementação de políticas públicas. 

Com a reestruturação ocorrida no segundo semestre de 2022, as atividades de pesquisa e assessoramento da Diest foram organizadas em 

seis coordenações temáticas, que refletem seus eixos principais de atuação: Coordenação de Instituições Políticas e Relações Intergovernamentais 

(Coins), Coordenação de Justiça e Segurança Pública (Cojus), Coordenação de Governança e Capacidades Estatais (Coest), Coordenação de 

Democracia e Interações Socioestatais (Codem), Coordenação de Ciência de Dados e Análise de Políticas Públicas (Codap) e Coordenação de 

Planejamento e Desenvolvimento (Coped). 

A Coins tem como tema principal o funcionamento e as relações entre os poderes do Estado, em nível nacional e subnacional, e tem como 

projetos principais o Atlas do Estado Brasileiro e a agenda que discute a constituição de burocracias decisórias nos ministérios e entidades da 

administração autárquica e fundacional, nas diferentes esferas de governo. A Cojus, cujos objetos de estudo estão relacionados à segurança pública 

e ao sistema de justiça, coordena diversos projetos que buscam explicar o funcionamento da dinâmica da atividade criminal no território brasileiro 

e as políticas destinadas a combatê-la, com especial destaque à produção de dados sistematizados sobre o tema, como o Atlas da Violência, em 

parceria com organizações da sociedade civil e secretarias do Ministério da Justiça. Objetiva, também, a compreensão dos papéis das estruturas e 
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atuação de órgãos do Poder Judiciário, do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público. A Coest tem como 

competência analisar a estrutura e funcionamento do Estado, as capacidades estatais, a governança pública e a implementação de políticas públicas, 

além de uma agenda de pesquisa nascente sobre regulação e o papel e funcionamento das agências reguladoras. A Codem tem em seu foco principal 

temas relacionados à ordem democrática, à participação social e às relações entre o Estado, sociedade e mercado na produção de subsídios e 

conhecimentos aplicados às políticas públicas, e é a responsável pelo Catálogo de Políticas Públicas. A Codap tem como objeto de análise a 

formulação, implementação, monitoramento e avaliação das políticas públicas, e tem dentre suas agendas prioritárias a compreensão e análise do 

uso de evidências na construção e avaliação de políticas públicas, além de coordenar plataformas voltadas à difusão de conhecimento para entes 

estatais e sociedade civil, como o Inclua e o Mapa das Organizações da Sociedade Civil. Por fim, a Coped possui em sua carteira de projetos um 

conjunto de estudos sobre temas relacionados ao planejamento governamental, à governança orçamentária, às instituições e estratégias de 

desenvolvimento. 

 

 

TABELA 12: PROJETOS 2023 - DIEST 

TÍTULO DO PROJETO 
ÁREA 

TEMÁTICA 
PRODUTOS 

DATA DE 

ENTREGA 

INDICADOR 

ESTRATÉGICO 
EQUIPE 

Divisão de poder, 

interesses e representação: 

dissecando as lógicas da 

constituição das 

burocracias decisórias nos 

ministérios 

Estudos sobre 

Estado, 

Instituições e 

Democracia. 

13 Textos para 

Discussão 
12/2023 

Estudos produzidos 

no Ipea 

Acir Almeida e Félix 

Lopez 

Evento para 

divulgação de 

resultado de pesquisa 

(público externo) 

09/2023 

Apresentações de 

estudos e pesquisas 

em seminários e 

eventos (internos ou 

externos) 

Acir Almeida e Félix 

Lopez 
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Abstrativização do 

Controle de 

Constitucionalidade do 

STF: Uma análise 

empírica da Repercussão 

Geral 

Estudos sobre 

Estado e 

Instituições 

Relatório 

Institucional 
11/2023 

Estudos produzidos 

no Ipea 

Bernardo Abreu de 

Medeiros 

Dados Nacionais de 

Segurança Pública 

Avaliação de 

políticas 

públicas 

 

Base de Dados 

 

11/2023 
Não se aplica 

Bernardo Abreu de 

Medeiros e Helder 

Sant’Ana 

Nota Técnica 

 
02/2023 

Estudos produzidos 

no Ipea 

Relatório 

Institucional 

 

08/2023 
Estudos produzidos 

no Ipea 

Organização de 

evento para 

divulgação de 

resultado de pesquisa 

(com público 

externo) 

11/2023 

Apresentações de 

estudos e pesquisas 

em seminários e 

eventos (internos ou 

externos) 

Dinâmicas de violência e 

políticas de segurança nas 

regiões brasileiras 

Avaliação de 

políticas 

públicas 

 

Organização de 

oficina de trabalho 

02/2023 

Apresentações de 

estudos e pesquisas 

em seminários e 

eventos (internos ou 

externos) 

Bernardo Medeiros, 

Danilo Coelho, 

Helder Sant’Ana, 

Luseni Aquino, 

Maria Paula, Milena 

Soares e Tatiana 

Silva 

Relatório 

institucional 

 

05/2023 
Estudos produzidos 

no Ipea 
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Artigo em periódico 06/2023 

Estudos submetidos 

para revistas 

acadêmicas 

indexadas externas ao 

Ipea 

Pesquisa Judiciária e 

Ciência de Dados No 

Tribunal Superior do 

Trabalho 

Estudos sobre 

Instituições 
Bases de Dados 12/2023 Não se aplica 

Bernardo Abreu de 

Medeiros 

Arma de fogo e crime 

Avaliação de 

políticas 

públicas 

Nota Técnica 12/2023 
Estudos produzidos 

no Ipea 

Danilo Coelho e 

Daniel Cerqueira 

Associação nacional das 

defensoras e dos 

defensores públicos 

Estudos sobre 

Instituições 

Relatório 

institucional 

02/2023 

Estudos produzidos 

no Ipea Danilo Coelho, Felix 

Lopez, Rute Imanishi 

e Salvador Werneck 

Bases de dados Não se aplica 

Capítulo de livro 
Estudos produzidos 

no Ipea 

Detecção de clusters de 

homicídios e suicídios nas 

microrregiões brasileiras 

Avaliação de 

políticas 

públicas 

Nota Técnica 12/2023 
Estudos produzidos 

no Ipea 

Danilo Coelho e 

Daniel Cerqueira 

Mapa da Defensoria 

Pública no Brasil – 

Volume III 

Estudos sobre 

Instituições 

Relatório de Pesquisa 02/2023 
Estudos produzidos 

no Ipea 

Danilo Coelho, Felix 

Lopez, Rute Imanishi 

e Salvador Werneck 

Relatório de Pesquisa 08/2023 
Estudos produzidos 

no Ipea 

Apresentação em 

Congresso/Seminário 

Externo 

12/2023 

Apresentações de 

estudos e pesquisas 

em seminários e 
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eventos (internos ou 

externos) 

O processamento de casos 

de assédio na Justiça 

brasileira 

Estudos sobre 

Estado e 

Instituições 

Relatório de Pesquisa 12/2023 
Estudos produzidos 

no Ipea 
Luseni de Aquino 

Trajetória e sentidos de 

reforma da justiça no 

Brasil: carreiras jurídicas e 

estrutura do Estado. 

Avaliação de 

políticas 

públicas 

 

Relatório de Pesquisa 

 

12/2023 
Estudos produzidos 

no Ipea 
Luseni de Aquino 

Perfil étnico-racial do 

Ministério Público 

Brasileiro e 

Acompanhamento de 

Ações Afirmativas do 

CNMP 

Estudos sobre 

Instituições 

 

Relatório De 

Pesquisa 

 

 

 

 

03/2022 

 

Estudos produzidos 

no Ipea 

Tatiana Dias Silva  

Governança e 

Desempenho do Sistema 

de Inovação:  análise 

comparada de países da 

América Latina 

Estudos sobre o 

Estado e 

Instituições 

TD 12/2023 
Estudos produzidos 

no Ipea 
Pedro Cavalcante 

Fundamentos e objetivos 

da regulação de 

medicamentos opióides: 

interpretação histórica do 

controle de psicotrópicos e 

caracterização da questão 

atual dos opióides 

Avaliação de 

políticas 

públicas 

TD 12/2023 
Estudos produzidos 

no Ipea 
Roberto Nogueira 
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Limites epistemológicos e 

políticos da medicina 

baseada em evidências 

Avaliação de 

políticas 

públicas 

TD 12/2023 
Estudos produzidos 

no Ipea 

Roberto Nogueira e 

Mauricio Pinheiro 

Participação social 2022-

2023 

Estudos sobre o 

Estado e 

Democracia 

Avaliação de 

políticas 

públicas 

Base de Dados 04/2023 Não se aplica 

Daniel Avelino, Igor 

da Fonseca, João 

Pompeu e Joana 

Alencar 

Artigo em periódico 

Qualis A1, A2  

 

08/2023 

Estudos submetidos 

para revistas 

acadêmicas 

indexadas externas ao 

Ipea 

Nota Técnica 11/2023 
Estudos produzidos 

no Ipea 

Apresentação de 

artigo em evento 

cientifico 

internacional 

 

11/2023 

Apresentações de 

estudos e pesquisas 

em seminários e 

eventos (internos ou 

externos) 

Organização de 

evento para 

divulgação de 

resultado de pesquisa 

(com público 

externo) 

12/2023 

Apresentações de 

estudos e pesquisas 

em seminários e 

eventos (internos ou 

externos) 

Avaliação da 

sustentabilidade das 

políticas de combate ao 

desmatamento brasileiro: 

uma análise a partir da 

Avaliação de 

políticas 

públicas 

Capítulo de Livro 07/2023 
Estudos produzidos 

no Ipea 

Igor Ferraz da 

Fonseca 
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percepção de gestores de 

alto escalão do Governo 

Federal (1999-2020) 

Estruturas Ministeriais 

Comparadas 

Estudos sobre o 

Estado e 

Instituições  

Gestão 

Governamental 

Boletim 02/2023 
Estudos produzidos 

no Ipea 
João Pompeu 

Dinâmica Econômica, 

Mudança Social e as 

Novas Pautas de Políticas 

Públicas. 

Estudos sobre 

Democracia 
Livro 03/2023 

Estudos produzidos 

no Ipea 
João Cláudio Pompeu 

Estudos presidenciais 

Estudos sobre 

Estado e 

Instituições 

Nota Técnica 03/2023 
Estudos produzidos 

no Ipea 
João Cláudio Pompeu 

Organização da 

Administração Pública 

Federal 

Estudos sobre o 

Estado 

TD 

03/2023 

Estudos produzidos 

no Ipea 

Sheila Tolentino 

Artigo em Periódico 

Estudos submetidos 

para revistas 

acadêmicas 

indexadas externas ao 

Ipea 

Análise comparativa das 

metodologias de cuidado a 

usuários problemáticos de 

SPAs: CTs e CapsAd 

Avaliação de 

políticas 

públicas 

TD 12/2023 
Estudos produzidos 

no Ipea 

Luseni de Aquino, 

Maria Paula e 

Roberto Pires 



43 

 

LOCI – Classes 

subordinadas e instituições 

públicas no Brasil 

Estudos sobre 

Instituições e 

Democracia 

 

Artigo em periódico 

Qualis A1, A2  
03/2023 

Estudos submetidos 

para revistas 

acadêmicas 

indexadas externas ao 

Ipea 
Marcelo Galiza, 

Maria Paula e 

Roberto Pires 

Apresentação de 

artigo em evento 

cientifico nacional 

 

06/2023 

Apresentações de 

estudos e pesquisas 

em seminários e 

eventos (internos ou 

externos) 

Artigo em boletim 

periódico 
12/2023 

Estudos produzidos 

no Ipea 

Fonte: DIEST 

 

TABELA 13: PROCESSOS 2023 - DIEST 

TÍTULO DO PROCESSO ATIVIDADES PRODUTOS 
DATA DE 

ENTREGA 

INDICADOR 

ESTRATÉGICO 
EQUIPE 

Observatório do Estado 

Brasileiro 

Gestão 

Governamental 
Base de dados 12/2023 Não se aplica 

Fábio 

Schiavinatto 

Núcleo de análise de dados 

e plataformas virtuais 

Gestão 

Administrativa 

Base de dados e 

programas estatísticos 
12/2023 Não se aplica 

Fábio 

Schiavinatto 

Atlas do Estado Brasileiro 

Gestão 

Governamental e 

Avaliação de 

políticas públicas 

Artigo em periódico 

Qualis A1 ou A2 
12/2023 

Estudos submetidos para 

revistas acadêmicas 

indexadas externas ao 

Ipea 

Félix Lopez e 

Natalia Bueno 

(pesquisadora 

externa) 
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Apresentação de artigo 

em evento científico 

internacional 

Apresentações de 

estudos e pesquisas em 

seminários e eventos 

(internos ou externos) 

Atlas da Violência 

Gestão 

Governamental e 

Avaliação de 

políticas públicas 

Base de Dados 

12/2023 

Não se aplica Danilo Coelho, 

Helder 

Sant’Ana e 

Rute Imanishi Relatório de Pesquisa 
Estudos produzidos no 

Ipea 

Políticas sobre drogas 
Avaliação de 

políticas públicas 

Base de dados 01/2023 Não se aplica Bernardo 

Medeiros, 

Daniel 

Cerqueira, 

Danilo Coelho, 

Luseni de 

Aquino, Maria 

Paula e Milena 

Soares 

Relatório De Pesquisa 06/2023 
Estudos produzidos no 

Ipea 

TD 10/2023 
Estudos produzidos no 

Ipea 

Policy Brief 10/2023 
Estudos produzidos no 

Ipea 

Acompanhamento da 

implementação de ações 

afirmativas no governo 

federal e entes subnacionais 

Avaliação de 

políticas públicas 

TD 

12/2023 

Estudos produzidos no 

Ipea 

Tatiana Dias 

Silva 
Seminário externo 

Apresentações de 

estudos e pesquisas em 

seminários e eventos 

(internos ou externos) 

Núcleo de Estudos em 

Regulação 

Estudos sobre o 

Estado e 

Instituições e 

TD 07/2023 
Estudos produzidos no 

Ipea 

Bruno Cunha e 

Sheila 

Tolentino 

Relatório de Pesquisa 09/2023 

TD 12/2023 
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Gestão 

Governamental 

Catálogo de políticas 

públicas 

Avaliação de 

políticas públicas 

TD 09/2023 
Estudos produzidos no 

Ipea 

António Brito, 

Janine dos 

Santos, Joana 

Alencar, 

Leandro Couto 

e Sheila 

Tolentino 

Organização de evento 

para divulgação de 

resultado de pesquisa 

(com público externo) 

08/2023 

Apresentações de 

estudos e pesquisas em 

seminários e eventos 

(internos ou externos) 

INCLUA – plataforma de 

recursos pró-equidade em 

políticas públicas 

Estudos sobre 

Democracia e 

Avaliação de 

políticas públicas 

Organização de evento 

para divulgação de 

resultado de pesquisa 

(com público externo 

12/2023 

Apresentações de 

estudos e pesquisas em 

seminários e eventos 

(internos ou externos) 

 

 

Roberto Pires, 

Tatiana Silva e 

Natália Koga 

Nota Técnica 12/2023 
Estudos produzidos no 

Ipea 

TD 12/2023 
Estudos produzidos no 

Ipea 

Mapa das Organizações da 

Sociedade Civil: plataforma 

integradas de dados para a 

transparência 

Avaliação de 

políticas públicas e 

Gestão 

Governamental 

Relatório de Pesquisa 

 
06/2023 

Estudos produzidos no 

Ipea 

Felix Lopez e 

Janine Mello 

dos Santos 

Apresentação em 

outras instituições 

 

10/2023 

Apresentações de 

estudos e pesquisas em 

seminários e eventos 

(internos ou externos) 

Nota Técnica 12/2023 
Estudos produzidos no 

Ipea 
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"O que informa as políticas 

públicas federais: o uso e o 

não uso de evidências pela 

burocracia federal 

brasileira" 

Estudos sobre 

Estado e 

Instituições/ 

Avaliação de 

políticas públicas 

 

Organização de evento 

para divulgação de 

resultado de pesquisa 

com público externo 

12/2023 

Apresentações de 

estudos e pesquisas em 

seminários e eventos 

(internos ou externos) 

Acir Almeida, 

Bernardo 

Medeiros, 

Daniel 

Avelino, Igor 

da Fonseca, 

Janine Mello, 

João Pompeu, 

Mauricio 

Pinheiro, 

Milena Soares, 

Natália Koga, 

Pedro Palotti. 

TD 08/2023 
Estudos produzidos no 

Ipea 

TD 12/2023 
Estudos produzidos no 

Ipea 

Nota Técnica 08/2023 
Estudos produzidos no 

Ipea 

Apresentação de artigo 

em evento cientifico 

nacional 

12/2023 

 

Apresentações de 

estudos e pesquisas em 

seminários e eventos 

(internos ou externos) 

Acir Almeida, 

Bernardo 

Medeiros, 

Daniel 

Avelino, Igor 

da Fonseca, 

Janine Mello, 

João Pompeu, 

Mauricio 

Pinheiro, 

Milena Soares, 

Natália Koga 
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Artigo em periódico 

Qualis B1, B2 

12/2023 

Estudos submetidos para 

revistas acadêmicas 

indexadas externas ao 

Ipea 

 

Acir Almeida, 

Bernardo 

Medeiros, 

Daniel 

Avelino, Igor 

da Fonseca, 

Janine Mello, 

João Pompeu, 

Mauricio 

Pinheiro, 

Milena Soares, 

Natália Koga, 

Pedro Palotti 

E os Estados? Federalismo 

e relações 

intergovernamentais no 

Brasil contemporâneo 

Estudos sobre 

Estado e 

Instituições 

TD 12/2023 
Estudos produzidos no 

Ipea 

Alexandre 

Gomide, Felix 

Junior, 

Leandro 

Couto, Sheila 

Tolentino, 

Pedro 

Cavalcante, 

Pedro Palotti e 

Tatiana Silva 

Surveys com Servidores 

Públicos Federais 

Estudos sobre 

Estado e 

Instituições 

Relatórios de Pesquisa 12/2023 
Estudos produzidos no 

Ipea 

Alexandre 

Gomide, Felix 

Junior, Natália 

Koga, Sheila 
Relatório de Pesquisa 12/2023 

Estudos produzidos no 

Ipea 
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Relatório de 

Institucional 
12/2023 

Estudos produzidos no 

Ipea 

Tolentino, 

Pedro Palotti 

Organização de evento 

para divulgação de 

resultado de pesquisa 

com público externo 

12/2023 

Apresentações de 

estudos e pesquisas em 

seminários e eventos 

(internos ou externos) 

Artigo em periódico 

Qualis A1, A2 

 

12/2023 

Estudos submetidos para 

revistas acadêmicas 

indexadas externas ao 

Ipea 

 

TD 12/2023 
Estudos produzidos no 

Ipea 

Diretrizes para uma 

reforma administrativa para 

fortalecer o Estado 

Democrático de Direito e o 

desenvolvimento 

Estudos sobre 

Estado e 

Instituições 

TD 12/2023 
Estudos produzidos no 

Ipea 

Alexandre 

Gomide 

Governança e capacidades 

estatais 

Estudos sobre 

Estado e 

Instituições 

TD 12/2023 
Estudos produzidos no 

Ipea 

Alexandre 

Gomide 

Regimes de Governança 

Orçamentária no Brasil 

pós-2000: Instituições, 

atores estatais e qualidade 

do gasto público 

Estudos sobre 

Estado e 

Instituições 

Organização de livro 10/2023 
Estudos produzidos no 

Ipea 

Antônio Brito, 

Daniel 

Avelino, João 

Pompeu, José 

Celso, Igor da 

Fonseca, 

Leandro 
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Couto, Mauro 

Silva. 

Regimes de crescimento e 

regimes de políticas 

públicas na América Latina 

entre 2000 e 2021 

Estudos sobre 

Estado 

Artigo científico para 

publicação em 

periódicos nacionais e 

internacionais (Qualis 

A1-A2) 

08/2023 
Estudos submetidos para 

revistas acadêmicas 

indexadas externas ao 

Ipea Cláudio 

Amitrano 

Artigo científico para 

publicação em 

periódicos nacionais e 

internacionais 

09/2023 

Seminário externo 11/2023 

Apresentações de 

estudos e pesquisas em 

seminários e eventos 

(internos ou externos) 

Índices e mapa de 

exposição à corrupção no 

Brasil 

Estudos sobre 

Estado e 

Instituições 

Relatório de Pesquisa 05/2023 
Estudos produzidos no 

Ipea 

Sheila 

Tolentino, 

Antônio Brito, 

Luís 

Magalhães, 

Maurício 

Saboya, Anna 

Carolina 

Lemos e Almir 

de Oliveira 

Júnior 

Bases de dados 08/2023 Não se aplica 

Concessões e Parcerias 

Público-Privadas de 
TD 05/2023 

Estudos produzidos no 

Ipea 

Bruno Cunha, 

Luís 
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Infraestrutura: 

Financiamento, Regulação 

e Inovação 

Estudos sobre 

Estado e 

Instituições 

Avaliação de 

políticas públicas 

TD 07/2023 
Estudos produzidos no 

Ipea 

Magalhães e 

Mauro Santos 

Silva 

TD 12/2023 
Estudos produzidos no 

Ipea 

A Necessidade do 

Desenvolvimento 

Socioeconômico e os 

Limites da Dívida Pública 

no Brasil 

Estudos sobre 

Estado 

Avaliação de 

políticas públicas 

TD 02/2023 
Estudos produzidos no 

Ipea 

Luís 

Magalhães e 

Roberto 

Messenberg 

Artigo em periódico 

Qualis B1, B2 
03/2023 

Estudos submetidos para 

revistas acadêmicas 

indexadas externas ao 

Ipea 

Organização de evento 

para divulgação de 

resultado de pesquisa 

com público interno 

03/2023 

Apresentações de 

estudos e pesquisas em 

seminários e eventos 

(internos ou externos) 

Habitação e 

desenvolvimento 

Avaliação de 

políticas públicas 
TD 12/2023 

Estudos produzidos no 

Ipea 

Rute Imanishi 

Rodrigues 

Estado, Burocracia e 

Sistema Financeiro no 

Brasil entre 1995 a 2018: 

análise da incidência dos 

interesses do capital 

financeiro nas estruturas 

estatais federais de gestão 

econômica e de regulação 

Estudos sobre 

Estado 

Nota Técnica 05/2023 
Estudos produzidos no 

Ipea 

Luís 

Magalhães e 

Salvador 

Werneck 

Artigo em periódico 

Qualis B1, B2 
06/2023 

Estudos submetidos para 

revistas acadêmicas 

indexadas externas ao 

Ipea 

Estado, políticas públicas e 

desigualdade 

Estudos sobre 

Estado e 

Democracia 

TD 12/2023 
Estudos produzidos no 

Ipea 

Salvador 

Werneck 
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O Leviatã exangue: Estado, 

mercado e intervenção 

estatal no Brasil, 1990 a 

2018 

Estudos sobre 

Estado 
TD 12/2023 

Estudos produzidos no 

Ipea 

Luís 

Magalhães e 

Salvador 

Werneck 

 
Fonte: DIEST 

 

 

4.4 DIRETORIA DE ESTUDOS E POLÍTICAS MACROECONÔMICAS – DIMAC 

Gestor da Unidade: Marco Antônio Freitas de Hollanda Cavalcanti 

 

A Diretoria de Estudos Macroeconômicos (Dimac) é composta por 18 servidores (em novembro de 2022), divididos em seis coordenações. 

Ao longo do ano de 2022, produziu um total de 132 estudos, entre notas técnicas, textos para discussão e relatórios de pesquisa. 

A Dimac notabiliza-se pela integração entre os pesquisadores das diversas coordenações e os resultados dessa integração são visíveis na 

medida em que a maior parte dos estudos acima contabilizados foram produzidos com este formato. Além da importante participação no CMAP 

(Comitê de Monitoramento e Avaliação de Políticas Públicas), com a avaliação dos impactos da desoneração da cesta básica, e dos diversos estudos 

nas áreas de política monetária, fiscal e a análise do mercado de trabalho, é importante mencionar a contribuição dos estudos publicados no blog 

da Conjuntura, que recebe bastante atenção, tanto por parte da imprensa como por parte de pesquisadores, e se tornou um bem sucedido meio 

comunicação da Dimac com a sociedade. 

No blog da Conjuntura, além dos textos recorrentes, como a Visão Geral de Conjuntura e as notas setoriais, os pesquisadores da Dimac 

produzem vários indicadores importantes, como o indicador de inflação por faixa de renda e o indicador de formação bruta de capital fixo, entre 

outros. Além disso, abre a oportunidade para que algumas pesquisas de maior porte, como textos para discussão, tenham divulgado como notas 

técnicas, em linguagem mais acessível e direta para a sociedade. 
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Em termos de produtividade, a Dimac tem apresentado bons resultados e cumpriu as metas institucionais nos últimos anos, inclusive 

excedendo algumas metas pré-estabelecidas. De fato, o controle das execuções de projetos sempre foi uma prioridade da Dimac o que contribuiu 

decisivamente para o atingimento das metas com o IpeaProjetos e, agora, o PdG. Um exemplo é o desempenho de 2022, conforme verifica-se na 

Tabela 11:  

 

TABELA 14: DESEMPENHO – METAS 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: CGPLA e DIMAC 

 

Em 2023, a previsão é que a Dimac mantenha toda a produção recorrente na forma de indicadores e de textos da análise de conjuntura 

brasileira. Além disso, as coordenações propuseram novos estudos, sempre com foco na economia aplicada e, mesmo que indiretamente, focando 

 Metas Entregue até 04 de 

novembro de 2022 

A ser entregue 

nov-dez 

Previsão 

para o ano 

Meta 1: Realização de avaliações de 

programas governamentais e proposições 

de políticas sob demanda de órgãos oficiais 

2 1 1 2 

Meta 2: Realização de estudos e pesquisas 

com divulgação nas modalidades e 

formatos vigentes 

130 128 36 164 

Meta 3: Apresentação de estudos e 

pesquisas em eventos externo 
5 4 2 6 

Meta 4: Realização de eventos com a 

participação de autoridades 

governamentais ou especialistas, nacionais 

ou estrangeiros 

4 2 2 4 
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na discussão das políticas públicas mais relevantes. Destacam-se, por exemplo, os diversos estudos na área fiscal nacional e para os entes 

subnacionais, a evolução dos modelos macroeconômicos dinâmicos (DSGE), a criação e atualização de novos modelos para análise de impacto de 

políticas na distribuição de renda e os estudos da inserção internacional do Brasil. Além disso, nossa proposta de plano também prevê estudos que 

se adequam aos desafios de nosso tempo, como a macroeconomia ambiental e estudos de análise de impacto do clima. 

 

 

TABELA 15: PROJETOS 2023 - DIMAC 

TÍTULO DO 

PROJETO 

ÁREA 

TEMÁTICA 
PRODUTOS 

DATA DE 

ENTREGA 

INDICADOR 

ESTRATÉGICO 

EQUIPE 

Cenários e projeções 

de variáveis e 

parâmetros 

necessários ao 

planejamento de 

investimentos em 

infraestrutura 

Modelos 

macroeconômicos 
TD 31-11-23 

Estudos sobre 

desenvolvimento 

socioeconômico para 

os próximos 5 anos 

José Ronaldo de 

Castro Sousa 

Júnior 

Estoque de capital da 

economia brasileira 

Análise da 

Conjuntura 

Artigo em periódico Qualis 

B1, B2 

31-12-23 

Estudos submetidos 

para revistas 

acadêmicas indexadas 

externas ao Ipea e  

Estudos sobre 

desenvolvimento 

socioeconômico para 

os próximos 5 anos 

José Ronaldo de 

Castro Sousa 

Júnior 

TD 
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Estudos Especiais 

sobre Energia e 

Sustentabilidade e 

seus Impactos 

Macroeconômicos 

sobre a Economia 

Brasileira 

Desenvolvimento 

sustentável 

Artigo em boletim 

periódico do Ipea 

 

30/07/23 

Estudos sobre 

desenvolvimento 

socioeconômico para 

os próximos 5 anos 

Christian Vonbun 

e Geraldo Goés 

Artigo em boletim 

periódico do Ipea 

TD 

Gestão Fiscal e 

Impactos da Política 

Fiscal no Brasil 

Política Fiscal 

TD 

31/12/23 

Estudos submetidos 

para revistas 

acadêmicas indexadas 

externas ao Ipea;  

Estudos sobre políticas 

públicas e de 

programas prioritários 

do Governo Federal e 

Estudos sobre 

desenvolvimento 

socioeconômico para 

os próximos 5 anos 

Christian Vonbun 

e Alexis Maka 

TD 

Artigo em boletim 

periódico do Ipea 

Artigo em boletim 

periódico do Ipea 

Artigo em periódico Qualis 

B1, B2 

Organização de evento para 

divulgação de resultado de 

pesquisa (com público 

interno) 

Organização de evento para 

divulgação de resultado de 

pesquisa (com público 

interno) 
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Inserção 

Macroeconômica 

Internacional do 

Brasil 

Modelos 

macroeconômicos 

TD 

31/12/23 

Estudos submetidos 

para revistas 

acadêmicas indexadas 

externas ao Ipea; 

Estudos sobre políticas 

públicas e de 

programas prioritários 

do Governo Federal e 

Estudos sobre 

desenvolvimento 

socioeconômico para 

os próximos 5 anos 

 

Christian Vonbun 
Artigo em boletim 

periódico do Ipea 

Artigo em periódico Qualis 

B1, B2 

Macroeconomia 

Ambiental e 

Planejamento de 

Longo Prazo 

Desenvolvimento 

sustentável 

TD 

30/09/23 

Estudos submetidos 

para revistas 

acadêmicas indexadas 

externas ao Ipea e 

Estudos sobre 

desenvolvimento 

socioeconômico para 

os próximos 5 anos 

Geraldo Sandoval 

Góes 

Artigo em periódico Qualis 

B1, B2 

Modelo de Projeções 

Macroeconômicas e 

Modelos 

macroeconômicos 
Relatório de pesquisa 31/03/23 

Estudos sobre 

desenvolvimento 

José Ronaldo de 

Castro Sousa 

Júnior e 



56 

 

Previdenciárias de 

Médio e Longo Prazo 

socioeconômico para 

os próximos 5 anos 

Marco Antônio 

Freitas de 

Hollanda 

Cavalcanti 

Transformações, 

inovações e rupturas 

no mercado de 

trabalho brasileiro e a 

pandemia de Covid-19 

Modelos 

macroeconômicos 

Artigo em boletim 

periódico do Ipea 
31/12/23  

Geraldo Sandoval 

Góes 

Projeções de gastos 

com pessoal ativo e 

inativo no Brasil 

Política Fiscal 

Relatórios de Pesquisa 

 

31/12/23 

Estudos sobre 

desenvolvimento 

socioeconômico para 

os próximos 5 anos 

Cláudio Hamilton 

Matos dos Santos e 

Claudiomar Matias 

Rolim Filho 

Artigo em boletim 

periódico do Ipea 

Desenvolvimento ou 

obtenção de bases de dados 

secundárias 

Uma análise 

estruturalista da 

economia brasileira 

 

TD 

31/12/23 

Estudos submetidos 

para revistas 

acadêmicas indexadas 

externas ao Ipea e 

Estudos sobre 

desenvolvimento 

socioeconômico para 

os próximos 5 anos 

Lucas Ferraz 

Vasconcelos 
Artigo em periódico Qualis 

B1, B2 

Modelos 

macroeconômicos 
TD 31/12/23 

Estudos submetidos 

para revistas 

Vinicius dos 

Santos Cerqueira 
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Estimação de modelos 

DSGE para a 

Economia Brasileira 

Manuais; tutoriais; recursos 

didáticos; documentação de 

processos, métodos, 

procedimentos e rotinas de 

trabalho 

acadêmicas indexadas 

externas ao Ipea e 

Estudos sobre 

desenvolvimento 

socioeconômico para 

os próximos 5 anos 
Artigo em periódico Qualis 

B1, B2 

Política Fiscal na 

Federação Brasileira: 

análise, indicadores e 

projeções 

Política Fiscal 

TD 

31/12/23 

Estudos submetidos 

para revistas 

acadêmicas indexadas 

externas ao Ipea;  

Estudos sobre políticas 

públicas e de 

programas prioritários 

do Governo Federal e 

Estudos sobre 

desenvolvimento 

socioeconômico para 

os próximos 5 anos 

 

Marco Antônio 

Freitas de 

Hollanda 

Cavalcanti,  

Sérgio Fonseca 

Ferreira e 

Mônica Mora 

TD 

TD 

Artigo em boletim 

periódico do Ipea 

Relatório institucional 

(publicado com editorial) 

Artigos em periódico Qualis 

B1, B2 

Artigos em periódico Qualis 

B1, B2 

Artigos em periódico Qualis 

B1, B2 

Desenvolvimento 

econômico em país 

abundante em 

recursos naturais 

Desenvolvimento 

sustentável 
TD 31/12/23  

Thiago Sevilhano 

Martinez 
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Desoneração da Cesta 

Básica – avaliação dos 

efeitos 

macroeconômicos em 

um Modelo HANK 

Modelos 

macroeconômicos 

1 Artigo em periódico 

Qualis B1, B2 

01/12/23 

Estudos submetidos 

para revistas 

acadêmicas indexadas 

externas ao Ipea e 

Estudos sobre 

desenvolvimento 

socioeconômico para 

os próximos 5 anos 

 

Thiago Sevilhano 

Martinez 

Apresentação (de artigo) em 

evento científico nacional 

Educação, 

crescimento e política 

fiscal: avaliação de 

políticas e cenários 

Modelos 

macroeconômicos 

TD 

31/12/23 

Estudos sobre políticas 

públicas e de 

programas prioritários 

do Governo Federal 

Thiago Sevilhano 

Martinez 
Artigo em periódico Qualis 

B1, B2 

Macroeconomia sob 

incerteza Knightiana e 

externalidades de 

demanda agregada 

Modelos 

macroeconômicos 

Artigo em boletim 

periódico do Ipea 
31/12/23 

Estudos submetidos 

para revistas 

acadêmicas indexadas 

externas ao Ipea 

Thiago Sevilhano 

Martinez 

Objetivos de 

Desenvolvimento 

Sustentável: 

Desenvolvimento 

sustentável 
TD 31/12/23 

Estudos submetidos 

para revistas 

Sandro Sachet de 

Carvalho 
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Acompanhamento dos 

Objetivos de 

Desenvolvimento 

Sustentável – ODS 10 

TD 

acadêmicas indexadas 

externas ao Ipea, 

Estudos sobre políticas 

públicas e de 

programas prioritários 

do Governo Federal, 

Trabalhos 

desenvolvidos com a 

participação formal do 

Ipea em comitês de 

órgãos governamentais 

e  

Estudos sobre 

desenvolvimento 

socioeconômico para 

os próximos 5 anos 

TD 

TD 

Artigo em periódico Qualis 

B1, B2 

Previsão e análise 

macroeconômica com 

“machine learning" 

Modelos 

macroeconômicos 

Artigo em periódico Qualis 

B1, B2 

31/12/23 

Estudos submetidos 

para revistas 

acadêmicas indexadas 

externas ao Ipea 

Francisco Eduardo 

de Luna e Almeida 

Santos e 

Leonardo Mello de 

Carvalho 
Apresentação (de artigo) em 

evento científico nacional 

Fonte: DIMAC 
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TABELA 16: PROCESSOS 2023 - DIMAC 

TÍTULO DO PROCESSO ATIVIDADES 
INDICADOR 

ESTRATÉGICO 

EQUIPE 

Acompanhamento e análise da 

conjuntura agropecuária brasileira 

12 Artigos em boletim periódico 

do Ipea 

Estudos sobre 

desenvolvimento 

socioeconômico para os 

próximos 5 anos 

José Ronaldo de Castro Sousa Júnior 

e Fábio Servo 

Ipeadata Rio: revisão de conteúdo 

dos temas macroeconomia e regional 

e recuperação dos metadados e 

deflatores do regional 

9 Manuais; tutoriais; recursos 

didáticos; documentação de 

processos, métodos, 

procedimentos e rotinas de 

trabalho 

 Christian Vonbun 

Relatórios Internos de Conjuntura 
Relatório periódico com 

indicadores dos diversos setores. 
 Estevão Kopschitz Xavier Bastos 

Acompanhamento e Análise das 

Finanças Públicas em Alta 

Frequência 

2 TD 

Estudos sobre 

desenvolvimento 

socioeconômico para os 

próximos 5 anos (as 4 

Visões Gerais contemplam 

previsões da economia) 

Cláudio Hamilton Matos dos Santos 

e Claudiomar Matias Rolim Filho 



61 

 

Acompanhamento da conjuntura 

econômica brasileira 

45 artigos em boletim periódico 

do Ipea 

 

Estevão Kopschitz Xavier Bastos, 

Francisco Eduardo de Luna e 

Almeida Santos, 

Marco Antônio Freitas de Hollanda 

Cavalcanti, 

Leonardo Mello de Carvalho, 

Maria Andreia Parente Lameiras, 

Monica Mora e Sandro Sachet de 

Carvalho 

4 seminários de conjuntura com 

público externo 

Indicadores Mensais de Atividade 

Econômica 

18 artigos em boletim periódico 

do Ipea 
 Leonardo Mello de Carvalho 

Indicadores por faixa de renda e 

mercado de trabalho 

12 artigos em boletim periódico 

do Ipea 
 

Maria Andreia Parente Lameiras e 

Sandro Sachet de Carvalho 

Índice de evolução dos custos na 

área de Tecnologia da Informação – 

TI 

12 artigos em boletim periódico 

do Ipea 
 Maria Andreia Parente Lameiras 

Fonte: DIMAC 

 

 

 

4.5 DIRETORIA DE ESTUDOS INTERNACIONAIS – DINTE 

Gestor da Unidade: Paulo de Andrade Jacinto 

 

A Diretoria de Estudos Internacionais (Dinte) do Ipea já mantém, há vários anos, uma ampla diversidade de linhas de pesquisa, que passam 

por temas de economia, política, relações internacionais, integração regional, federalismo, tributação, etc. Para o ano de 2023, esta diversidade se 

manterá, com a continuidade da maior parte dos projetos de pesquisa que já vêm sendo desenvolvidos e a agregação de alguns novos. O presente 
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plano para a Dinte prevê o desenvolvimento de 48 projetos de pesquisa e 12 processos de trabalho relacionados a cinco coordenações temáticas da 

diretoria, bem como à própria coordenação-geral, incluindo a gestão de acordos de cooperação internacional por parte da Coordenação de 

Intercâmbio e Assessoramento Internacional (Coain) – acordos estes que envolvem atividades de todo o Ipea, e não apenas da Dinte. 

Conforme apresentado nas Tabelas 14 e 15, abaixo, o Plano de Trabalho prevê a entrega de 147 produtos. A maior parte destes produtos 

(85) relacionam-se ao indicador “Estudos sobre desenvolvimento socioeconômico para os próximos 5 anos”, com destaque para Textos para 

Discussão, Notas Técnicas, Livros e periódicos. No que diz respeito ao indicador estratégico “Apresentações de estudos e pesquisas em seminários 

e eventos (internos ou externos)”, o Plano de Trabalho prevê a realização de 24 eventos (média de 2 por mês), com destaque para os Seminários 

destinados a apresentar os resultados finais de estudos realizados pela Diretoria. O Plano prevê também a realização de 22 “Estudos sobre políticas 

públicas e de programas prioritários do Governo Federal”, 7 “Eventos voltados às políticas públicas prioritárias do Governo Federal”, 8 “Estudos 

submetidos para revistas acadêmicas indexadas externas ao Ipea” e 2 “Trabalhos desenvolvidos com a participação formal do Ipea em comitês de 

órgãos governamentais”. 

Algumas atividades do Plano de Trabalho da Dinte para 2023 merecem destaque, seja por seu caráter estruturante para acúmulo de 

conhecimentos e capacidades por parte da equipe técnica da Dinte, seja por envolver cooperação com outras instituições nacionais e internacionais, 

seja ainda por sua relevância para subsidiar e avaliar políticas públicas e decisões dos policy-makers. Dentre estas, podemos citar as seguintes: 

 

I. Desenvolvimento de estudos nos âmbitos de acordos de cooperação com instituições internacionais, como Cepal (Comissão Econômica 

para América Latina e Caribe), Caitec (Chinese Academy for International Trade and Economics), AFD (Agência Francesa de 

Desenvolvimento), Cafs (Chinese Academy for Fiscal Sciences) e Forum das Federações, devendo-se notar que grande parte das 

atividades relacionadas a estes acordos envolve outras diretorias do Ipea; 

II. Estudos envolvendo análise e avaliação de impacto de Medidas não tarifárias sobre o comércio internacional, tendo em vista a crescente 

importância das MNTs como condicionantes dos fluxos internacionais de comércio; 
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III. Estudos destinados a apoiar o governo brasileiro e subsidiar o processo do Brasil à OCDE, em especial os trabalhos cujo objetivo é 

entender e aplicar ao Brasil os diversos Indicadores Quantitativos utilizados pelos comitês da OCDE; 

IV. O projeto Cobradi (Cooperação Brasileira para o Desenvolvimento Internacional), trabalho permanente de levantamento e 

sistematização de informações quantitativas e qualitativas referentes às atividades de cooperação para o desenvolvimento realizadas por 

diversos agentes públicos no Brasil; 

V. Estudos e pesquisas desenvolvidas no âmbito do Centro Internacional de Políticas para o Crescimento Inclusivo (IPC-IG, na sigla em 

inglês), que em 2023 passarão a acontecer sob um novo arranjo de governança, com maior autonomia do Ipea na seleção e 

desenvolvimento dos projetos; 

VI. Atividades de Representação do Ipea junto a diversos fóruns internacionais, como o Brics Think Tanks Council (BTTC), o Grupo 

Técnico junto ao Secretariado do TOSSD/OCDE para definição de critérios de informação sobre cooperação internacional, a Rede de 

Think-Tanks do Sul (NeST), dentre outras mencionadas no Anexo I deste Plano. 

VII. A coordenação da publicação de dois periódicos já tradicionais do Ipea: o Boletim de Economia e Política Internacional (Bepi) e a 

Revista Tempo do Mundo (RTM). 

 

 

TABELA 17: PROJETOS 2023 - DINTE 

TÍTULO DO 

PROJETO 

ÁREA 

TEMÁTICA 
PRODUTOS 

DATA DE 

ENTREGA 

INDICADOR 

ESTRATÉGICO 

EQUIPE 

Acordo Ipea-Caitec 

(Chinese Academy 

for International 

Comércio 

Exterior 

Coordenação e preparação de 

termo de referência de estudo a ser 

elaborado conjuntamente entre 

técnicos do Ipea e da Caitec 

10/2023 

Estudos sobre 

desenvolvimento 

socioeconômico para 

os próximos 5 anos 

Fernando José 

Ribeiro e outros 

técnicos da Dinte 
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Trade and 

Economics) 
Seminário para apresentação de 

trabalho conjunto 
11/2023 

Apresentações de 

estudos e pesquisas 

em seminários e 

eventos (internos ou 

externos) 

Acordo Ipea-AFD 

(Agência Francesa 

de 

Desenvolvimento) 

Relações 

Internacionais 

Estudo sobre Relações 

Internacionais do Brasil, com tema 

a ser definido 

10/2023 

Estudos sobre 

desenvolvimento 

socioeconômico para 

os próximos 5 anos Fernando José 

Ribeiro e outros 

técnicos da Dinte 
Seminário para apresentação de 

trabalho 
11/2023 

Apresentações de 

estudos e pesquisas 

em seminários e 

eventos (internos ou 

externos) 

Acordo Ipea-Cafs 

(Chinese Academy 

for Fiscal Sciences) 

Política Fiscal 

Estudo conjunto entre as equipes 

da Dinte/Ipea e da Cafs 
10/2023 

Estudos sobre 

desenvolvimento 

socioeconômico para 

os próximos 5 anos Fernando José 

Ribeiro e outros 

técnicos da Dinte 
Seminário para apresentação de 

trabalho conjunto 
11/2023 

Apresentações de 

estudos e pesquisas 

em seminários e 

eventos (internos ou 

externos) 

Novas formas de 

inserção do Brasil 

no comércio 

internacional e 

Comércio 

Internacional 

TD sobre impacto de Medidas 

Não Tarifárias relacionadas a 

rastreabilidade sobre o comércio 

internacional 

09/2023 

 

Estudos sobre 

desenvolvimento 

socioeconômico para 

os próximos 5 anos 

Marcelo José 

Braga Nonnenberg 
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eventuais barreiras 

ao comércio 

Estudos submetidos 

para revistas 

acadêmicas 

indexadas externas 

ao Ipea 

TD sobre Normas Voluntárias de 

Sustentabilidade em produtos 

selecionados do agronegócio 

10/2023 

Estudos sobre 

desenvolvimento 

socioeconômico para 

os próximos 5 anos 

Marcelo José 

Braga Nonnenberg 

e Alexandre 

Gervásio de Sousa 

A agenda externa do 

Brasil para a África: 

avaliações e 

propostas 

Relações 

Econômicas 

Internacionais 

TD sobre “Transição energética na 

África” 
03/2023 

Estudos sobre 

desenvolvimento 

socioeconômico para 

os próximos 5 anos 

Fernando Ribeiro 

TD sobre “uma análise comparada 

do ACFI brasileiro e os acordos 

internacionais de investimentos 

dos demais países dos Brics com 

países africanos” 

03/ 2023 

Estudos sobre 

desenvolvimento 

socioeconômico para 

os próximos 5 anos 

Seminário para apresentação dos 

trabalhos do projeto 
04/2023 

Apresentações de 

estudos e pesquisas 

em seminários e 

eventos (internos ou 

externos) 

Acordos comerciais 

e relações bilaterais 

do Brasil 

Política 

comercial 

TD sobre Análise dos acordos 

RCEP, CPTPP e AfCFTA em 

comparação com as normas 

vigentes no Mercosul nos 

05/2023 

Estudos sobre 

desenvolvimento 

socioeconômico para 

os próximos 5 anos 

Fernando Ribeiro 
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principais temas e nos acordos do 

bloco 

TD sobre Análise dos acordos 

RCEP, CPTPP e AfCFTA em 

comparação com as normas 

vigentes no Brasil nos principais 

temas 

06/2023 

Estudos sobre 

desenvolvimento 

socioeconômico para 

os próximos 5 anos 

Seminário para apresentação dos 

trabalhos do projeto 
08/2023 

Apresentações de 

estudos e pesquisas 

em seminários e 

eventos (internos ou 

externos) 

Indicador/Relatório 

de Assistência 

Setorial (Subsídios e 

Proteção Tarifária) 

Política 

comercial 

Nota Técnica com atualização do 

indicador para os anos de 2019 e 

2020 

04/2023 

Estudos sobre 

desenvolvimento 

socioeconômico para 

os próximos 5 anos 

Fernando Ribeiro 

Seminário para apresentação dos 

trabalhos do projeto 
05/2023 

Apresentações de 

estudos e pesquisas 

em seminários e 

eventos (internos ou 

externos) 

Panorama da China: 

Economia, 

Sociedade e 

Relações 

Internacionais 

 

Relações 

Econômicas 

Internacionais 

TD Brasil e China: um caso de 

geoeconomia híbrida? 
01/2023 

Estudos sobre 

desenvolvimento 

socioeconômico para 

os próximos 5 anos 

Marco Aurélio 

Alves de 

Mendonça TD O caminho da China para uma 

economia de baixo carbono e suas 

implicações internacionais: 

02/2023 
Estudos sobre 

desenvolvimento 
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Políticas climáticas e cooperação 

internacional (título provisório) 

socioeconômico para 

os próximos 5 anos 

TD A China e o desenvolvimento 

verde: Oportunidades e desafios 

para a América Latina e o Brasil 

(título provisório) 

07/ 2023 

Estudos sobre 

desenvolvimento 

socioeconômico para 

os próximos 5 anos 

Concorrência e 

Comércio 

Internacional - 

Analisar as 

elasticidades da 

demanda de 

importações, o grau 

de restrição 

comercial e as 

perdas de bem-estar 

associadas à 

estrutura tarifária e 

a medidas de defesa 

comercial do Brasil 

Concorrência 

e Comércio 

Internacional  

TD sobre “as elasticidades da 

demanda de importações, o grau 

de restrição comercial e as perdas 

de bem-estar associadas à 

estrutura tarifária e a medidas de 

defesa comercial do Brasil” 

10/2023 

Estudos sobre 

desenvolvimento 

socioeconômico para 

os próximos 5 anos 

Estudos submetidos 

para revistas 

acadêmicas 

indexadas externas 

ao Ipea 

Glauco Avelino 

Sampaio Oliveira 

Seminário para apresentação do 

TD 
11/2023 

Apresentações de 

estudos e pesquisas 

em seminários e 

eventos (internos ou 

externos) 

Investimentos de 

Empresas chinesas, 

concorrência e 

produtividade 

Investimentos 

estrangeiros 

TD sobre o tema do projeto  02/2023 

Estudos sobre 

desenvolvimento 

socioeconômico para 

os próximos 5 anos 
Glauco Avelino 

Sampaio Oliveira 

Seminário para apresentação do 

TD 
03/2023 

Apresentações de 

estudos e pesquisas 

em seminários e 
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eventos (internos ou 

externos) 

Inserção 

internacional da 

empresa industrial 

brasileira: 

características e 

determinantes – 

incentivos 

exportadores, 

logística e meio 

ambiente 

Comércio 

Exterior  

Relatório de Pesquisa 

 
11/2023 

Estudos sobre 

desenvolvimento 

socioeconômico para 

os próximos 5 anos 

Glauco Avelino 

Sampaio Oliveira 

Workshop para discussão do 

relatório de pesquisa 
12/2023 

Apresentações de 

estudos e pesquisas 

em seminários e 

eventos (internos ou 

externos) 

Desenvolvimento 

Econômico, 

Mobilidade Social e 

Novas Pautas de 

Políticas Públicas 

(em conjunto com a 

Diest) 

Políticas 

Públicas 

Livro do projeto 

Publicação quando 

liberado pelo 

editorial 1º sem. de 

2023 

Estudos sobre 

desenvolvimento 

socioeconômico para 

os próximos 5 anos 

João Basso 

Pompeu (Diest), 

André Rego Viana 

(Dinte) e Luís 

Carlos Magalhães 

(Diest) 

Seminário internacional de 

lançamento do livro 

1sem de 2023 

concomitante ao 

lançamento do livro 

Apresentações de 

estudos e pesquisas 

em seminários e 

eventos (internos ou 

externos) 

Base de dados PNAD-C 2015-

2022 classificada por categorias 

socioeconômicas. 

30/06/2023 

Estudos sobre 

desenvolvimento 

socioeconômico para 

os próximos 5 anos 

André Rego Viana 

Encadeamento de bases de dados 

da PNAD com receita federa e/ou 

Pof 

30/12/2023 
Estudos sobre 

desenvolvimento 

João Basso 

Pompeu (Diest), 

André Rego Viana 
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socioeconômico para 

os próximos 5 anos 

(Dinte) e Luís 

Carlos Magalhães 

(Diest) 

TD sobre a base de dados da 

PNAD-C 2015-2022 
30/06/2023 

Estudos sobre 

desenvolvimento 

socioeconômico para 

os próximos 5 anos 

André Rego Viana 

Tarifa Social de 

Energia (Em 

conjunto com a 

Diset) 

Energia 

TD referente ao programa Tarifa 

Social de Energia Elétrica (TSEE) 

a partir da base de dados SCS 

(Sistema de Controle de 

Subvenções) 

30/12/2023 

Estudos sobre 

políticas públicas e 

de programas 

prioritários do 

Governo Federal 

Guilherme Vampré 

Homsy, 

Edison Benedito 

Silva Filho (Diset) Desenvolvimento e Manutenção 

da Base de Dados do Sistema de 

Controle de Subvenções 

30/12/2023 

Estudos sobre 

políticas públicas e 

de programas 

prioritários do 

Governo Federal 

Integração 

Regional: o Brasil e 

a América do Sul 

Integração 

regional 

TD sobre relações Brasil-Peru 30/12/2023 

Estudos sobre 

desenvolvimento 

socioeconômico para 

os próximos 5 anos 

Pedro Silva Barros 
TD sobre Guiana 30/12/2023 

Estudos sobre 

desenvolvimento 

socioeconômico para 

os próximos 5 anos 

NT sobre Corredor bioceânico do 

Mato Grosso do Sul aos portos do 

Norte do Chile 

30/12/2023 

Estudos sobre 

políticas públicas e 

de programas 
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prioritários do 

Governo Federal 

NT sobre relações entre Amacro 

(Amazonas, Acre e Rondônia) e 

Sul do Peru 

30/12/2023 

Estudos sobre 

políticas públicas e 

de programas 

prioritários do 

Governo Federal 

NT sobre relações entre Roraima e 

Guiana 
30/12/2023 

Estudos sobre 

políticas públicas e 

de programas 

prioritários do 

Governo Federal 

Avaliação do 

sistema brasileiro de 

promoção de 

exportações, de 

apoio à 

internacionalização 

de empresas 

brasileiras e de 

atração de 

investimento direto 

estrangeiro 

Comércio 

Exterior 

NT sobre marca-país 30/12/2023 

Estudos sobre 

desenvolvimento 

socioeconômico para 

os próximos 5 anos 

André Gustavo de 

Miranda Pineli 

Alves 
NT sobre Zonas de Processamento 

de Exportações 
30/12/2023 

Estudos sobre 

desenvolvimento 

socioeconômico para 

os próximos 5 anos 

Segurança pública, 

crimes 

transnacionais e 

Relações 

internacionais 

Artigo: internalização do regime 

contra o tráfico de pessoas no 

Brasil 

12/2023 

Estudos sobre 

desenvolvimento 

socioeconômico para 

os próximos 5 anos 

Rodrigo Fracalossi 

de Moraes 

André de Mello e 

Souza 
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política externa no 

Brasil 

Estudos submetidos 

para revistas 

acadêmicas 

indexadas externas 

ao Ipea 

Divulgação do livro “Uma solução 

em busca de um problema: 

repensando o enfrentamento ao 

tráfico de pessoas no Brasil” 

04/2023 

Apresentações de 

estudos e pesquisas 

em seminários e 

eventos (internos ou 

externos) 

Curso de métodos de pesquisa 

aplicados a policiamento, a ser 

ministrado para a Polícia Militar 

do Estado de São Paulo 

12/2023 
Apresentações de 

estudos e pesquisas 

em seminários e 

eventos (internos ou 

externos) 

Rodrigo Fracalossi 

de Moraes 

André de Mello e 

Souza 

Flávio Lyrio 

Carneiro (Diest) 

Acir Almeida 

(Diest) 

O Brasil e os 

regimes 

internacionais de 

controle de armas 

Relações 

internacionais 

Artigo: a adesão do Brasil à 

Convenção de Ottawa e à 

Convenção contra Munições de 

Fragmentação 

12/2023 Estudos sobre 

desenvolvimento 

socioeconômico para 

os próximos 5 anos 

Rodrigo Fracalossi 

de Moraes 

O Brasil e o regime 

internacional contra 

mudanças 

climáticas 

Meio 

Ambiente 

Artigo: o que é injustiça 

climática? Como medi-la? 

12/2023 Estudos sobre 

desenvolvimento 

socioeconômico para 

os próximos 5 anos 

Rodrigo Fracalossi 

de Moraes 
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O Brasil e a OCDE 

Inserção 

internacional 

Inserção 

internacional 

Apoio a estudo comparativo sobre 

governança pública no Brasil e na 

OCDE 

12/2023 

Estudos sobre 

políticas públicas e 

de programas 

prioritários do 

Governo Federal 

Rodrigo Fracalossi 

de Moraes 

Relatório sobre indicadores da 

OCDE para o Brasil na área de 

meio ambiente 

12/2023 

Estudos sobre 

políticas públicas e 

de programas 

prioritários do 

Governo Federal 

Sandra Silva 

Paulsen 

Aplicação ao Brasil 

dos Indicadores 

Quantitativos da 

OCDE 

Inserção 

internacional 

Estimativas, para o Brasil, de 

diversos indicadores quantitativos 

usados pela OCDE, segundo sete 

temas 

07/2023 

Estudos sobre 

políticas públicas e 

de programas 

prioritários do 

Governo Federal 

Renato Baumann 

Sandra Paulsen 

Rodrigo Fracalossi 

Walter Desiderá 

Neto 

Pedro Humberto 

Bruno de Carvalho 

José Eduardo 

Brandão (Diset) 

Luís Kubota 

(Diset) 

Fabio Veras 

Marcelo 

Nonnenberg 

Mauro Santos 

(Diset) 

7 Notas Técnicas, relativas aos 

indicadores dos sete temas, com 

análise crítica da metodologia e 

comparação da posição brasileira 

em relação a outros países 

07/2023 

Agências de 

Monitoramento de 

Investimentos 

Externos 

Livro sobre o tema de Agências de 

Monitoramento de Investimentos 
08/2023 

Estudos sobre 

desenvolvimento 
Renato Baumann 
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Investimentos 

Estrangeiros 

Estrangeiros – análise comparada 

de diversos países e proposta para 

o Brasil 

socioeconômico para 

os próximos 5 anos 

Meio ambiente, 

economia circular e 

investimento verde 

Inserção 

internacional 

Texto para Discussão sobre o tema 

ambiental na OCDE e implicações 

para a acessão do Brasil 

08/2023 

Estudos sobre 

desenvolvimento 

socioeconômico para 

os próximos 5 anos 

Renato Baumann 

Tributação na 

OCDE 

Inserção 

internacional 

Texto para Discussão sobre o 

tratamento das questões tributárias 

na OCDE e comparação com a 

situação brasileira 

08/2023 

Estudos sobre 

desenvolvimento 

socioeconômico para 

os próximos 5 anos 

Renato Baumann 

Monitoramento e 

avaliação da política 

externa brasileira: 

uma proposta 

preliminar para uma 

rotina geral 

Inserção 

internacional 

Livro sobre a política externa 

brasileira 
02/2023 Estudos sobre 

desenvolvimento 

socioeconômico para 

os próximos 5 anos 

Estudos submetidos 

para revistas 

acadêmicas 

indexadas externas 

ao Ipea 

Walter Antonio 

Desiderá Neto 

Guilherme de 

Oliveira Schmitz 

 

 

TD com metodologias distintas 

para a identificação e a 

hierarquização dos objetivos de 

política externa 
05/2023 

TD com metodologias distintas 

para a identificação e a 

hierarquização dos objetivos de 

política externa 

Mapeamento e 

elaboração dos 

indicadores 

tributários 

elaborados pela 

OCDE 

Inserção 

internacional 

Relatório Técnico: Nota Técnica 

ou TD 
05/ 2023 

Estudos sobre 

políticas públicas e 

de programas 

prioritários do 

Governo Federal 

Pedro Humberto B. 

de Carvalho Junior 
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Perfil 

socioeconômico dos 

contribuintes do 

IPTU no Brasil 

Assessoria 

técnica a 

governo 

Artigo para periódico do Ipea 02/2023 

Estudos sobre 

desenvolvimento 

socioeconômico para 

os próximos 5 anos 

Pedro Humberto B. 

de Carvalho Junior 

 

Aspecto 

Distributivos das 

Renúncias Fiscais 

do Sistema Simples 

Assessoria 

técnica a 

governo 

Relatório Técnico Ipea -CGU 04/ 2023 

Estudos sobre 

políticas públicas e 

de programas 

prioritários do 

Governo Federal 

Pedro Humberto B. 

de Carvalho Junior 

 

Brasil: Os desafios 

para a acessão à 

OCDE na área de 

meio ambiente 

Inserção 

internacional 
Texto para discussão/nota técnica 12/2023 

Estudos sobre 

desenvolvimento 

socioeconômico para 

os próximos 5 anos 

Sandra Silva 

Paulsen 

Comércio 

internacional e meio 

ambiente: restrições 

ambientais ou 

oportunidades para 

o Brasil? 

Inserção 

internacional 
Nota técnica 12/2023 

Estudos sobre 

desenvolvimento 

socioeconômico para 

os próximos 5 anos 

Sandra Silva 

Paulsen 

Análise ex ante de 

políticas públicas: 

pesquisa, 

assessoramento e 

capacitação para o 

aprendizado em 

formulação de 

políticas públicas e 

Análise de 

avaliação de 

políticas 

públicas 

Assessoria à Secretaria Nacional 

de Atenção Especializada à Saúde 

do Ministério da Saúde 

12/2023 

Estudos sobre 

políticas públicas e 

de programas 

prioritários do 

Governo Federal 

Antonio Ernesto 

Lassance de 

Albuquerque 

Júnior 

TD 

 12/2023 
Estudos sobre 

desenvolvimento 

Antonio Ernesto 

Lassance de 
TD 
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o design de 

programas 

governamentais 

TD socioeconômico para 

os próximos 5 anos 

Albuquerque 

Júnior Livro sobre Análise ex ante, 

monitoramento e avaliação 

Livro sobre Formulação e 

Coordenação de Políticas públicas 

(Plano Marshall) 

Seminários, workshops e outros 

eventos 

31/12/2023 

Apresentações de 

estudos e pesquisas 

em seminários e 

eventos (internos ou 

externos) 

Antonio Ernesto 

Lassance de 

Albuquerque 

Júnior 

Seminários, workshops e outros 

eventos 

Seminários, workshops e outros 

eventos 

Federalismo (em 

conjunto com outras 

diretorias do Ipea) 

Federalismo 

Capítulo de livro sobre 

federalismo 
06/2023 

Estudos sobre 

desenvolvimento 

socioeconômico para 

os próximos 5 anos 

Trabalhos 

desenvolvidos com a 

participação formal 

do Ipea em comitês 

de órgãos 

governamentais 

Constantino 

Mendes 

Publicação (livro ou TD) sobre 

planejamento orçamentário 
12/2023 

Estudos sobre 

desenvolvimento 

socioeconômico para 

os próximos 5 anos 

Constantino 

Mendes; Welles 

Mathias; Thiago 

Souza 

Publicação (TD ou NT) sobre 

consórcios públicos 
08/2023 

Estudos sobre 

desenvolvimento 

Constantino 

Mendes; Ronaldo 
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socioeconômico para 

os próximos 5 anos 

Vasconcelos; 

Paulo de Tarso 

Linhares; Roberto 

Messenberg; Pedro 

Palotti 

ACT Ipea - Fórum 

das Federações (em 

conjunto com outras 

diretorias do Ipea) 

Federalismo 

Oficina de trabalho 12/2023 

Apresentações de 

estudos e pesquisas 

em seminários e 

eventos (internos ou 

externos) 

Constantino 

Mendes; Paulo de 

Tarso Linhares; 

Pedro Palotti; 

Monica Mora; 

Ronaldo 

Vasconcellos; 

Márcio Bruno; 

Elaine Licio; 

Erivelton Guedes; 

Roberto 

Messenberg; 

Sergio Doscher 

Seminário 12/2023 

Apresentações de 

estudos e pesquisas 

em seminários e 

eventos (internos ou 

externos) 

Plano de Trabalho 

do Centro 

Internacional de 

Políticas para o 

Crescimento 

Inclusivo 

Crescimento 

inclusivo e 

proteção 

social 

Relatório de Pesquisa do IPC-IG 

sobre o desempenho da proteção 

social em áreas rurais e inovações 

digitais 

06/2023 

Estudos sobre 

desenvolvimento 

socioeconômico para 

os próximos 5 anos 

Fabio Veras Soares 

 

Relatórios de Pesquisa do IPC-IG 

com a avaliação dos programas de 

proteção social no setor da pesca e 

aquacultura no Brasil, Paraguai e 

Tunísia 

12/2023 

Estudos sobre 

desenvolvimento 

socioeconômico para 

os próximos 5 anos 

Fabio Veras Soares 

Rafael Osório 

(Disoc) 
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Relatório de Pesquisa do IPC-IG 

sobre a transição entre a 

assistência e a seguridade social 

na Jordânia 

31/12/2023 

Estudos sobre 

desenvolvimento 

socioeconômico para 

os próximos 5 anos 

Fabio Veras Soares 

Rafael Osório 

(Disoc) 

Relatório com o desenho de um 

programa de transferência social 

para o Iraque e para o Kurdistão 

30/06/2023 

Estudos sobre 

desenvolvimento 

socioeconômico para 

os próximos 5 anos 

Fabio Veras Soares 

Rafael Osório 

(Disoc) 

Adaptação do material didático do 

Curso Transform para utilização 

em países árabes 

31/12/2023 

Estudos sobre 

desenvolvimento 

socioeconômico para 

os próximos 5 anos 

Fabio Veras Soares 

Rafael Osório 

(Disoc) 

Relatório de pesquisa sobre a 

proteção social na Ásia e o 

Pacifico 

31/12/2023 

Estudos sobre 

desenvolvimento 

socioeconômico para 

os próximos 5 anos 

Fabio Veras Soares 

 

Pesquisa 

Cooperação 

Brasileira para o 

Desenvolvimento 

Internacional – 

Cobradi 

Cooperação 

Internacional 

Relatório Final: Cobradi 2021 03/2023 

Estudos sobre 

desenvolvimento 

socioeconômico para 

os próximos 5 anos 

Rafael T. 

Schleicher 
Base de Dados Cobradi 2021 03/2023 

Estudos sobre 

desenvolvimento 

socioeconômico para 

os próximos 5 anos 

Relatório Preliminar: Cobradi 

2022 
11/2023 

Estudos sobre 

desenvolvimento 

socioeconômico para 

os próximos 5 anos 
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Seminário de Lançamento do 

Relatório Preliminar da Pesquisa 

Cobradi 2022 

12/2023 

Eventos voltados às 

políticas públicas 

prioritárias do 

Governo Federal 

Avaliação de 

Efeitos da 

Cooperação Sul-Sul 

para o 

Desenvolvimento 

do Brasil 

Cooperação 

Internacional 

Texto para Discussão: Modelo de 

Avaliação de Efeitos da CSSD 

Bilateral do Brasil 

06/2023 

Estudos sobre 

políticas públicas e 

de programas 

prioritários do 

Governo Federal 

Estudos submetidos 

para revistas 

acadêmicas 

indexadas externas 

ao Ipea 

Rafael T. 

Schleicher 

Seminário: Modelo e Indicadores 

de CSSD Bilateral do Brasil 
08/2023 

Apresentações de 

estudos e pesquisas 

em seminários e 

eventos (internos ou 

externos) 

Avaliação de 

Impacto de Projetos 

de Cooperação Sul-

Sul para o 

Desenvolvimento 

do Brasil - Apoio ao 

Desenvolvimento 

Urbano de 

Cooperação 

Internacional 

Guia de Avaliação de Projetos de 

Cooperação Sul-Sul para o 

Desenvolvimento do Brasil: Uma 

abordagem prática 

09/2023 

Estudos sobre 

políticas públicas e 

de programas 

prioritários do 

Governo Federal 

Rafael T. 

Schleicher 

Matriz de avaliação de projeto: 

Apoio ao Desenvolvimento 

Urbano de Moçambique – Fase II 

06/2023 

Estudos sobre 

políticas públicas e 

de programas 
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Moçambique – Fase 

II 

prioritários do 

Governo Federal 

Relatório Final de Avaliação do 

Projeto 
10/2023 

Estudos sobre 

políticas públicas e 

de programas 

prioritários do 

Governo Federal 

Metodologia de 

Medição e 

Quantificação da 

Cooperação Sul-Sul 

(UNCTAD) 

Cooperação 

Internacional 

Base de dados Brasil -

Quantificação da 

CSSD/UNCTAD 2021 

31/03/2023 

Estudos sobre 

desenvolvimento 

socioeconômico para 

os próximos 5 anos 

Rafael T. 

Schleicher 

Definição de 

critérios de 

informação sobre 

cooperação 

internacional, no 

âmbito do Grupo 

Técnico junto ao 

Secretariado do 

TOSSD/OCDE 

Cooperação 

Internacional 

Base de dados Brasil-

TOSSD/OCDE 2022 
01/12/2023 

Trabalhos 

desenvolvidos com a 

participação formal 

do Ipea em comitês 

de órgãos 

governamentais 

Rafael T. 

Schleicher 

O Brasil na 

Cooperação 

Educacional e 

Científica 

Internacional: 

Mobilidade 

Internacional, Redes 

Cooperação 

Internacional 

Texto para Discussão: Mobilidade 

internacional estudantil em IES 

Brasileiras 

 

06/2023 

Estudos sobre 

desenvolvimento 

socioeconômico para 

os próximos 5 anos 
Rafael T. 

Schleicher 
Texto para Discussão: Redes 

internacionais de pesquisa do 

Brasil 

09/2023 
Estudos sobre 

desenvolvimento 
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Internacionais de 

Pesquisa e Diáspora 

de Cientistas 

Brasileiros 

socioeconômico para 

os próximos 5 anos 

Texto para Discussão: Diáspora de 

Cientistas Brasileiros 
12/2023 

Estudos sobre 

desenvolvimento 

socioeconômico para 

os próximos 5 anos 

O Brasil na Década 

de Oceanos: como 

fortalecer a 

cooperação 

internacional na 

área de pesquisa, 

desenvolvimento 

tecnológico e 

inovação voltada 

para Oceanos? 

Cooperação 

Internacional 

Nota Técnica: Revisão Sistemática 

da Literatura sobre Oceanos e 

Brasil 

04/2023 

Estudos sobre 

desenvolvimento 

socioeconômico para 

os próximos 5 anos 

Rafael T. 

Schleicher 
Texto para Discussão: Política e 

Cooperação Internacional do 

Brasil em Oceanos 

08/2023 

Estudos sobre 

desenvolvimento 

socioeconômico para 

os próximos 5 anos 

Refugiados e 

Solicitantes de 

Refúgio na Política 

de Assistência 

Social no Brasil 

Cooperação 

Internacional 

Texto para Discussão: 

Mapeamento dos Refugiados nas 

Políticas de Assistência Social do 

Brasil 

10/2023 

Estudos sobre 

desenvolvimento 

socioeconômico para 

os próximos 5 anos 

Estudos submetidos 

para revistas 

acadêmicas 

indexadas externas 

ao Ipea 

Rafael T. 

Schleicher 

Situação das 

políticas ambientais 

no Brasil 

Cooperação 

Internacional 
Elaboração de relatório 06/2023 

Estudos sobre 

desenvolvimento 
Albino Alvarez 
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socioeconômico para 

os próximos 5 anos 

Avanços da Agenda 

2030/ODS 

Cooperação 

Internacional 
Elaboração de relatório 06/2023 

Estudos sobre 

desenvolvimento 

socioeconômico para 

os próximos 5 anos 

Albino Alvarez 

 

A Cooperação 

Internacional para o 

Desenvolvimento 

Privada no Brasil 

 

Cooperação 

Internacional 

Texto para Discussão: O 

Engajamento do Setor Privado na 

Cooperação Sul-Sul: O Caso 

Brasileiro 

06/2023 

Estudos sobre 

desenvolvimento 

socioeconômico para 

os próximos 5 anos 

André de Mello e 

Souza 

Os Brics e a 

governança global 

da saúde 

Cooperação 

Internacional 

Texto para Discussão: Pensando 

uma governança outra: os Brics e 

a resposta global à Covid-19 

05/2023 

Estudos sobre 

desenvolvimento 

socioeconômico para 

os próximos 5 anos 

André de Mello e 

Souza 

Texto para Discussão: A 

Cooperação Internacional 

Brasileira e a Covid-19 

06/2023 

Estudos sobre 

desenvolvimento 

socioeconômico para 

os próximos 5 anos 

Artigo para o Bepi: os Brics e a 

resposta global à Covid-19 
01/2023 

Estudos sobre 

desenvolvimento 

socioeconômico para 

os próximos 5 anos 

Repensando a 

Participação do 

Brasil na 

Cooperação 

Internacional 

Texto para Discussão:  A 

Participação do Brasil na 

Governança Global da Saúde 

 

06/2023 

Estudos sobre 

desenvolvimento 

socioeconômico para 

os próximos 5 anos 

André de Mello e 

Souza 



82 

 

Governança Global 

da Saúde 

 

Artigo em periódico nacional A1-

A2: Repensando a Participação do 

Brasil na Governança Global da 

Saúde 

06/2023 

Estudos submetidos 

para revistas 

acadêmicas 

indexadas externas 

ao Ipea  

Tráfico de pessoas 

no Brasil 

Cooperação 

Internacional 

Artigo em periódico internacional: 

Internalizing Norm Contestation: 

Human Trafficking and Sex 

Trafficking in Brazil 

05/2023 

Estudos submetidos 

para revistas 

acadêmicas 

indexadas externas 

ao Ipea 

Rodrigo Fracalossi 

de Moraes e 

André de Mello e 

Souza 

A Cooperação para 

o Desenvolvimento 

Eficaz:  Abordagens 

setoriais e do Sul 

Global 

Cooperação 

Internacional 

Texto para Discussão:  Avaliação, 

Monitoramento e Resultados na 

Cooperação Internacional nos 

Setores da Educação, Agricultura 

e Proteção Social 

11/2023 

Estudos sobre 

desenvolvimento 

socioeconômico para 

os próximos 5 anos 

André de Mello e 

Souza 

Fonte: DINTE 

 

TABELA 18: PROCESSOS 2023 - DINTE 

TÍTULO DO PROCESSO ATIVIDADES 
INDICADOR 

ESTRATÉGICO 

EQUIPE 

Gestão do Acordo Ipea/Cepal 

Análise e revisão de Termos de 

Referência, avaliação de 

prestações de conta e realização 

de todas as atividades necessárias 

à execução do Acordo 

Estudos sobre 

desenvolvimento 

socioeconômico para os 

próximos 5 anos 

Bernardo Figueiredo Silva 
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disponibilizando produtos do 

Acordo às diretorias do Ipea 

Gestão de Diversos Acordos 

Internacionais de Cooperação 

Técnica (Acts) do Ipea 

Auxílio na tramitação de acordos 

de cooperação internacionais de 

todas as diretorias do Ipea 

Estudos sobre 

desenvolvimento 

socioeconômico para os 

próximos 5 anos 

Bernardo Figueiredo Silva  

Revista Tempo do Mundo (RTM) 

Coordenação de publicação 

quadrimestral do Ipea – 3 

números em 2023 

Estudos sobre 

desenvolvimento 

socioeconômico para os 

próximos 5 anos 
Pedro Silva Barros 

Seminários de Lançamento das 

edições da RTM 

Apresentações de estudos 

e pesquisas em seminários 

e eventos (internos ou 

externos) 

Boletim de Economia e Política 

Internacional (Bepi) 

Coordenação de publicação 

quadrimestral do Ipea – 3 

números em 2023 

Estudos sobre 

desenvolvimento 

socioeconômico para os 

próximos 5 anos  André Gustavo de Miranda Pineli 

Alves 

Seminários de Lançamento das 

edições da RTM 

Apresentações de estudos 

e pesquisas em seminários 

e eventos (internos ou 

externos) 

Manutenção da plataforma de 

conhecimento socialprotection.org 

Relatório sobre a organização da 

Conferência internacional sobre 

Proteção Social Adaptativa 

Estudos sobre 

desenvolvimento 

socioeconômico para os 

próximos 5 anos 

Fábio Veras Soares 

 

Relatório anual de atividades da 

plataforma socialprotection.org 

Estudos sobre 

desenvolvimento 
Fábio Veras Soares 
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socioeconômico para os 

próximos 5 anos 

Gestão da plataforma 

socialprotection.org 

Estudos sobre 

desenvolvimento 

socioeconômico para os 

próximos 5 anos 

Fábio Veras Soares 

Metodologia de Medição e 

Quantificação da Cooperação Sul-

Sul (UNCTAD) 

Representação do Brasil em 

reuniões técnicas da UNCTAD 

Eventos voltados às 

políticas públicas 

prioritárias do Governo 

Federal 

Rafael T. Schleicher  

Participação do Grupo Técnico junto 

ao Secretariado do TOSSD/OCDE 

para definição de critérios de 

informação sobre cooperação 

internacional 

Representação do Brasil na 19ª e 

20ª Reuniões da Força Tarefa do 

TOSSD 

Eventos voltados às 

políticas públicas 

prioritárias do Governo 

Federal 

Rafael T. Schleicher 

Participação na Rede de Think-

Tanks do Sul (NeST) 

Representação do Ipea nos 

capítulos global, regional e 

nacional do NeST 

Eventos voltados às 

políticas públicas 

prioritárias do Governo 

Federal 

André de Mello e Souza 

Participação no Conselho Científico 

Internacional do Instituto Alemão de 

Desenvolvimento e Sustentabilidade 

(Idos) 

Participação no Conselho 

Científico Internacional do 

Instituto Alemão de 

Desenvolvimento e 

Sustentabilidade (Idos) 

Eventos voltados às 

políticas públicas 

prioritárias do Governo 

Federal 

André de Mello e Souza 

Participação no Processo de Délhi 

Representação do Ipea nos 

eventos do Processo de Délhi 

sobre a Cooperação Sul-Sul 

Eventos voltados às 

políticas públicas 

prioritárias do Governo 

Federal 

André de Mello e Souza 
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Participação no T20 

Representação do Ipea nos 

eventos de Think-Tanks do Track 

2 do G20, conhecido como T20, 

incluindo a criação de rede de 

pesquisa com instituições da 

Indonésia, Índia e África do Sul – 

países que ocuparão a presidência 

do G20 nos próximos anos 

Eventos voltados às 

políticas públicas 

prioritárias do Governo 

Federal 

André de Mello e Souza 

Fonte: DINTE 

 

 

4.6 DIRETORIA DE ESTUDOS E POLÍTICAS REGIONAIS, URBANAS E AMBIENTAIS – DIRUR 

Gestor da Unidade: Nilo Luiz Saccaro Júnior 

 

A Diretoria de Estudos e Políticas Regionais, Urbanas e Ambientais (Dirur) tem como competência a promoção e a elaboração de estudos 

e pesquisas aplicadas, avaliações e a realização de outras ações em questões relacionadas com: 

 

I - as políticas de desenvolvimento regional e urbano; 

II - a análise econômica do território; 

III - as relações federativas; 

IV - a regulação urbana e ambiental; e 

V - o desenvolvimento sustentável. 
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Sua importância está referendada na Estratégia Federal de Desenvolvimento (EFD) para o Brasil (Decreto nº 10.531, 26/outubro/2020), 

envolvendo: redução das desigualdades regionais; eixo ambiental; relações econômicas e federativas; e organização das cidades e redes urbanas 

no território. Outros pontos corroboram com essa relevância, tais como: i) mais de 80% da população brasileira estão em áreas urbanas; ii) 

necessidade de se buscar mais equilíbrio entre o desenvolvimento das regiões (melhor alocação dos recursos no território); e iii) utilizar os recursos 

naturais de forma mais sustentável. 

Suas atividades técnicas são desenvolvidas no âmbito de 6 (seis) coordenações, quais sejam: 

 

 Estudos Regionais e Desenvolvimento Federativo (Coerf); 

 Avaliação de Políticas Públicas (Coapp); 

 Métodos Quantitativos (Comeq); 

 Estudos em Sustentabilidade Ambiental (Cosam); 

 Estudos e Políticas Agropecuárias (Coepa); e 

 Estudos em Desenvolvimento Urbano (Codur). 

 

No item 4.6.1 apresenta-se o quadro síntese dos principais produtos e atividades da Diretoria. No item 4.6.2 consta, de forma detalhada, os 

principais projetos/processos e produtos/atividades, vinculados aos indicadores estratégicos e áreas temáticas; e citadas as equipes responsáveis 

pelos trabalhos.  

 

4.6.1 Quadro Síntese dos Produtos e Atividades 

Dentre os produtos e atividades da Dirur destacam-se a publicação de livros, textos para discussão, capítulos de livro, artigos, notas técnicas, 

ensaios e relatórios institucional e de pesquisa. Além disso, há construção de base de dados, realização de eventos e apresentação de trabalhos e 

pesquisas em eventos internos e externos. A Tabela 16 apresenta a síntese do que será produzido em 2023 com o seu respectivo quantitativo. 
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Tabela 19 – Síntese dos principais produtos e atividades 2023 da Dirur 

PRODUTO 
Nº DE 

PUBLICAÇÕES/ATIVIDADES 

Texto para 

discussão 
39 

Relatório 13 

Livro 11 

Organização 

de evento 
7 

Artigo 5 

Base de dados 3 

Nota técnica 3 

Capítulo de 

livro 
1 

T o t a l 82 

Fonte: Dirur 

 

4.6.2 Principais Projetos e Atividades 2023 

Dentre os projetos estruturantes da Diretoria, destacam-se: i) A Política Nacional de Desenvolvimento Regional (PNDR e a Faixa de 

Fronteira; ii) Cidades Médias; iii) Governança Metropolitana; iv) Atlas do Desenvolvimento Humano; v) Índice de Vulnerabilidade Social (IVS); 

vi) Mobilidade Urbana; vii) Agricultura brasileira; viii) Regulação e Transportes; ix) Regulação do setor elétrico; x) Avaliação da conservação da 

biodiversidade brasileira; e xi) Avaliação dos fundos constitucionais. Além destes, nas Tabelas 20 e 21 são apresentados os demais projetos, 

pesquisas e atividades que comporão o programa de trabalho da Dirur por área temática. Constam, também, das tabelas os produtos e atividades, 

data de entrega, objetivos estratégicos e as respectivas equipes técnicas. 
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Possui, também, 6 (seis) Termos de Execução Descentralizada (TED) com 3 (três) ministérios envolvendo as áreas urbana, desenvolvimento 

regional, habitação, mobilidade, defesa agropecuária e cidadania. Além disso, tem protocolo de intenções com 10 (dez) instituições, destacando-se 

a Fundação João Pinheiro (FJP), Sedur (BA), CAU (BR), Corecon DF, Fundação Vitória Amazônica e Sinfra (MT). No caso dos TEDs, além da 

parceria técnica, há transferência de recursos orçamentários que financiam parte das pesquisas estruturantes desenvolvidas. Quanto aos protocolos, 

a Diretoria atua em parceria para desenvolver atividades técnicas, possibilidade de acesso a base de dados e divulgação dos resultados dos trabalhos. 

Além desses instrumentos, há parceria técnica com a Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe (Cepal) com o objetivo de 

tornar temas e pesquisas da Diretoria com uma análise mais continental, envolvendo participação de instituições, pesquisadores e acesso a bases 

de dados. Como produtos de publicação periódica a Dirur possui a revista Planejamento e Política Pública (PPP), trimestral, e o Boletim Regional, 

Urbano e Ambiental (BRUA), semestral. A PPP atua como um espaço de discussão das diversas políticas públicas federativas e o BRUA para 

apresentação e discussão dos trabalhos e pesquisas da Diretoria e parceiros. Finalmente, a Diretoria possui o seminário Dirur (Tabela 18) com 

apresentações quinzenais das atividades técnicas desenvolvidas nas seis coordenações. 

 

TABELA 20 – PROJETOS 2023 - DIRUR 

TÍTULO DO 

PROJETO 

ÁREA 

TEMÁTICA 
PRODUTOS 

DATA DE 

ENTREGA 

INDICADOR 

ESTRATÉGICO 
EQUIPE 

A PNDR e a 

Faixa de fronteira 
Regional 

Livro 

06 e 11/2023 

Estudos sobre 

políticas públicas e 

de programas 

prioritários do 

Governo Federal 

Bolívar Pêgo 

Livro 

Relatório 

Cidades médias Urbana 

Relatório 

04 e 10/2023 

Estudos sobre 

políticas públicas e 

de programas 

Bolívar Pêgo e 

Nilo Saccaro Livro 
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prioritários do 

Governo Federal 

Seminário 

Eventos voltados às 

políticas públicas 

prioritárias do 

Governo Federal 

Simplificação da 

Regulação Urbana 

e Ambiental 

Urbana e 

Ambiental 
TD 08/2023 

Estudo sobre 

regulação e 

desburocratização no 

âmbito urbano e 

ambiental 

Nilo Saccaro 

Avaliação do 

desenvolvimento 

econômico das 

UFs da região 

Centro-Oeste: 

Estudo de Casos 

Regional 

TD 

06 e 07/2023 

Estudos sobre 

políticas públicas e 

de programas 

prioritários do 

Governo Federal 

Murilo José de 

Souza Pires 

TD 

A Situação Atual 

dos Fundos 

Estaduais de 

Recursos Hídricos 

Recursos 

Hídricos 

Relatório Institucional 

06/2023 

Estudos sobre 

políticas públicas e 

de programas 

prioritários do 

Governo Federal 
Antenor Lopes e 

Bolívar Pego 

Seminário 

Eventos voltados às 

políticas públicas 

prioritárias do 

Governo Federal 
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Sistemas e 

modelos de 

previsão de 

alagamentos em 

bacias 

hidrográficas e as 

consequências dos 

alagamentos para 

as cidades 

atingidas 

Regional e 

Urbana 
Livro 10/2023 

Estudos sobre 

políticas públicas e 

de programas 

prioritários do 

Governo Federal 

Antenor Lopes 

Agricultura 

familiar no Brasil, 

América Latina e 

no Caribe 

Agricultura 

Familiar 

TD 

06/2023 

Estudos sobre 

políticas públicas e 

de programas 

prioritários do 

Governo Federal  

César Castro 

TD 

Livro 

11/2023 

Estudos sobre 

políticas públicas e 

de programas 

prioritários do 

Governo Federal  

Seminário 

Apresentações de 

estudos e pesquisas 

em seminários e 

eventos (internos ou 

externos) 

Adaptação às 

mudanças 

climáticas nos 

Ambiental e 

urbano 

TD 
10/2023 

Estudos sobre 

políticas públicas e 

de programas 

César Castro 
TD 
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meios urbano e 

rural 

prioritários do 

Governo Federal  

Seminário 

Apresentações de 

estudos e pesquisas 

em seminários e 

eventos (internos ou 

externos) 

Avaliação dos 

principais 

instrumentos 

financeiros da 

Política Nacional 

de 

Desenvolvimento 

Regional (PNDR) 

Regional 

(PNDR) 

TD 

06/2023 

Estudos sobre 

políticas públicas e 

de programas 

prioritários do 

Governo Federal  
Márcio Ribeiro 

Seminário 

Apresentações de 

estudos e pesquisas 

em seminários e 

eventos (internos ou 

externos) 

Regulação no 

setor elétrico 

brasileiro 

Setor elétrico 

TD 

06 e 11/2023 

Estudos sobre 

políticas públicas e 

de programas 

prioritários do 

Governo Federal  Mário Jorge 

Mendonça 

TD 

Seminário 

Apresentações de 

estudos e pesquisas 

em seminários e 

eventos (internos ou 

externos) 
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Artigo (Brua) 

Estudos sobre 

políticas públicas e 

de programas 

prioritários do 

Governo Federal 

Organizações e 

desempenho 
Organizações 

TD 

06 e 11/2023 

Estudos sobre 

políticas públicas e 

de programas 

prioritários do 

Governo Federal 

Valdir Melo 
TD 

Estudos Sobre 

Agricultura 

Agricultura 

 

Nota Técnica 

06 e 11/2023 

Estudos sobre 

políticas públicas e 

de programas 

prioritários do 

Governo Federal 

Júnia Peres 

Nota Técnica 

TD 

Estudos em 

Economia 

Agrícola 

Agricultura 

 

TD 

06 e 11/2023 

Estudos sobre 

políticas públicas e 

de programas 

prioritários do 

Governo Federal 

Rogério E. Freitas 

TD 

Artigo (Brua) 

Artigo (Brua) 

Artigo (Brua) 

Modelos 

Macroeconômicos 

de Simulação 

Macroeconomia 

Relatório 

06 e 11/2023 

Estudos sobre 

políticas públicas e 

de programas 

prioritários do 

Governo Federal  

Carlos Wagner, 

Bruno Cruz e 

Nelson Zackseski 

Seminário 

Apresentações de 

estudos e pesquisas 

em seminários e 
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eventos (internos ou 

externos) 

Construção de 

base de dados de 

registros e 

políticas da 

agricultura 

familiar 

Agricultura 

familiar 

Base de Dados 

06 e 11/2023 

Não se aplica 

Ernesto Galindo 

Relatório 

Estudos sobre 

políticas públicas e 

de programas 

prioritários do 

Governo Federal 

Comportamento 

do Investimento 

Industrial no 

Brasil 

Investimento 

industrial 
Relatório 08/2023 

Estudos sobre 

políticas públicas e 

de programas 

prioritários do 

Governo Federal 

Bruno Cruz 

Dimensionamento 

e 

acompanhamento 

do gasto 

ambiental federal 

Ambiental 

TD 

06 e 11/2023 

Estudos sobre 

políticas públicas e 

de programas 

prioritários do 

Governo Federal 

João Paulo Viana 

 
TD 

Avaliação 

regional do estado 

da conservação da 

biodiversidade 

brasileira 

Ambiental 

(biodiversidade) 
Artigo 10/2023 

Estudos sobre 

políticas públicas e 

de programas 

prioritários do 

Governo Federal 

João Paulo Viana 

 

Evolução do 

pagamento do 

Seguro Defeso no 

Brasil e impacto 

Pesca TD 10/2023 

Estudos sobre 

políticas públicas e 

de programas 

João Paulo Viana 
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sobre medidas de 

ordenamento 

pesqueiro 

prioritários do 

Governo Federal 

A função do 

Estado no setor de 

energia e a 

sustentabilidade 

Estado TD 06/2023 

Estudos sobre 

políticas públicas e 

de programas 

prioritários do 

Governo Federal 

Maria Bernadete 

Gutierrez e  

Amaro Olímpio 

A transição 

energética: 

limitações e 

perspectivas 

Setor elétrico TD 10/2023 

Estudos sobre 

políticas públicas e 

de programas 

prioritários do 

Governo Federal 

Maria Bernadete 

Gutierrez 

Integração de 

políticas 

ambientais no 

Brasil: 

contribuições para 

a análise do setor 

agrícola 

Ambiental e 

agrícola 

TD 

06 e 11/2023 

Estudos sobre 

políticas públicas e 

de programas 

prioritários do 

Governo Federal 
Adriana Maria 

Magalhães de 

Moura 

 Capítulo de livro 

Apresentação de estudo no 

seminário Dirur 

Apresentações de 

estudos e pesquisas 

em seminários e 

eventos (internos ou 

externos) 

ODS 15 - 

Implementação no 

Brasil 

Ambiental 

(ecossistemas 

terrestres) 

TD 06/2023 

Estudos sobre 

políticas públicas e 

de programas 

prioritários do 

Governo Federal  

Júlio Roma 
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Estudos sobre 

Acesso e 

Repartição de 

Benefícios (ABS) 

advindos do uso 

de recursos 

genéticos 

Genética TD 10/2023 

Estudos sobre 

políticas públicas e 

de programas 

prioritários do 

Governo Federal  

Júlio Roma 

ODS 14 

Ambiental 

(recursos 

marinhos) 

TD 

06 e 11/2023 

Estudos sobre 

políticas públicas e 

de programas 

prioritários do 

Governo Federal  

Israel Andrade 
TD 

Avaliação do 

Programa de 

Aquisição de 

Alimentos (PAA) 

Agricultura 

familiar 

Base de Dados 

06 e 11/2023 

Não se aplica 

Regina Helena 

Sambuichi 

Livro 

Estudos sobre 

políticas públicas e 

de programas 

prioritários do 

Governo Federal  

Seminário 

Apresentações de 

estudos e pesquisas 

em seminários e 

eventos (internos ou 

externos) 

Avaliação do 

Programa 

Nacional de 

Bioinsumos 

Agricultura 

(Bioinsumos 

Relatório de Pesquisa 

06 e 11/2023 

Estudos sobre 

políticas públicas e 

de programas 

Regina Helena 

Sambuichi 

Relatório de Pesquisa 

Relatório de Pesquisa 

TD 
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prioritários do 

Governo Federal  

Temas 

estratégicos da 

agricultura 

brasileira 

Agricultura Livro 05/2023 

Estudos sobre 

políticas públicas e 

de programas 

prioritários do 

Governo Federal  

José Eustáquio R. 

Vieira Filho 

Agricultura 

brasileira: 

experiência latino 

americana 

Agricultura Livro 08/2023 

Estudos sobre 

políticas públicas e 

de programas 

prioritários do 

Governo Federal  

José Eustáquio R. 

Vieira Filho 

Ensaios 

econômicos sobre 

a agricultura 

brasileira (versão 

em espanhol) 

Agricultura Livro 10/2023 

Estudos sobre 

políticas públicas e 

de programas 

prioritários do 

Governo Federal  

José Eustáquio R. 

Vieira Filho 

Acesso a 

mercados 
Agricultura TD 06/2023 

- Estudos sobre 

políticas públicas e 

de programas 

prioritários do 

Governo Federal; 

- Estudos sobre 

desenvolvimento 

socioeconômico para 

os próximos 5 anos 

José Eustáquio R. 

Vieira Filho 

Mobilidade 

produtiva 
Agricultura TD 07/2023 

- Estudos sobre 

políticas públicas e 

José Eustáquio R. 

Vieira Filho 
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de programas 

prioritários do 

Governo Federal; 

- Estudos sobre 

desenvolvimento 

socioeconômico para 

os próximos 5 anos 

Infraestrutura e 

logística 

Infraestrutura 

econômica 
TD 08/2023 

- Estudos sobre 

políticas públicas e 

de programas 

prioritários do 

Governo Federal; 

- Estudos sobre 

desenvolvimento 

socioeconômico para 

os próximos 5 anos 

José Eustáquio R. 

Vieira Filho 

Insumos 

estratégicos 
Agricultura TD 09/2023 

- Estudos sobre 

políticas públicas e 

de programas 

prioritários do 

Governo Federal; 

- Estudos sobre 

desenvolvimento 

socioeconômico para 

os próximos 5 anos 

José Eustáquio R. 

Vieira Filho 

Regularização 

fundiária 
Agricultura TD 10/2023 

- Estudos sobre 

políticas públicas e 

de programas 

José Eustáquio R. 

Vieira Filho 
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prioritários do 

Governo Federal; 

- Estudos sobre 

desenvolvimento 

socioeconômico para 

os próximos 5 anos 

Produção e 

sustentabilidade 
Agricultura TD 11/2023 

- Estudos sobre 

políticas públicas e 

de programas 

prioritários do 

Governo Federal; 

- Estudos sobre 

desenvolvimento 

socioeconômico para 

os próximos 5 anos 

José Eustáquio R. 

Vieira Filho 

Produtividade Agricultura TD 12/2023 

- Estudos sobre 

políticas públicas e 

de programas 

prioritários do 

Governo Federal; 

- Estudos sobre 

desenvolvimento 

socioeconômico para 

os próximos 5 anos 

José Eustáquio R. 

Vieira Filho 

Nova geração de 

infraestruturas – 

cidades do futuro 

Urbana TD 11/2023 

Estudos sobre 

desenvolvimento 

socioeconômico para 

os próximos 5 anos 

Rosane Lourenço 
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A invenção dos 

assentamentos 

informais, como 

se dividem as 

cidades 

Urbana 
Livro 

11/2023 

Estudos sobre 

políticas públicas e 

de programas 

prioritários do 

Governo Federal 

Renato Balbim 

Base de Dados Não se aplica 

Serviços de ride-

hailing e 

acessibilidade 

urbana 

Urbana TD 11/2023 

Estudos sobre 

desenvolvimento 

socioeconômico para 

os próximos 5 anos 

Rafael Pereira 

Introdução a 

acessibilidade 

urbana 

Urbana Livro 11/2023 

Estudos sobre 

políticas públicas e 

de programas 

prioritários do 

Governo Federal 

Rafael Pereira 

Estudos para 

aprimorar a 

Política Nacional 

de Mobilidade 

Urbana 

Urbana 

TD 

11/2023 

Estudos sobre 

desenvolvimento 

socioeconômico para 

os próximos 5 anos 

Rafael Pereira 
TD 

Apoio a 

formulação da 

Política Nacional 

de 

Desenvolvimento 

Urbana (PNDU) 

Urbana 

Relatório 

06/2023 

Estudos sobre 

desenvolvimento 

socioeconômico para 

os próximos 5 anos 

Marco Aurélio, 

Ernesto Galindo e 

Luís Gustavo 

Relatório 

Relatório 

Relatório 
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Desenvolvimento 

agrário 
Agricultura TD 11/2023 

Estudos sobre 

políticas públicas e 

de programas 

prioritários do 

Governo Federal 

Ernesto Galindo 

Rede urbana: 

abordagem para 

entendimento 

conjunto 

Urbana Nota Técnica 11/2023 

Estudos sobre 

políticas públicas e 

de programas 

prioritários do 

Governo Federal 

Ernesto Galindo 

Déficit 

habitacional e 

acesso a 

oportunidades no 

Programa Minha 

Casa Minha Vida 

Urbana 

TD 

06 e 11/2023 

Estudos sobre 

políticas públicas e 

de programas 

prioritários do 

Governo Federal 

Cleandro Krause, 

Rafael Pereira e 

Vanessa Nadalin TD 

Pesquisa Núcleos 

Urbanos 

Informais – 

segunda etapa 

Urbana 

Relatório 

11/2023 

Estudos sobre 

políticas públicas e 

de programas 

prioritários do 

Governo Federal 

Cleandro Krause e 

Renato Balbim 

Relatório 

Relatório 

Fonte: DIRUR 
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TABELA 21 – PROCESSOS 2023 - DIRUR 

Fonte: DIRUR 

 

 

 

4.7 DIRETORIA DE ESTUDOS E POLÍTICAS SETORIAIS, DE INOVAÇÃO, REGULAÇÃO E INFRAESTRUTURA – DISET  

Gestor da Unidade: João Maria de Oliveira 

 

A Diretoria de Estudos e Políticas Setoriais, de Inovação, Regulação e Infraestrutura - Diset é a diretoria que estuda a estrutura produtiva 

brasileira e todas as questões a ela relacionadas. Em síntese, é a diretoria de estudos microeconômicos. Ela produz estudos setoriais e transversais, 

TÍTULO DO 

PROJETO 
ATIVIDADES 

INDICADOR 

ESTRATÉGICO 

DATA DE 

ENTREGA 

EQUIPE 

Governança 

Metropolitana 
Base de Dados Não se aplica 11/2023 

Marco Aurélio Costa e Luiz 

Gustavo 

Mapeamento da 

Vulnerabilidade Social 

nas Regiões 

Metropolitanas do Brasil 

Base de Dados Não se aplica 11/2023 

Atlas do 

Desenvolvimento Urbano 
Base de Dados Não se aplica 11/2023 Marco Aurélio Costa 

Seminário Dirur 20 Apresentações e debates 

Apresentações de estudos 

e pesquisas em seminário 

interno 

02 a 11/2023 Vanessa Nadalin 
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e também regionais. No escopo temático da Diretoria também se encontra estudos na área de Ciência, Tecnologia & Inovação. Também os efeitos 

dos investimentos em Pesquisa e Desenvolvimento, e a própria inovação, sobre a estrutura produtiva e sobre a produtividade. 

A Diset comtempla estudos acerca da competitividade na economia, sobre a produtividade total dos fatores de produção e da produtividade 

laboral. Também sobre tributação, credito, investimento e outras questões transversais que afetam a estrutura produtiva.    

Estudos acerca da infraestrutura econômica e seus impactos na economia, fazem parte do conjunto de temas da diretoria. Desde a 

infraestrutura logística de transportes e seus modais, incluindo a de telecomunicações, até a geração/distribuição e consumo de energia, além da 

cadeia produtiva do petróleo todos esses temas estão incluídos na produção da Diset. 

A Diset contempla ainda estudos regulatórios e os impactos da regulação nas diversas áreas que estão contempladas no arcabouçado temática 

da Diset. Desde a perspectiva de regulação de atividades privadas, incluindo suas relações com o poder público, a regulação de mercados 

específicos, tais como o de serviços públicos de energia, transportes, telecomunicações, Inovação e até regulação das demandas públicas associadas 

à temática da diretoria.    

Também aspectos de porte das firmas, especialmente ligado às Micro e Pequenas Empresas (MPEs), integram de estudos da Diset. A 

questão da ambiência de negócios, do apoio às MPEs, seu desenvolvimento e suas caraterísticas estão incluídas. 

Cabe registrar ainda que, em todo seu arcabouço temático, a Diset produz estudos que avaliam políticas públicas implementadas, propõe a 

alteração delas e a criação de novas, se utilizando de diversas metodologias. Mas também realiza estudos prospectivos contendo simulações e 

predições de cenários.  

A Diretoria está dividida em seis coordenações temáticas que de forma integrada conduzem as atividades de pesquisa e avaliação de políticas 

públicas, a saber:  

 

1. Coordenação de Ciência, Tecnologia e Inovação (Cocti) 

2. Coordenação de Produtividade e Crescimento (Copec) 

3. Coordenação de Financiamento e Investimento (Cofii) 
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4. Coordenação de Cadeias Produtivas (Cocap) 

5. Coordenação de Infraestrutura Econômica (Coinf) 

6. Coordenação de Métodos e Projeções Microeconômicas (Comic) 

 

A Diset conta com boletim periódico, onde publica alguns de seus estudos produzidos por técnicos do Ipea e /ou consultores/ bolsistas. O 

boletim Radar conta com o site na Internet no qual são divulgados, além dos estudos, conjunto de dados e gráficos interativos acerca dos temas 

objeto de estudos.      

Por fim, a Diset contém o Centro de Pesquisa em Ciência, Tecnologia e Sociedade. Trata-se de site de divulgação de notícias, informações, 

estudos e dados acerca dos impactos que a ciência e a tecnologia têm na economia, na sociedade e na qualidade de vida das pessoas, especialmente 

nas áreas de saúde, educação e sustentabilidade.          

 

TABELA 22 – PROJETOS 2023 - DISET 

TÍTULO DO 

PROJETO 

ÁREA 

TEMÁTICA 
PRODUTOS 

DATA DE 

ENTREGA 

INDICADOR 

ESTRATÉGICO 

EQUIPE 

Proposta de 

regulamentação 

(ou orientação 

geral) da licitação 

na modalidade 

concurso 

destinada a 

projetos de 

inovação 

Regulação Nota técnica 06/2023 

- Número mínimo de 

estudos produzidos 

no Ipea 

- Proporção de 

estudos sobre 

políticas públicas e 

de programas 

prioritários do 

Governo Federal 

André Tortato 

Rauen 
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Tópicos em 

defesa da 

concorrência 

Concorrência 

Revisão de artigos produzidos 

durante o ACT anterior para 

publicação em livro 

06/2023 

- Número mínimo de 

estudos produzidos 

no Ipea 

Eduardo Fiuza 

Redação de introdução para o 

livro 
01/2023 

- Número mínimo de 

estudos produzidos 

no Ipea 

- Proporção de 

estudos sobre 

políticas públicas e 

de programas 

prioritários do 

Governo Federal 

Eduardo Fiuza 

Tradução de relatório principal 

para publicação em inglês 
03/2023 

- Número mínimo de 

estudos produzidos 

no Ipea 

- Proporção de 

estudos sobre 

políticas públicas e 

de programas 

prioritários do 

Governo Federal 

Eduardo Fiuza 

Integração de 

projetos sobre 

Indústria 

Farmacêutica 

Concorrência 

Simulação de regras de definição 

de preços de medicamentos do 

Programa Aqui Tem Farmácia 

Popular 

04/2023 

- Número mínimo de 

estudos produzidos 

no Ipea 

- Proporção de 

estudos sobre 

políticas públicas e 

de programas 

Eduardo Fiuza 
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prioritários do 

Governo Federal 

Estimação estrutural do impacto 

do empate ficto das licitações a 

favor das Micro e Pequenas 

Empresas, com dados de 

licitações de medicamentos 

06/2023 

- Número mínimo de 

estudos produzidos 

no Ipea 

- Proporção de 

estudos sobre 

políticas públicas e 

de programas 

prioritários do 

Governo Federal 

Eduardo Fiuza 

Atualização de estimativas e 

redação de resolução sobre Fator 

X da fórmula de reajuste dos 

preços de medicamentos 

controlados pela CMED 

04/2023 

- Número mínimo de 

estudos produzidos 

no Ipea 

- Proporção de 

estudos sobre 

políticas públicas e 

de programas 

prioritários do 

Governo Federal 

Eduardo Fiuza 

Simulação de regras de definição 

de margens de comercialização 
05/2023 

- Número mínimo de 

estudos produzidos 

no Ipea 

- Proporção de 

estudos sobre 

políticas públicas e 

de programas 

Eduardo Fiuza 
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prioritários do 

Governo Federal 

Detecção de bid-rigging em 

licitações de medicamentos com 

métodos de Aprendizado de 

Máquina e Análise de Redes 

Complexas 

05/2023 

- Número mínimo de 

estudos produzidos 

no Ipea 

- Proporção de 

estudos sobre 

políticas públicas e 

de programas 

prioritários do 

Governo Federal 

Eduardo Fiuza 

Precificação de 

tecnologias e 

avaliação de 

políticas de 

desenvolvimento 

do complexo 

industrial da 

saúde 

Inovação & 

Saúde 

Estudo sobre o mercado de 

medicamentos no Brasil e no 

mundo 

05/2023 

- Número mínimo de 

estudos produzidos 

no Ipea 

- Proporção de 

estudos sobre 

políticas públicas e 

de programas 

prioritários do 

Governo Federal 

- Proporção de 

trabalhos 

desenvolvidos com a 

participação formal 

do Ipea em comitês 

de órgãos 

governamentais 

Fernanda De Negri 
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Estudo sobre o mercado de 

biofármacos no Brasil e no mundo 
05/2023 

- Número mínimo de 

estudos produzidos 

no Ipea 

- Proporção de 

estudos sobre 

políticas públicas e 

de programas 

prioritários do 

Governo Federal 

- Proporção de 

trabalhos 

desenvolvidos com a 

participação formal 

do Ipea em comitês 

de órgãos 

governamentais 

Fernanda De Negri 

Estudo sobre o mercado de 

vacinas no Brasil e no Mundo 
05/2023 

- Número mínimo de 

estudos produzidos 

no Ipea 

- Proporção de 

estudos sobre 

políticas públicas e 

de programas 

prioritários do 

Governo Federal 

- Proporção de 

trabalhos 

desenvolvidos com a 

Fernanda De Negri 
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participação formal 

do Ipea em comitês 

de órgãos 

governamentais 

Estudo sobre o mercado de 

equipamentos e produtos de saúde 

no Brasil e no mundo 

05/2023 

- Número mínimo de 

estudos produzidos 

no Ipea 

- Proporção de 

estudos sobre 

políticas públicas e 

de programas 

prioritários do 

Governo Federal 

- Proporção de 

trabalhos 

desenvolvidos com a 

participação formal 

do Ipea em comitês 

de órgãos 

governamentais 

Fernanda De Negri 

Estudo sobre os feitos da entrada 

de genéricos nos preços dos 

medicamentos 

08/2023 

- Número mínimo de 

estudos produzidos 

no Ipea 

- Proporção de 

estudos sobre 

políticas públicas e 

de programas 

prioritários do 

Fernanda De Negri 
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Governo Federal 

- Proporção de 

trabalhos 

desenvolvidos com a 

participação formal 

do Ipea em comitês 

de órgãos 

governamentais 

Estudo sobre a Regulação de 

preços de medicamentos no Brasil 

e em países selecionados 

08/2023 

- Número mínimo de 

estudos produzidos 

no Ipea 

- Proporção de 

estudos sobre 

políticas públicas e 

de programas 

prioritários do 

Governo Federal 

- Proporção de 

trabalhos 

desenvolvidos com a 

participação formal 

do Ipea em comitês 

de órgãos 

governamentais 

Fernanda De Negri 

Estudo sobre a Concorrência e 

preços de medicamentos 
08/2023 

- Número mínimo de 

estudos produzidos 

no Ipea 

- Proporção de 

Fernanda De Negri 
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estudos sobre 

políticas públicas e 

de programas 

prioritários do 

Governo Federal 

- Proporção de 

trabalhos 

desenvolvidos com a 

participação formal 

do Ipea em comitês 

de órgãos 

governamentais 

Estudo sobre o Diferencial de 

preços nas compras de 

medicamentos realizados por 

meio das PDPs 

08/2023 

- Número mínimo de 

estudos produzidos 

no Ipea 

- Proporção de 

estudos sobre 

políticas públicas e 

de programas 

prioritários do 

Governo Federal 

- Proporção de 

trabalhos 

desenvolvidos com a 

participação formal 

do Ipea em comitês 

de órgãos 

governamentais 

Fernanda De Negri 
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Estudo sobre o uma estimativa do 

custo de desenvolvimento de 

medicamentos no Brasil 

08/2023 

- Número mínimo de 

estudos produzidos 

no Ipea 

- Proporção de 

estudos sobre 

políticas públicas e 

de programas 

prioritários do 

Governo Federal 

- Proporção de 

trabalhos 

desenvolvidos com a 

participação formal 

do Ipea em comitês 

de órgãos 

governamentais 

Fernanda De Negri 

Estudo sobre a Evolução das 

compras públicas de 

medicamentos 

08/2023 

- Número mínimo de 

estudos produzidos 

no Ipea 

- Proporção de 

estudos sobre 

políticas públicas e 

de programas 

prioritários do 

Governo Federal 

- Proporção de 

trabalhos 

desenvolvidos com a 

Fernanda De Negri 
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participação formal 

do Ipea em comitês 

de órgãos 

governamentais 

Financiamento do 

Desenvolvimento 

Crédito, 

Investimentos e 

Financiamentos 

Nota Técnica I sobre 

Financiamento do 

Desenvolvimento 

12/2023 

- Número mínimo de 

estudos produzidos 

no Ipea 

- Proporção de 

estudos sobre 

políticas públicas e 

de programas 

prioritários do 

Governo Federal 

João Alberto De 

Negri 

Nota Técnica II sobre 

Financiamento do 

Desenvolvimento 

12/2023 

- Número mínimo de 

estudos produzidos 

no Ipea 

- Proporção de 

estudos sobre 

políticas públicas e 

de programas 

prioritários do 

Governo Federal 

João Alberto De 

Negri 

Cooperação 

internacional do 

Brasil em 

Segurança 

Cibernética 

Tecnologia da 

Informação e 

Comunicação 

Apresentação 12/2023 

- Número mínimo de 

estudos produzidos 

no Ipea 

José Eduardo M. 

S. Brandão 

Estudo sobre a Cooperação na 

proteção de dados pessoais 
12/2023 

- Número mínimo de 

estudos produzidos 

no Ipea 

José Eduardo M. 

S. Brandão 
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Estudo sobre a Cooperação no 

combate aos crimes digitais 
12/2023 

- Número mínimo de 

estudos produzidos 

no Ipea 

José Eduardo M. 

S. Brandão 

Estudo sobre a Cooperação no 

G20 
12/2023 

- Número mínimo de 

estudos produzidos 

no Ipea 

José Eduardo M. 

S. Brandão 

Estudo sobre a Cooperação nas 

Nações Unidas 
12/2023 

- Número mínimo de 

estudos produzidos 

no Ipea 

José Eduardo M. 

S. Brandão 

Estudo sobre a Cooperação nos 

BRICS 
12/2023 

- Número mínimo de 

estudos produzidos 

no Ipea 

José Eduardo M. 

S. Brandão 

Estudo sobre a Cooperação em 

defesa cibernética 
12/2023 

- Número mínimo de 

estudos produzidos 

no Ipea 

José Eduardo M. 

S. Brandão 

O Brasil na 

OCDE e os 

indicadores de 

digitalização 

Tecnologia da 

Informação e 

Comunicação 

Mapeamento dos indicadores de 

digitalização da OCDE 
06/2023 

- Número mínimo de 

estudos produzidos 

no Ipea 

- Proporção de 

estudos sobre 

políticas públicas e 

de programas 

prioritários do 

Governo Federal 

José Eduardo M. 

S. Brandão 

Estudo sobre a posição do Brasil 

nos indicadores de digitalização 

da OCDE 

12/2023 

- Número mínimo de 

estudos produzidos 

no Ipea 

- Proporção de 

José Eduardo M. 

S. Brandão 
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estudos sobre 

políticas públicas e 

de programas 

prioritários do 

Governo Federal 

Avaliação de 

impactos 

socioeconômicos 

do programa 

Tarifa Social de 

Energia Elétrica 

Infraestrutura - 

Energia 

Avaliação de política pública, 

validada junto a parceiros 

institucionais 

12/2023 

- Número mínimo de 

estudos produzidos 

no Ipea 

Edison Benedito 

da Silva Filho 

Eficiência 

Produtiva - 

análise e 

proposições para 

aumentar a 

produtividade no 

Brasil 

Produtividade 

Nota I com proposição de 

aperfeiçoamento institucional para 

incremento da produtividade 

brasileira 

06/2023 

- Número mínimo de 

estudos produzidos 

no Ipea 

Edison Benedito 

da Silva Filho 

Nota II com proposição de 

aperfeiçoamento institucional para 

incremento da produtividade 

brasileira 

12/2023 

- Número mínimo de 

estudos produzidos 

no Ipea 

Edison Benedito 

da Silva Filho 

Simulações 

utilizando 

Modelos de 

Equilíbrio Geral 

Computável 

Tributação Simulação da extinção do IPI 06/2023 

- Número mínimo de 

estudos produzidos 

no Ipea 

- Proporção de 

estudos sobre 

políticas públicas e 

de programas 

prioritários do 

Governo Federal 

João Maria de 

Oliveira 
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Simulações de Reforma Tributária 06/2023 

- Número mínimo de 

estudos produzidos 

no Ipea 

João Maria de 

Oliveira 

Estimação e 

simulações da 

Matriz Insumo 

Produto 

Interregional 

Brasileira 

Produtividade 
Estudo sobre a Decomposição 

Estrutural da Economia Brasileira 
06/2023 

- Número mínimo de 

estudos produzidos 

no Ipea 

- Proporção de 

estudos sobre 

políticas públicas e 

de programas 

prioritários do 

Governo Federal 

João Maria de 

Oliveira 

Modelagem 

Macroeconômica 

Estimação da Matriz Interregional 

Brasileira - 2018 
06/2023 

- Número mínimo de 

estudos produzidos 

no Ipea 

João Maria de 

Oliveira 

Matriz de Insumo-Produto e 

Desenvolvimento Regional: 

introduzindo e discutindo dados 

de Notas Fiscais de Compra de 

Bens e Serviços 

12/2023 

- Número mínimo de 

estudos produzidos 

no Ipea 

- Proporção de 

estudos submetidos 

para revistas 

acadêmicas 

indexadas externas 

ao Ipea 

João Maria de 

Oliveira 

Apresentação da Matriz 

Interregional Brasileira - 2018 
06/2023 

- Número de 

apresentações de 
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Apresentação decomposição 

estrutural da economia brasileira 
06/2023 

estudos e pesquisas 

em seminários e 

eventos (internos ou 

externos) 

- Proporção de 

eventos voltados às 

políticas públicas 

prioritárias do 

Governo Federal 

Estimação da 

Matriz de Origem 

Destino Logística 

- 2018 

Infraestrutura - 

Transportes 

Estimação da Matriz de Origem 

Destino Logística - 2018 

12/2023 

- Número mínimo de 

estudos produzidos 

no Ipea 

João Maria de 

Oliveira 
Apresentação Matriz OD logística 

- 2018 

- Número de 

apresentações de 

estudos e pesquisas 

em seminários e 

eventos (internos ou 

externos)  

- Proporção de 

eventos voltados às 

políticas públicas 

prioritárias do 

Governo Federal 

Simulações 

utilizando 

Modelos de 

Equilíbrio Geral 

Computável 

Tributação 
Apresentação de simulação de 

reforma tributária 
06/2023 

- Número de 

apresentações de 

estudos e pesquisas 

em seminários e 

João Maria de 

Oliveira 
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eventos (internos ou 

externos)  

- Proporção de 

eventos voltados às 

políticas públicas 

prioritárias do 

Governo Federal 

Radar Setorial 

(Business 

Inteligence) 

Cadeias 

Produtivas 

Lançamento do Radar 08/2023 

- Número de 

apresentações de 

estudos e pesquisas 

em seminários e 

eventos (internos ou 

externos)  

- Proporção de 

eventos voltados às 

políticas públicas 

prioritárias do 

Governo Federal 

Rafael Silveira 

Soares Leão 

Lançamento do Radar 12/2023 

- Número de 

apresentações de 

estudos e pesquisas 

em seminários e 

eventos (internos ou 

externos)  

- Proporção de 

eventos voltados às 

políticas públicas 

Rafael Silveira 

Soares Leão 
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prioritárias do 

Governo Federal 

Artigo Radar abril/2023 04/2023 

- Número mínimo de 

estudos produzidos 

no Ipea 

Rafael Silveira 

Soares Leão 

Artigo Radar abril/2023 04/2023 

- Número mínimo de 

estudos produzidos 

no Ipea 

Rafael Silveira 

Soares Leão 

Artigo Radar abril/2023 04/2023 

- Número mínimo de 

estudos produzidos 

no Ipea 

Rafael Silveira 

Soares Leão 

Artigo Radar abril/2023 04/2023 

- Número mínimo de 

estudos produzidos 

no Ipea 

Rafael Silveira 

Soares Leão 

Artigo Radar agosto/2023 08/2023 

- Número mínimo de 

estudos produzidos 

no Ipea 

Rafael Silveira 

Soares Leão 

Artigo Radar agosto/2023 08/2023 

- Número mínimo de 

estudos produzidos 

no Ipea 

Rafael Silveira 

Soares Leão 

Artigo Radar agosto/2023 08/2023 

- Número mínimo de 

estudos produzidos 

no Ipea 

Rafael Silveira 

Soares Leão 

Artigo Radar agosto/2023 08/2023 

- Número mínimo de 

estudos produzidos 

no Ipea 

Rafael Silveira 

Soares Leão 
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Artigo Radar dezembro/2023 12/2023 

- Número mínimo de 

estudos produzidos 

no Ipea 

Rafael Silveira 

Soares Leão 

Artigo Radar dezembro/2023 12/2023 

- Número mínimo de 

estudos produzidos 

no Ipea 

Rafael Silveira 

Soares Leão 

Artigo Radar dezembro/2023 12/2023 

- Número mínimo de 

estudos produzidos 

no Ipea 

Rafael Silveira 

Soares Leão 

Artigo Radar dezembro/2023 12/2023 

- Número mínimo de 

estudos produzidos 

no Ipea 

Rafael Silveira 

Soares Leão 

Evento para divulgação de 

resultado de pesquisa (com 

público interno) 

04/2023 

- Número de 

apresentações de 

estudos e pesquisas 

em seminários e 

eventos (internos ou 

externos) 

- Proporção de 

eventos voltados às 

políticas públicas 

prioritárias do 

Governo Federal 

Organização de Boletim Ipea 07/2023 

- Número mínimo de 

estudos produzidos 

no Ipea 

Cooperação 

Institucional para 

Infraestrutura - 

Energia 

Webinários a serem combinados 

com contraparte do ACT - temas 
12/2023 

- Número de 

apresentações de 

Luís Felipe 

Giesteira 
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estudos em 

Governança, 

Segurança 

Internacional e 

Segurança 

Energética 

prováveis: estágio dos projetos 

estratégicos das FA e potencial da 

economia verde no Brasil 

estudos e pesquisas 

em seminários e 

eventos (internos ou 

externos) 

Webinários a serem combinados 

com contraparte do ACT - temas 

prováveis: estágio dos projetos 

estratégicos das FA e potencial da 

economia verde no Brasil 

12/2023 

- Número de 

apresentações de 

estudos e pesquisas 

em seminários e 

eventos (internos ou 

externos) 

Luís Felipe 

Giesteira 

Webinários a serem combinados 

com contraparte do ACT - temas 

prováveis: estágio dos projetos 

estratégicos das FA e potencial da 

economia verde no Brasil 

12/2023 

- Número de 

apresentações de 

estudos e pesquisas 

em seminários e 

eventos (internos ou 

externos) 

Luís Felipe 

Giesteira 

Livro Economia 

Mineral 

Economia 

Mineral 

Estudo sobre a escala da produção 

mineral: uma análise dos portes 

dos empreendimentos 

mineradores brasileiros 

12/2023 

- Número mínimo de 

estudos produzidos 

no Ipea 

- Proporção de 

estudos sobre 

políticas públicas e 

de programas 

prioritários do 

Governo Federal 

Rafael Silveira 

Soares Leão 

Estudo sobre a relevância da 

mineração para o comércio 

exterior brasileiro 

12/2023 

- Número mínimo de 

estudos produzidos 

no Ipea 

Rafael Silveira 

Soares Leão 
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- Proporção de 

estudos sobre 

políticas públicas e 

de programas 

prioritários do 

Governo Federal 

Estudo sobre o mercado de 

trabalho da mineração 
12/2023 

- Número mínimo de 

estudos produzidos 

no Ipea 

- Proporção de 

estudos sobre 

políticas públicas e 

de programas 

prioritários do 

Governo Federal 

Rafael Silveira 

Soares Leão 

Estudo sobre o esforço inovador 

de P&D do setor minerador 

brasileiro 

12/2023 

- Número mínimo de 

estudos produzidos 

no Ipea 

- Proporção de 

estudos sobre 

políticas públicas e 

de programas 

prioritários do 

Governo Federal 

Rafael Silveira 

Soares Leão 

Estudo sobre “O Brasil, uma 

potência mineral? Relevância 

mundial do país na produção, 

12/2023 

- Número mínimo de 

estudos produzidos 

no Ipea 

- Proporção de 

Rafael Silveira 

Soares Leão 
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comercialização e nos estoques de 

substâncias minerais” 

estudos sobre 

políticas públicas e 

de programas 

prioritários do 

Governo Federal 

Estudo sobre “Mineração, inimiga 

do meio-ambiente? Uma análise 

comparativa com a agropecuária” 

12/2023 

- Número mínimo de 

estudos produzidos 

no Ipea 

- Proporção de 

estudos sobre 

políticas públicas e 

de programas 

prioritários do 

Governo Federal 

Rafael Silveira 

Soares Leão 

Estudo sobre “Royalties da 

Mineração e seus benefícios para 

os municípios brasileiros” 

12/2023 

- Número mínimo de 

estudos produzidos 

no Ipea 

- Proporção de 

estudos sobre 

políticas públicas e 

de programas 

prioritários do 

Governo Federal 

Rafael Silveira 

Soares Leão 
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Lançamento do Livro de 

Economia Mineral 

12/2023 

- Número de 

apresentações de 

estudos e pesquisas 

em seminários e 

eventos (internos ou 

externos) 

- Proporção de 

eventos voltados às 

políticas públicas 

prioritárias do 

Governo Federal 

Rafael Silveira 

Soares Leão 

Estudo sobre a extensão da cadeia 

produtiva da mineração no PIB 

Brasileiro 

- Número mínimo de 

estudos produzidos 

no Ipea 

- Proporção de 

estudos sobre 

políticas públicas e 

de programas 

prioritários do 

Governo Federal 

Rafael Silveira 

Soares Leão 

Estímulo ao 

Transporte 

Ferroviário de 

Passageiros 

Infraestrutura - 

Transportes 

Estudo sobre “Estímulo ao 

Transporte Ferroviário de 

Passageiros” 

08/2023 

- Número mínimo de 

estudos produzidos 

no Ipea 

- Proporção de 

estudos sobre 

políticas públicas e 

de programas 

Erivelton Pires 

Guedes 
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prioritários do 

Governo Federal 

Estudo sobre “Estímulo ao 

Transporte Ferroviário de 

Passageiros (TD)” 

12/2023 

- Número mínimo de 

estudos produzidos 

no Ipea 

- Proporção de 

estudos sobre 

políticas públicas e 

de programas 

prioritários do 

Governo Federal 

Erivelton Pires 

Guedes 

Seminário sobre transporte 

ferroviário de passageiros 
12/2023 

- Número de 

apresentações de 

estudos e pesquisas 

em seminários e 

eventos (internos ou 

externos) 

- Proporção de 

eventos voltados às 

políticas públicas 

prioritárias do 

Governo Federal 

Erivelton Pires 

Guedes 

Estímulo à 

reciclagem de 

automóveis e 

renovação da 

frota nacional 

Infraestrutura - 

Transportes 

Estudo 1 sobre “Reciclagem de 

automóveis e renovação da frota 

nacional”  

08/2023 

- Número mínimo de 

estudos produzidos 

no Ipea 

- Proporção de 

estudos sobre 

políticas públicas e 

Erivelton Pires 

Guedes 
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de programas 

prioritários do 

Governo Federal 

Estudo 2 sobre “Reciclagem de 

automóveis e renovação da frota 

nacional”  

10/2023 

- Número mínimo de 

estudos produzidos 

no Ipea 

- Proporção de 

estudos sobre 

políticas públicas e 

de programas 

prioritários do 

Governo Federal 

Erivelton Pires 

Guedes 

Seminário sobre reciclagem 

automotiva 
12/2023 

- Número de 

apresentações de 

estudos e pesquisas 

em seminários e 

eventos (internos ou 

externos) 

- Proporção de 

eventos voltados às 

políticas públicas 

prioritárias do 

Governo Federal 

Erivelton Pires 

Guedes 

Trajetórias dos 

jovens da escola 

ao mercado de 

trabalho: 

avaliando o 

Trabalho 

Exercício similar ao de Corseuil et 

al. (2019), mas recorrendo a um 

grupo de controle identificado a 

partir do Censo Escolar 

03/2023 

- Número mínimo de 

estudos produzidos 

no Ipea 

- Proporção de 

estudos sobre 

Matheus Stivali 
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programa jovem 

aprendiz 

políticas públicas e 

de programas 

prioritários do 

Governo Federal 

Análise das trajetórias dos 

participantes do programa, 

seguindo a abordagem de 

McVicar & Anyadike-Danes 

(2002) 

03/2023 

- Número mínimo de 

estudos produzidos 

no Ipea 

- Proporção de 

estudos sobre 

políticas públicas e 

de programas 

prioritários do 

Governo Federal 

Matheus Stivali 

Uma avaliação de impacto da 

política de aprendizagem 

profissional 

06/2023 

- Número mínimo de 

estudos produzidos 

no Ipea 

Matheus Stivali 

Uma tipificação das trajetórias 

laborais dos jovens aprendizes 
06/2023 

- Número mínimo de 

estudos produzidos 

no Ipea 

Matheus Stivali 

Avaliação de 

Impacto do 

“Crédito 

Assistido” para as 

MPEs 

Micro e Pequena 

Empresa 

TD com os resultados do estudo 12/2023 

- Número mínimo de 

estudos produzidos 

no Ipea 

Mauro Oddo 

Nogueira  

Seminário para divulgação do 

estudo 
12/2023 

- Número de 

apresentações de 

estudos e pesquisas 

em seminários e 

eventos (internos ou 

externos) 

Mauro Oddo 

Nogueira  
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- Proporção de 

eventos voltados às 

políticas públicas 

prioritárias do 

Governo Federal 

Mip - Pib Cadeias 

Produtivas 

Cadeias 

Produtivas 
Relatórios de Atividades 08/2023 

- Número mínimo de 

estudos produzidos 

no Ipea 

Rafael Silveira 

Soares Leão 

Economia de 

Plataformas: 

análise das 

transformações 

recentes 

Inovação 

Elaboração de capítulo para 

compor livro sobre TICs 

organizado por Luis Kubota 

6/2023 

- Número mínimo de 

estudos produzidos 

no Ipea 

Túlio Chiarini 

Publicação mediante aprovação 

das revistas. 
12/2023 

- Número mínimo de 

estudos produzidos 

no Ipea 

- Proporção de 

estudos submetidos 

para revistas 

acadêmicas 

indexadas externas 

ao Ipea 

Túlio Chiarini 

Políticas Públicas 

Comparadas: uma 

abordagem 

endógena, 

empírica e 

espacial 

Modelagem 

Microeconômica 
Análise central do projeto 12/2023 

- Número mínimo de 

estudos produzidos 

no Ipea 

- Proporção de 

estudos submetidos 

para revistas 

acadêmicas 

Bernardo Alves 

Furtado 
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indexadas externas 

ao Ipea 

Documentação projeto 12/2023 

- Número mínimo de 

estudos produzidos 

no Ipea 

Bernardo Alves 

Furtado 

Assessoria 

técnica a 

demandas na área 

de energia da 

Diset e de órgãos 

do governo 

Infraestrutura - 

Energia 

Diagnóstico e proposição de 

alterações em políticas públicas 

em energia (sem necessidade de 

recursos) 

02/2023 

- Número mínimo de 

estudos produzidos 

no Ipea 

José Mauro de 

Morais 

Infraestrutura - 

Petróleo & Gás 

Análise de temas relativos à 

evolução dos investimentos e da 

capacidade instalada das fontes de 

energia renovável e de petróleo e 

gás (sem necessidade de recursos) 

02/2023 

- Número mínimo de 

estudos produzidos 

no Ipea 

- Proporção de 

estudos sobre 

políticas públicas e 

de programas 

prioritários do 

Governo Federal 

José Mauro de 

Morais 

Preparação e apresentação de 

estudo sobre o efeito das energias 

renováveis na segurança 

energética (sem necessidade de 

recursos) 

02/2023 

- Número de 

apresentações de 

estudos e pesquisas 

em seminários e 

eventos (internos ou 

externos) 

- Proporção de 

eventos voltados às 

políticas públicas 

José Mauro de 

Morais 
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prioritárias do 

Governo Federal 

Avaliações e 

proposições de 

políticas públicas 

para a defesa 

nacional – fase 2 

Cadeias 

Produtivas 

Texto sobre desempenho, custo, 

empresas envolvidas e descrição 

dos "Projetos Estratégicos" da 

Defesa 

12/2023 

- Número mínimo de 

estudos produzidos 

no Ipea 

- Proporção de 

estudos sobre 

desenvolvimento 

socioeconômico para 

os próximos 5 anos 

Luís Felipe 

Giesteira 

Texto sobre a evolução 

comparada dos setores CNAE a 3 

dígitos da indústria de 

transformação brasileira entre 

2007 e 2020 

12/2023 

- Número mínimo de 

estudos produzidos 

no Ipea 

- Proporção de 

estudos sobre 

políticas públicas e 

de programas 

prioritários do 

Governo Federal 

Luís Felipe 

Giesteira 

Texto sobre afinidade tecnológica 

e potencial para spin off e spin in 

da base industrial de defesa 

brasileira 

12/2023 

- Número mínimo de 

estudos produzidos 

no Ipea 

- Proporção de 

estudos submetidos 

para revistas 

acadêmicas 

indexadas externas 

ao Ipea 

Luís Felipe 

Giesteira 
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Retorno Social de 

Investimentos em 

Saneamento 

Básico 

Infraestrutura - 

Saneamento 

Texto para Discussão sobre 

impactos do investimento em 

saneamento em indicadores de 

saúde 

03/2023 

- Número mínimo de 

estudos produzidos 

no Ipea 

- Proporção de 

estudos sobre 

políticas públicas e 

de programas 

prioritários do 

Governo Federal 

José Gustavo Feres 

Artigo sobre eficiência do setor 

saneamento para boletim Radar 
03/2023 

- Número mínimo de 

estudos produzidos 

no Ipea 

- Proporção de 

estudos sobre 

políticas públicas e 

de programas 

prioritários do 

Governo Federal 

José Gustavo Feres 

Artigo sobre retorno social do 

investimento para boletim Radar 
06/2023 

- Número mínimo de 

estudos produzidos 

no Ipea 

- Proporção de 

estudos sobre 

políticas públicas e 

de programas 

prioritários do 

Governo Federal 

José Gustavo Feres 
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Texto para Discussão sobre 

impactos do investimento em 

saneamento no absenteísmo 

laboral 

09/2023 

- Número mínimo de 

estudos produzidos 

no Ipea 

- Proporção de 

estudos sobre 

políticas públicas e 

de programas 

prioritários do 

Governo Federal 

José Gustavo Feres 

Texto para Discussão sobre 

impactos do investimento em 

saneamento no absenteísmo 

escolar 

12/2023 

- Número mínimo de 

estudos produzidos 

no Ipea 

- Proporção de 

estudos sobre 

políticas públicas e 

de programas 

prioritários do 

Governo Federal 

José Gustavo Feres 

Investimentos, 

Financiamento e 

Regulação em 

Infraestrutura 

Infraestrutura - 

Energia 

Participação em reuniões 

referentes a Câmara Temática de 

Abertura e Crescimento do 

Mercado e Competitividade do 

Programa Nacional de Hidrogênio 

– Ministério de Economia – 

SEAE - ME 

12/2023 

- Proporção de 

trabalhos 

desenvolvidos com a 

participação formal 

do Ipea em comitês 

de órgãos 

governamentais 

Kátia Rocha 

Estudo sobre a Avaliação da 

competitividade do Hidrogênio 

Verde no Brasil (LCOH) e 

12/2023 

- Número mínimo de 

estudos produzidos 

no Ipea 

Kátia Rocha 
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analisar estratégias de políticas 

públicas para o desenvolvimento 

da respectiva indústria no Brasil. 

- Proporção de 

estudos sobre 

políticas públicas e 

de programas 

prioritários do 

Governo Federal 

Estudo sobre a avaliação da 

competitividade do Hidrogênio 

Verde no Brasil (LCOH) e 

analisar estratégias de políticas 

públicas para o desenvolvimento 

da respectiva indústria no Brasil. 

12/2023 

- Número mínimo de 

estudos produzidos 

no Ipea 

- Proporção de 

estudos sobre 

políticas públicas e 

de programas 

prioritários do 

Governo Federal 

Kátia Rocha 

Regulação 

Estudo sobre os Aprimoramentos 

regulatórios para a metodologia 

de cálculo de indenizações 

relativas a investimentos em bens 

reversíveis no caso de extinção 

antecipada 

12/2023 

 

- Número mínimo de 

estudos produzidos 

no Ipea 

- Proporção de 

estudos sobre 

políticas públicas e 

de programas 

prioritários do 

Governo Federal 

Kátia Rocha 

Estudo para analisar o espaço para 

crescimento da oferta de títulos 

privados coorporativos 

(debentures) para financiamento 

12/2023 

- Número mínimo de 

estudos produzidos 

no Ipea 

- Proporção de 

Kátia Rocha 
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privado via debentures de 

infraestrutura no Brasil em 

comparação com pares Globais 

estudos sobre 

políticas públicas e 

de programas 

prioritários do 

Governo Federal 

Admirável mundo 

das novas 

tecnologias de 

informação e 

comunicação: 

oportunidades e 

riscos para o 

Brasil 

Tecnologia da 

Informação e 

Comunicação 

Apresentação 12/2023 

- Número de 

apresentações de 

estudos e pesquisas 

em seminários e 

eventos (internos ou 

externos) 

- Proporção de 

eventos voltados às 

políticas públicas 

prioritárias do 

Governo Federal 

Luis Claudio 

Kubota 

Estudo sobre a Implementação da 

tecnologia 5G no contexto da 

transformação digital e indústria 

5.0 

12/2023 

- Número mínimo de 

estudos produzidos 

no Ipea 

- Proporção de 

estudos sobre 

políticas públicas e 

de programas 

prioritários do 

Governo Federal 

Luis Claudio 

Kubota 

Estudo sobre a Situação atual e 

perspectivas dos serviços e 
12/2023 

- Número mínimo de 

estudos produzidos 

no Ipea 

Luis Claudio 

Kubota 
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tecnologias associadas ao 5G na 

Europa: IoT, indústria 4.0 

- Proporção de 

estudos sobre 

políticas públicas e 

de programas 

prioritários do 

Governo Federal 

Estudo sobre a Situação atual e 

perspectivas dos serviços e 

tecnologias associadas ao 5G no 

Brasil: IoT, indústria 4.0 

12/2023 

- Número mínimo de 

estudos produzidos 

no Ipea 

- Proporção de 

estudos sobre 

políticas públicas e 

de programas 

prioritários do 

Governo Federal 

Luis Claudio 

Kubota 

Estudo sobre “Robôs e salários no 

Brasil” 
12/2023 

- Número mínimo de 

estudos produzidos 

no Ipea 

- Proporção de 

estudos sobre 

políticas públicas e 

de programas 

prioritários do 

Governo Federal 

Luis Claudio 

Kubota 

Estudo sobre a “Segurança 

cibernética no contexto da 

implantação do 5G e IoT no 

Brasil” 

12/2023 

- Número mínimo de 

estudos produzidos 

no Ipea 

- Proporção de 

Luis Claudio 

Kubota 
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estudos sobre 

políticas públicas e 

de programas 

prioritários do 

Governo Federal 

Estudo sobre as “Trajetórias 

ocupacionais de profissionais de 

TI no Brasil” 

12/2023 

- Número mínimo de 

estudos produzidos 

no Ipea 

- Proporção de 

estudos sobre 

políticas públicas e 

de programas 

prioritários do 

Governo Federal 

Luis Claudio 

Kubota 

Estudo sobre as “Compras 

governamentais de serviços de IA 

no Brasil” 

12/2023 

- Número mínimo de 

estudos produzidos 

no Ipea 

- Proporção de 

estudos sobre 

políticas públicas e 

de programas 

prioritários do 

Governo Federal 

Luis Claudio 

Kubota 

Estudo sobre as “Plataformas 

digitais” 
12/2023 

- Número mínimo de 

estudos produzidos 

no Ipea 

- Proporção de 

estudos sobre 

Luis Claudio 

Kubota 
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políticas públicas e 

de programas 

prioritários do 

Governo Federal 

Estudo sobre a “Governança 

internacional de TICs” 
12/2023 

- Número mínimo de 

estudos produzidos 

no Ipea 

- Proporção de 

estudos sobre 

políticas públicas e 

de programas 

prioritários do 

Governo Federal 

Luis Claudio 

Kubota 

Estudo sobre as “Técnicas e uso 

de análise de dados” 
12/2023 

- Número mínimo de 

estudos produzidos 

no Ipea 

- Proporção de 

estudos sobre 

políticas públicas e 

de programas 

prioritários do 

Governo Federal 

Luis Claudio 

Kubota 

Capítulo de livro sobre 

federalismo e digitalização no 

Brasil 

06/2023 

- Número mínimo de 

estudos produzidos 

no Ipea 

- Proporção de 

estudos sobre 

políticas públicas e 

Luis Claudio 

Kubota 
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de programas 

prioritários do 

Governo Federal 

Acompanhamento 

da Conjuntura das 

cadeias 

produtivas da 

Indústria 

Brasileira 

Tecnologia da 

Informação e 

Comunicação 

Relatórios de Atividades 04/2023 

- Número mínimo de 

estudos produzidos 

no Ipea 

Luis Dias Bahia 

Relatórios de Atividades 08/2023 

- Número mínimo de 

estudos produzidos 

no Ipea 

Luis Dias Bahia 

Relatórios de Atividades 12/2023 

- Número mínimo de 

estudos produzidos 

no Ipea 

Luis Dias Bahia 

Relatórios de Atividades 12/2023 

- Número mínimo de 

estudos produzidos 

no Ipea 

Luis Dias Bahia 

Determinantes de 

Produtividade do 

Trabalho das 

Cadeias 

Produtivas 

Brasileiras no 

período 2000-

2020 

Cadeias 

Produtivas 
Relatórios de Atividades 10/2023 

- Número mínimo de 

estudos produzidos 

no Ipea 

Luis Dias Bahia 

Avaliações e 

proposições de 

políticas públicas 

Cadeias 

Produtivas 

Nota sistematizando primeiros 

resultados da base de dados sobre 

as empresas de defesa, espacial e 

nuclear descritas no item 1 

12/2023 

- Número mínimo de 

estudos produzidos 

no Ipea 

Luís Felipe 

Giesteira 



138 

 

para a defesa 

nacional – fase 2 
Texto explorando seis testes 

diferentes sobre impacto das 

aquisições de defesa, espacial e 

nuclear sobre desempenho das 

firmas 

12/2023 

- Número mínimo de 

estudos produzidos 

no Ipea 

- Proporção de 

estudos sobre 

desenvolvimento 

socioeconômico para 

os próximos 5 anos 

Luís Felipe 

Giesteira 

Texto sobre dinâmica do sistema 

setorial de defesa ou estimando 

uma função demanda para gasto 

com defesa a partir de dados em 

painel 

12/2023 

- Número mínimo de 

estudos produzidos 

no Ipea 

Luís Felipe 

Giesteira 

Saúde em Dados Saúde 
A financeirização da economia 

brasileira 
12/2023 

- Número mínimo de 

estudos produzidos 

no Ipea 

Carlos Octávio 

Ocké-Reis 

Fonte: DISET 

 

TABELA 23 – PROCESSOS 2023 - DISET 

TÍTULO DO 

PROJETO 

ÁREA 

TEMÁTICA 
PRODUTOS 

DATA DE 

ENTREGA 

INDICADOR 

ESTRATÉGICO 

EQUIPE 

Centro de Pesquisa 

em Ciência, 

Tecnologia e 

Sociedade do Ipea 

Inovação Relatório sobre o FNDCT 12/2023 

- Número mínimo de 

estudos produzidos 

no Ipea 

- Proporção de 

estudos sobre 

Fernanda De Negri 
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políticas públicas e 

de programas 

prioritários do 

Governo Federal 

- Proporção de 

trabalhos 

desenvolvidos com a 

participação formal 

do Ipea em comitês 

de órgãos 

governamentais 

Notas técnicas sobre orçamento de 

Ciência, Tecnologia e Inovação 

previsto no Ploa 2024 

12/2023 

- Número mínimo de 

estudos produzidos 

no Ipea 

- Proporção de 

estudos sobre 

políticas públicas e 

de programas 

prioritários do 

Governo Federal 

Fernanda De Negri 

Apresentação de texto sobre o 

orçamento de C&T no período 

recente 

12/2023 

- Número de 

apresentações de 

estudos e pesquisas 

em seminários e 

eventos (internos ou 

externos) 

- Proporção de 

eventos voltados às 

Fernanda De Negri 
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políticas públicas 

prioritárias do 

Governo Federal 

Notas técnicas sobre orçamento de 

Ciência, Tecnologia e Inovação 

previsto no Ploa 2024 

12/2023 

- Número mínimo de 

estudos produzidos 

no Ipea 

- Proporção de 

estudos sobre 

políticas públicas e 

de programas 

prioritários do 

Governo Federal 

CMAP - Comitê de 

Monitoramento e 

Avaliação de 

Políticas Públicas 

Avaliação de 

Políticas 

Públicas 

Representação do Ipea junto ao 

CMAP 
12/2023 

- Número mínimo de 

estudos produzidos 

no Ipea 

- Proporção de 

trabalhos 

desenvolvidos com a 

participação formal 

do Ipea em comitês 

de órgãos 

governamentais 

Pedro Carvalho  de 

Miranda 

Relatórios finais 03/2023 

- Proporção de 

trabalhos 

desenvolvidos com a 

Pedro Carvalho  de 

Miranda 
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participação formal 

do Ipea em comitês 

de órgãos 

governamentais 

Participação nas reuniões finais de 

apresentação do relatório 
06/2023 

- Número de 

apresentações de 

estudos e pesquisas 

em seminários e 

eventos (internos ou 

externos) 

- Proporção de 

eventos voltados às 

políticas públicas 

prioritárias do 

Governo Federal 

Pedro Carvalho de 

Miranda 

Precificação de 

tecnologias e 

avaliação de 

políticas de 

desenvolvimento do 

complexo industrial 

da saúde 

Inovação 

Lançamento de livro sobre 

formação de preços nos mercados 

de medicamentos 

12/2023 

- Número de 

apresentações de 

estudos e pesquisas 

em seminários e 

eventos (internos ou 

externos) 

- Proporção de 

eventos voltados às 

políticas públicas 

prioritárias do 

Governo Federal 

Fernanda De Negri 

 Fonte: DISET 
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4.8 DIRETORIA DE ESTUDOS E POLÍTICAS SOCIAIS – DISOC 

Gestor da Unidade: Herton Ellery Araújo 

 

A Diretoria de Estudos e Políticas Sociais (Disoc) realiza estudos e pesquisas sobre as condições de vida da população brasileira e o 

assessoramento e avaliação de políticas e programas sociais, além da disseminação dos resultados.  

Principais áreas de atuação: Previdência social; mercado de trabalho; saúde; assistência social; desenvolvimento rural e segurança alimentar; 

estudos geracionais; demografia; educação; igualdade de gênero e de raça; pobreza e desigualdade; cultura; e políticas indígenas. 

Para o ano de 2023, a diretoria propõe-se executar ações que resultarão mais de 180 produtos. 

Dentre as principais ações, destacam-se as seguintes: 

 

 Acompanhamento e análise de políticas de Igualdade de Gênero, e de Raça e de Gerações 

a) Fornecer aos formuladores, executores e avaliadores das políticas públicas na área de igualdade de gênero e políticas para as 

mulheres um quadro completo e periódico de informações e análises sobre a conjuntura e a implementação das ações do governo 

federal nesta área.  

b) Analisar a execução e evolução das políticas voltadas ao enfrentamento ao racismo e à promoção da igualdade racial. 

 

 Cuidados antes e depois da pandemia 

Analisar o papel da família como um ator importante na oferta e demanda de cuidados e como a pandemia afetou estes papéis. 

Assume-se que isso depende do seu momento no curso da vida, do nível de recursos humanos, financeiros e do tempo que se têm 

disponíveis dentro de cada ambiente familiar. Desta forma esse projeto busca responder às seguintes questões: o que são cuidados, 

para quem oferecer, quem oferece e como oferecer. 
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  Plataformas Digitais: Uma nova modalidade de contratação do trabalho de cuidados 

Analisar o papel das empresas de plataformas na oferta de serviços de cuidados para idosos? Seria apenas o “match” entre 

contratantes e contratados cadastrados nas plataformas? De que forma esta modalidade de contratação de serviços pode operar para 

garantir serviços de melhor qualidade para os contratantes e melhores condições de trabalho para os cuidadores? 

 

 Acompanhamento e Análise da Política de Saúde e de Assistência Social  

Acompanhar e analisar as políticas de Saúde e de Assistência Social, considerando os princípios e diretrizes constitucionais que 

norteiam o direito à saúde e à proteção social no Brasil. 

 

 Beneficiômetro da Seguridade Social 

Produzir indicadores que explicitem os benefícios que a população recebe da Seguridade Social por meio dos seus componentes 

Saúde e Assistência Social. 

 

 Gasto Social com Crianças e Adolescentes 

Realização de pesquisas; elaboração de relatórios; participação em eventos fóruns e reuniões; apoio à Frente Parlamentar da Primeira 

Infância. 

 

 Seminário das Quintas 

Realizar Webinários com a apresentação e discussão de trabalhos em andamento na Disoc e/ou convidados. 

 

 Políticas Sociais: Acompanhamento e Análise 
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Fornecer aos formuladores, executores, avaliadores das políticas públicas, bem como aos atores sociais em geral, um quadro 

completo e periódico de informações e análises sobre a conjuntura e a implementação das ações nas áreas de Previdência Social, 

Assistência social, Saúde, Trabalho e Renda, Educação, Cultura, Desenvolvimento Rural, Igualdade Racial e Igualdade de Gênero. 

 

 Análises do Mercado de Trabalho e Acompanhamento das Políticas de Trabalho e Renda 

Realizar pesquisas que sejam capazes de fornecer análises, diagnósticos e avaliações que subsidiem e informem a realização das 

atribuições das Secretarias de Estudos e Estatísticas do Trabalho e da Secretaria de Trabalho do Ministério do Trabalho. Tais 

pesquisas devem ter como base os micros dados administrativos do próprio MTP, o que tornará possível um diagnóstico detalhado 

do Sistema Público de Emprego. 

 

 Análises e Acompanhamento das Políticas de Desenvolvimento Rural 

Analisar as principais políticas e programas de desenvolvimento, por meio do acompanhamento e análise das ações governamentais 

voltadas à área, bem como outros programas e políticas com impacto direto no desenvolvimento rural sustentável, principalmente 

quando relativos aos assentados da reforma agrária e agricultores familiares. 

 

 Acompanhamento e análise de políticas de previdência social 

Estudos e pesquisas que visem analisar os desafios da previdência social e acompanhar sua evolução institucional e indicadores de 

dimensão/escala dos programas, sustentabilidade, cobertura, suficiência/adequabilidade e desigualdade das políticas previdenciárias 

e de proteção social correlatas. 

 

 Painel de Informações do Beneficiômetro da Seguridade Social 
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Consiste em disponibilizar indicadores sobre os benefícios ofertados pelo Estado à população no âmbito da Seguridade Social 

(Previdência, Assistência Social e Saúde) para possibilitar melhor compreensão sobre a dimensão da proteção social no Brasil. 

 

 Acompanhamento e Análise de políticas educacionais 

O acompanhamento e análise das políticas educacionais sob responsabilidade do Mec são fundamentais para oferecer subsídios a 

formuladores, gestores e avaliadores das políticas públicas da área, assim como a profissionais acadêmicos vinculados ao tema. 

 

 Avaliações ex-ante do potencial de financiamentos com pagamentos vinculados à renda futura como política de crédito. 

Empréstimos com amortizações condicionadas à renda (ECRs) são um financiamento que otimiza as eficiências transacionais 

envolvidas no governamental de tributação da renda pessoal. Protege o devedor contra períodos de baixa renda, pois as amortizações 

variam de acordo com as flutuações no seu rendimento ao longo da vida. Há décadas conjugam proteção social com sustentabilidade 

fiscal no financiamento de estudantes de ensino superior em número crescente de países. 

 

 Volatilidade de renda no Brasil 

Quase todas as análises sobre pobreza e desigualdade no Brasil utilizam dados transversais de rendimentos, ou seja, consideram os 

rendimentos apenas em um único momento do tempo, em geral um único mês de referência. No entanto, em um país com elevada 

rotatividade no trabalho e um grande setor informal, sabemos que o cenário não é tão simples, com muitas famílias sofrendo grandes 

flutuações de renda de um mês para outro. Por isso, o projeto, realizando em conjunto com pesquisadores do Insper, utiliza os painéis 

da PNAD Contínua, do IBGE, para investigar as flutuações de renda de curto e médio prazo das famílias brasileiros, documentando 

padrões e seus efeitos sobre as estimativas de pobreza e desigualdade, bem como as consequências para o desenho e funcionamento 

de programas sociais. 
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 Núcleo de Informações Sociais – Ninsoc 

Calcular indicadores sociais para as diversas coordenações da Disoc e para as representações desta em comitês e grupos de trabalho 

dos Ministérios Setoriais e junto aos fóruns de representação de participação social. 

 

TABELA 24 – PROJETOS 2023 - DISOC 

TÍTULO DO 

PROJETO 

ÁREA 

TEMÁTICA 
PRODUTOS 

DATA DE 

ENTREGA 

INDICADOR 

ESTRATÉGICO 

EQUIPE 

Cuidados antes e 

depois da pandemia 

Políticas 

Públicas 
Livro (15 capítulos) 31/12/2023 

Estudos sobre 

políticas públicas e 

de programas 

prioritários do 

Governo Federal 

Coordenação: Ana Amélia 

Camarano e Luana Simões. 

Carolina Tokarsi 

Enid Rocha Andrade e Silva 

Fernanda Lira Goes  

Francisco Moraes da C. Marques 

 

Bolsistas: Carolina Pereira 

Daniele Fernandes 

Ranna Mythes Souza Correa 

Stephanie Natalie Burile 

Thamires da Silva Ribeiro 

Pesquisa sobre 

Cuidados e 

plataformas digitais 

(pesquisa de 

campo) 

Políticas 

Públicas 

Relatório: Plataformas 

Digitais: Uma nova 

modalidade de 

contratação do trabalho 

de cuidados 

31/12/2023 

Estudos sobre 

políticas públicas e 

de programas 

prioritários do 

Governo Federal 

Coordenação: Ana Amélia 

Camarano  

Carolina Tokarsi 

Enid Rocha Andrade e Silva 

Fernanda Lira Goes  

Francisco Moraes da C. Marques 

Luana Simões 
Texto para Discussão 
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Bolsistas: Carolina Pereira 

Daniele Fernandes 

Ranna Mythes Souza Correa 

Stephanie Natalie Burile 

Thamires da Silva Ribeiro 

Universalização da 

licença parental no 

Brasil 

Políticas 

Públicas 

TD ou Nota Técnica: 

Análise de experiências 

internacionais e 

propostas para 

implementação no Brasil 

30/08/2023 

Estudos sobre 

políticas públicas e 

de programas 

prioritários do 

Governo Federal 

Coordenação: Fernanda Lira Goes 

Ana Amélia Camarano 

Carolina Tokarsi 

Fernanda Lira Goes  

Luana Simões 

 

Bolsistas: Carolina Pereira 

Daniele Fernandes 

Ranna Mythes Souza Correa 

Stephanie Natalie Burile 

Thamires da Silva Ribeiro 

Desafios e 

propostas para os 

jovens egressos dos 

serviços de 

acolhimento: Quem 

são, onde estão e o 

que fazem 

Juventude 

Relatório a ser entregue 

para parceiros externos 

31/12/2023 

Estudos sobre 

políticas públicas e 

de programas 

prioritários do 

Governo Federal 

Coordenação:  Enid Rocha 

Andrade e Silva 

Texto para Discussão 

Serviços de 

Acolhimento 

Familiar para 

Crianças e 

Criança e 

Adolescente 
Texto para Discussão 31/07/2023 

Estudos sobre 

políticas públicas e 

de programas 

Coordenação:  Enid Rocha 

Andrade e Silva 



148 

 

Adolescentes por 

que não avançam? 

(Famílias 

Acolhedoras) 

prioritários do 

Governo Federal 

“Sistema Municipal 

de Cuidados de 

Belém” ONU 

Mulheres/Prefeitura 

de Belém  

Gênero 

Relatório sobre a 

estrutura pública de 

cuidados na cidade de 

Belém/PA 

31/07/2023 

Estudos sobre 

políticas públicas e 

de programas 

prioritários do 

Governo Federal 

Coordenação: Carolina Pereira 

Tokarski 

Economia dos 

cuidados: 

ocupações e atuação 

do Estado 

Gênero Texto para Discussão 31/12/2023 

Estudos sobre 

políticas públicas e 

de programas 

prioritários do 

Governo Federal 

Coordenação:  Luana Simões 

Pinheiro 

Carolina Tokarski  

Bolsistas: Ranna Mythes Souza 

Correa 

Stephanie Natalie Burile 

Beneficiômetro da 

Assistência Social 

Assistência 

Social 
TD: Beneficiômetro da 

Assistência Social 
30/06/2023 

Estudos sobre 

políticas públicas e 

de programas 

prioritários do 

Governo Federal 

Coordenação: Cláudia Regina 

Baddini Curralero 

Andrea Barreto de Paiva 

Bolsista: Marina Brito Pinheiro 

Digitalização das 

políticas sociais 

Assistência 

Social 

Relatório: Cadastro 

Único: pandemia, 

digitalização e os limites 

e possibilidades do atual 

modelo 

31/06/2023 

Estudos sobre 

políticas públicas e 

de programas 

prioritários do 

Governo Federal 

Coordenação: Denise do Carmo 

Direito 

Cláudia Regina Baddini Curralero  

Elaine Cristina Licio 

 Relatório: Dimensões da 

digitalização das 
31/12/2023 



149 

 

políticas públicas 

(revisão teórica) 

Financiamento da 

Assistência Social 

Assistência 

Social 

Relatório: 

Financiamento das 3 

esferas da política de 

Assistência Social 

31/12/2023 

Estudos sobre 

políticas públicas e 

de programas 

prioritários do 

Governo Federal 

Coordenação: Andrea Barreto de 

Paiva 

Cláudia Regina Baddini Curralero 

Bolsista: Marina Brito Pinheiro 

Análise sobre 

experiências de 

transferência de 

renda nos governos 

estaduais durante a 

pandemia Covid-19 

Assistência 

Social 

TD: Análise das 

experiências 

identificadas 

31/12/2023  Elaine Cristina Licio 

Auxílio 

Emergencial e 

Stimlus Check 

como medidas de 

enfrentamento da 

pandemia covid-19 

no Brasil e nos 

EUA 

Assistência 

Social 

TD: Análise de ambas as 

experiências 
28/02/2023 

Estudos sobre 

políticas públicas e 

de programas 

prioritários do 

Governo Federal 

Elaine Cristina Licio 

PriorizaSUS Saúde 

Relatório: Coordenação 

entre instâncias e papel 

do Ministério da Saúde 

no SUS 

31/12/2023 

Estudos sobre 

políticas públicas e 

de programas 

prioritários do 

Governo Federal 

Edvaldo Batista de Sá 

Luciana Mendes Santos Servo 

Rodrigo Pucci de Sá e Benevides 

 

Consultor Cepal: Sérgio Francisco 

Piola 
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Relatório: Gestão do Sus 

Coordenação: Fabiola Sulpino 

Vieira 

Edvaldo Batista de Sá 

Luciana Mendes Santos Servo 

Rodrigo Pucci de Sá e Benevides 

 

Consultor Cepal: Sérgio Francisco 

Piola 

Relatório: Iniquidades 

em saúde 

Coordenação: Fabiola Sulpino 

Vieira 

Edvaldo Batista de Sá 

Luciana Mendes Santos Servo 

Rodrigo Pucci de Sá e Benevides 

 

Consultor Cepal: Sérgio Francisco 

Piola 

Relatório: 

Financiamento do Sus 

Coordenação: Fabiola Sulpino 

Vieira 

Edvaldo Batista de Sá 

Luciana Mendes Santos Servo 

Rodrigo Pucci de Sá e Benevides 

 

Consultor Cepal: Sérgio Francisco 

Piola 

Avaliação de 

políticas de saúde 
Saúde 

Relatório: Recursos 

humanos em saúde 
31/12/2023 

Estudos sobre 

políticas públicas e 

de programas 

Coordenação: Luciana Mendes 

Santos Servo 
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prioritários do 

Governo Federal 

Política 

farmacêutica 

brasileira 

Saúde 
Relatório: Assistência 

farmacêuticas no SUS 
31/12/2023 

Estudos sobre 

políticas públicas e 

de programas 

prioritários do 

Governo Federal 

Coordenação: Fabiola Sulpino 

Vieira 

Desigualdades no 

setor de saúde no 

Brasil 

Saúde 

Relatório: Desigualdade 

no acesso à atenção à 

saúde 

31/12/2023 

Estudos sobre 

políticas públicas e 

de programas 

prioritários do 

Governo Federal 

Edvaldo Batista de Sá 

Financiamento e 

gasto do Sus: estado 

da arte e 

perspectivas futuras 

Saúde 
Relatório: Emendas 

parlamentares 
31/12/2023 

Estudos sobre 

políticas públicas e 

de programas 

prioritários do 

Governo Federal 

Fabiola Sulpino Vieira 

Financiamento e 

gasto da saúde: 

conta-satélite de 

saúde (10ª fase) 

Saúde 

Nota técnica: Gastos das 

três esferas de governo 

com medicamentos 
31/12/2023 

Estudos sobre 

políticas públicas e 

de programas 

prioritários do 

Governo Federal 

Coordenação: Luciana Mendes 

Santos Servo 

Fabiola Sulpino Vieira 

Rodrigo Pucci de Sá e Benevides 

Relatório: Apoio ao 

IBGE na revisão da nova 

base de contas nacionais 

Contas SHA: 

Desdobramentos 
Saúde 

Relatório: Avanços nas 

discussões sobre a tabela 

SUS 

31/12/2023 

Estudos sobre 

políticas públicas e 

de programas 

prioritários do 

Governo Federal 

Coordenação: Luciana Mendes 

Santos Servo 

Rodrigo Pucci de Sá e Benevides 
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Beneficiômetro da 

Seguridade Social: 

O Sistema Único de 

Saúde ao Longo do 

Ciclo de Vida dos 

Brasileiros 

Saúde 

Relatório: Indicadores e 

análise do 

beneficiômetro da saúde 

31/12/2023 

Estudos sobre 

políticas públicas e 

de programas 

prioritários do 

Governo Federal 

Coordenação: Edvaldo Batista de 

Sá 

Fabiola Sulpino Vieira 

Luciana Mendes Santos Servo  

Rodrigo Pucci de Sá e Benevides 

Seguridade Social 

no Brasil 

Seguridade 

Social 

TD: Bases conceituais e 

interfaces da seguridade 

social 

31/12/2023 

Estudos sobre 

políticas públicas e 

de programas 

prioritários do 

Governo Federal 

Coordenação: Fabiola Sulpino 

Vieira 

Bolsista: Luciana Jaccoud 

TD: Seguridade social 

sob a perspectiva do 

Poder Público no Brasil 

Coordenação: Fabiola Sulpino 

Vieira 

Marco Antônio de Carvalho 

Natalino 

Relatório: Seguridade 

social no Brasil 

Coordenação: Fabiola Sulpino 

Vieira 

Bolsista: Luciana Jaccoud 

Gasto Social com 

Crianças e 

Adolescentes 

Orçamento 

Público / 

Crianças e 

Adolescentes 

Relatório de Pesquisa  

31/12/2023 

Estudos sobre 

políticas públicas e 

de programas 

prioritários do 

Governo Federal 

José Aparecido Carlos Ribeiro 
Seminário/evento para 

divulgação 

Uma análise sobre o 

Programa Emprega 

+ Mulheres 

instituído pela MP 

1116 

 

Trabalho 

 Nota técnica para BMT 20/03/2023 

Estudos sobre 

políticas públicas e 

de programas 

prioritários do 

Governo Federal 

 

Joana Costa; Ana Luiza Barbosa 

Trajetórias no 

mercado de trabalho 

 

Trabalho 
TD 29/12/2023 

Estudos sobre 

desenvolvimento 
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de casais que se 

tornaram pais 

socioeconômico 

para os próximos 5 

anos 

Joana Costa; Ana Luiza Barbosa; 

Marcos Hecksher 

200 anos de 

Independência: o 

debate sobre o 

assalariamento e a 

formação do 

mercado de trabalho 

no Brasil  

 

Trabalho 
TD 29/12/2023 

Estudos sobre 

desenvolvimento 

socioeconômico 

para os próximos 5 

anos 

 

André Calixtre 

The Great 

Resignation: 

comparação 

internacional sobre 

o fenômeno das 

demissões 

voluntárias durante 

a Pandemia  

Trabalho 
Relatório de Pesquisa – 

Acordo IPEA-MTE 
29/12/2023 

Estudos sobre 

desenvolvimento 

socioeconômico 

para os próximos 5 

anos 

André Calixtre 

Determinantes dos 

Acidentes de 

Trabalho no Brasil 

Trabalho 

Relatório que analisa os 

fatores que aumentam o 

risco de sofrer 

afastamentos do trabalho 

29/12/2023 

Estudos sobre 

desenvolvimento 

socioeconômico 

para os próximos 5 

anos 

Brunu Amorim 

Demanda por 

alimentos e 

demanda por 

consumo no Brasil 

Segurança 

Alimentar 

Relatório sobre deflator 

de preços regional, 

segurança alimentar e 

nível de processamento 

no Brasil 

31/12/2023 

Estudos sobre 

desenvolvimento 

socioeconômico 

para os próximos 5 

anos 

Ana Luiza Barbosa, Fernando 

Gaiger Silveira 
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Economia da 

família e economia 

do gênero no Brasil 

Trabalho 

Relatório sobre poder de 

barganha e uso do tempo 

de lazer no Brasil  

30/11/2023 

Estudos sobre 

desenvolvimento 

socioeconômico 

para os próximos 5 

anos 

Ana Luiza Barbosa 

Gastos Tributários 

com Saúde – IRPF 

e IRPJ (com 

recursos CNPq) 

Finanças 

Públicas 

Relatórios de pesquisa: 

Comportamento e 

projeções dos gastos 

tributários em saúde via 

IRPF e IRPJ 

31/05/2023 

Estudos sobre 

políticas públicas e 

de programas 

prioritários do 

Governo Federal 

Fernando Gaiger Silveira 

Rodrigo Orair  

Monica Mora (Dimac) 

Estudo sobre o “Perfil 

dos beneficiários das 

deduções médicas no 

IRPF e das despesas 

com assistência dos 

empregados no IRPJ” 

30/09/2023 

Estudo sobre as 

“Estimativas dos 

impactos na 

arrecadação, na 

distribuição de renda, no 

consumo privado e na 

demanda ao Sus” 

31/12/2023 

Consumo feminino 

e tributação 

Finanças 

Públicas 

Texto para discussão 

sobre o perfil de 

consumo da população 

feminina e efeitos sobre 

o ônus fiscal por gênero 

31/08/2023 

Estudos sobre 

desenvolvimento 

socioeconômico 

para os próximos 5 

anos 

Fernando Gaiger Silveira 
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Classes Sociais e 

Perfis de Consumo 

Economia do 

bem-estar 

Texto para discussão 

sobre o perfil de 

consumo e rendimentos 

segundo a classe social 

do chefe do domicílio 

 

28/02/2023 

Estudos sobre 

desenvolvimento 

socioeconômico 

para os próximos 5 

anos 

 

 

Fernando Gaiger Silveira 

Determinantes 

demográficos e 

socioeconômicos da 

poupança das 

famílias brasileiras  

 

Economia 

TD: Análise 

econométrica 

multivariada com dados 

da POF (com ênfase no 

investimento em capital 

humano)  

20/12/2023 

Estudos sobre 

desenvolvimento 

socioeconômico 

para os próximos 5 

anos 

 

Marcos Antonio Coutinho da 

Silveira 

Avaliação do 

Programa Nacional 

de Alimentação 

Escolar - PNAE 

Segurança 

Alimentar 

TD sobre impactos do 

fornecimento de 

produtos da Agricultura 

Familiar na alimentação 

escolar 

 

29/12/2023 

Estudos sobre 

políticas públicas e 

de programas 

prioritários do 

Governo Federal 

Alexandre Arbex Valadares, 

Eduardo Zen, Fábio Alves, Regina 

Sambuichi, Sandro Pereira 

Avaliação do 

Programa Nacional 

de Bioinsumos 

 

Desenvolvimento 

Rural 

Relatório de avaliação 

da política 

 

29/12/2023 

Estudos sobre 

políticas públicas e 

de programas 

prioritários do 

Governo Federal 

Regina Sambuichi, Alexandre 

Arbex Valadares, Fábio Alves 

Avaliação do 

Programa de 

Garantia de Preços 

da 

Desenvolvimento 

Rural 

Relatório de avaliação 

da política 
29/12/2023 

Estudos sobre 

políticas públicas e 

de programas 

prioritários do 

Governo Federal 

Alexandre Arbex Valadares, Fábio 

Alves 
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Sociobiodiversidade 

– PGPM-Bio 

Densidade 

contributiva entre 

os aposentados do 

RGPS 

Previdência 

Social 

Artigo/TD: Densidade 

contributiva entre os 

aposentados do RGPS 

no ano 2018 

31/12/2023 

Estudos sobre 

políticas públicas e 

de programas 

prioritários do 

Governo Federal 

Geraldo Andrade da Silva Filho 

Painel de 

Informações do 

Beneficiômetro da 

Seguridade Social 

Previdência 

Social 

Portal web contendo 

dados e conteúdo das 

áreas de previdência 

social, assistência social 

e saúde 

31/12/2023 

Estudos sobre 

políticas públicas e 

de programas 

prioritários do 

Governo Federal 

Andrea Barreto de Paiva 

Fabio Monteiro Vaz 

Fabiola Sulpino Vieira 

Luciana Mendes Santos Servo 

A reestruturação do 

Sistema Nacional 

de Avaliação da 

Educação Superior 

Educação Relatório de pesquisa 15/12/2023 

Estudos sobre 

políticas públicas e 

de programas 

prioritários do 

Governo Federal 

André Gambier Campos 

Formação técnica e 

tecnológica de 

profissionais de 

tecnologia da 

informação no 

Brasil 

Educação Relatório de pesquisa 15/12/2023 

Estudos sobre 

políticas públicas e 

de programas 

prioritários do 

Governo Federal 

André Gambier Campos 

Políticas sociais-

acompanhamento e 

análise – Políticas 

Indígenas no 30 

Políticas 

Indígenas 
Capítulo do BPS 30 31/12/2023 

Estudos sobre 

políticas públicas e 

de programas 

prioritários do 

Governo Federal 

Frederico A. B. da Silva 

Isabella Cristina Lunelli (bolsista) 
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Políticas sociais-

acompanhamento e 

análise – Políticas 

Culturais no 30 

Políticas 

Culturais 
Capítulo do BPS 30 31/12/2023 

Estudos sobre 

políticas públicas e 

de programas 

prioritários do 

Governo Federal 

Frederico A.B. da Silva 

CMAP Sasi/Sus 
Políticas 

Indígenas 
Relatório de Pesquisa 31/07/2023 

Estudos sobre 

políticas públicas e 

de programas 

prioritários do 

Governo Federal 

Frederico A. B. da Silva 

Isabella Cristina Lunelli (bolsista) 

CMAP Pronac 
Políticas 

Culturais 
Relatório de Pesquisa 31/07/2023 

Estudos sobre 

políticas públicas e 

de programas 

prioritários do 

Governo Federal 

Frederico A.B. da Silva 

Objetivos de 

desenvolvimento 

sustentável para a 

Educação e a 

situação brasileira: 

Breve evolução e 

notas para o debate 

público 

Educação Texto para Discussão 29/12/2023 

Estudos sobre 

políticas públicas e 

de programas 

prioritários do 

Governo Federal 

Milko Matijascic 

Avaliação dos 

Objetivos do 

Desenvolvimento 

Sustentável  

 

Educação 
Relatório de pesquisa 30/12/2023 

Estudos sobre 

políticas públicas e 

de programas 

prioritários do 

Governo Federal 

Milko Matijascic 
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Elaboração de 

estudo destacando 

elementos 

selecionados que 

geram 

desigualdades na 

educação brasileira 

e as possíveis 

alternativas de 

política para a sua 

redução 

 

Educação 
Relatório de pesquisa 30/12/2023 

Estudos sobre 

políticas públicas e 

de programas 

prioritários do 

Governo Federal 

Milko Matijascic 

Avaliações ex-ante 

do potencial de 

financiamentos com 

pagamentos 

vinculados à renda 

futura como política 

de crédito 

Educação 

TD projeções FIES 31/05/2023 Estudos sobre 

políticas públicas e 

de programas 

prioritários do 

Governo Federal 

Paulo Meyer Nascimento, 

Abigail Santos (estagiária) 

Fabio Maciel (Bolsista) 
TD projeções EPT 30/09/2023 

Estudos educação 

básica 
Educação 

TD Poupança Jovem 31/032023 Estudos sobre 

políticas públicas e 

de programas 

prioritários do 

Governo Federal 

Paulo Meyer Nascimento 

Abigail Santos (estagiária) 
TD Magistério Educação 

Básica 
31/12/2023 

Avaliação sobre a 

implementação do 

“Novo Ensino 

Médio” e 

consequências 

Educação 

Estudo, para elaboração 

de texto analítico sobre 

os modelos de 

implementação do Novo 

Ensino Médio brasileiro 

20/12/2023 

Estudos sobre 

políticas públicas e 

de programas 

prioritários do 

Governo Federal 

Sergio Luiz Doscher da Fonseca 
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nos estados e no Distrito 

Federal 

Volatilidade de 

renda no Brasil 

Desigualdade e 

Pobreza 
Texto para Discussão 31/12/2023 

Estudos sobre 

políticas públicas e 

de programas 

prioritários do 

Governo Federal 

Pedro H. G. Ferreira de Souza 

Marcos Dantas Hecksher; Rafael 

Guerreiro Osorio; Solange Ledi 

Gonçalves (Bolsista) 

Mobilidade 

intergeracional de 

educação no Brasil 

Desigualdade e 

Pobreza 
Nota Técnica 31/12/2023 

Estudos sobre 

políticas públicas e 

de programas 

prioritários do 

Governo Federal 

Pedro H. G. Ferreira de Souza  

 

Empresas e 

desigualdade de 

renda no mercado 

de trabalho formal 

Desigualdade e 

Pobreza 

Texto para o Boletim de 

Mercado de Trabalho 
31/12/2023 

Estudos sobre 

políticas públicas e 

de programas 

prioritários do 

Governo Federal 

Pedro H. G. Ferreira de Souza, 

Miguel Foguel, Fabio Bentz 

Maciel (bolsista) 

Federalismo, 

transferência de 

renda e a crise da 

Covid-19 no Brasil 

Desigualdade e 

Pobreza 

Texto para o Boletim de 

Políticas Sociais 
24/11/2023 

Estudos sobre 

políticas públicas e 

de programas 

prioritários do 

Governo Federal 

Gabriel Coelho Squeff 

Redistribuição de 

renda e ideologia 

partidária: os casos 

de Bolívia, Brasil e 

Uruguai 

Desigualdade e 

Pobreza 
Texto para discussão 28/07/2023 

Estudos sobre 

políticas públicas e 

de programas 

prioritários do 

Governo Federal 

Gabriel Coelho Squeff 
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Revisão técnica de 

capítulos do livro 

The Economy 

Política 

Econômica 

Revisão técnica de 

capítulos para 

publicação em português 

19/05/2023 

Estudos sobre 

políticas públicas e 

de programas 

prioritários do 

Governo Federal 

Claudio Roberto Amitrano (Diest), 

Gabriel Coelho Squeff; Raphael 

Rocha Gouvêa (Dimac); Lucas 

Ferraz Vasconcelos (Dimac) 

A informação de 

renda na PNADC 

Desigualdade e 

Pobreza 
Texto para Discussão 01/06/2023 

Estudos sobre 

políticas públicas e 

de programas 

prioritários do 

Governo Federal 

Rafael Guerreiro Osorio 

Eficiência, eficácia 

e efetividade de 

programas 

focalizados de 

transferência de 

renda 

Desigualdade e 

Pobreza 
Texto para Discussão 01/09/2023 

Estudos sobre 

políticas públicas e 

de programas 

prioritários do 

Governo Federal 

Rafael Guerreiro Osorio 

Indicadores mensais 

do mercado de 

trabalho 

Trabalho 
Artigos curtos para blog 

da Carta de Conjuntura 
31/12/2023 

Estudos sobre 

políticas públicas e 

de programas 

prioritários do 

Governo Federal 

Maria Andreia Parente Lameiras; 

Marcos Dantas Hecksher 

Relações entre 

fecundidade e 

condições sociais 

antes da gravidez e 

depois do 

nascimento do bebê 

Políticas de 

Gênero 
Texto para Discussão 31/12/2023 

 

Estudos sobre 

políticas públicas e 

de programas 

prioritários do 

Governo Federal 

Joana Simões Costa; Ana Luiza N. 

H. Barbosa; Marcos Dantas 

Hecksher 
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Revisão e 

atualização de 

séries do Ipeadata 

Social 

Desigualdade e 

Pobreza 
Atualização do Ipeadata 31/12/2023 

Estudos sobre 

políticas públicas e 

de programas 

prioritários do 

Governo Federal 

Marcos Dantas Hecksher 

Fonte: DISOC 

 

TABELA 25 – PROCESSOS 2023 - DISOC 

TÍTULO DO 

PROJETO 

ÁREA 

TEMÁTICA 
PRODUTOS 

DATA DE 

ENTREGA 

INDICADOR 

ESTRATÉGICO 

EQUIPE 

Acompanhamento 

das políticas de 

gênero 

Gênero 

Estudo sobre o “Retrato das 

Desigualdades de Gênero e 

Raça” (atualização e divulgação) 

31/12/2023 

Estudos sobre 

políticas públicas e 

de programas 

prioritários do 

Governo Federal 

Coordenação:  

Luana Simões 

Carolina Tokarsi 

Bolsistas: Ranna 

Myrthes 

Stephanie Natalie 

Burile 

Artigo para o BPS 30 

Acompanhamento 

da dinâmica 

demográfica 

Políticas Públicas 

TD ou Nota Técnica analisando 

os resultados do Censo 

Demográfico de 2020 

31/12/2023 

Estudos sobre 

políticas públicas e 

de programas 

prioritários do 

Governo Federal 

Coordenação: Ana 

Amélia Camarano 

Bolsista: Daniele 

Fernandes 

Acompanhamento 

das políticas de 

raça 

Raça 

Retrato das Desigualdades de 

Gênero e Raça (atualização e 

divulgação) BPS 30 

31/12/2023 

Estudos sobre 

políticas públicas e 

de programas 

Coordenação:  

Fernanda Lira 

Goes 
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prioritários do 

Governo Federal 

Francisco Moraes 

da Silva Marques 

 

Bolsistas: 

Carolina Pereira 

Thamires da Silva 

Ribeiro 

Acompanhamento 

da Política de 

Assistência Social 

Assistência Social 

Capítulo: BPS 30 – Assistência 

Social 
31/12/2023 

Estudos sobre 

políticas públicas e 

de programas 

prioritários do 

Governo Federal 

Coordenação: 

Andrea Barreto de 

Paiva 

Cláudia Regina 

Baddini Curralero 

Denise do Carmo 

Direito 

Elaine Cristina 

Licio 

Marco Antônio de 

Carvalho Natalino 

 

Bolsista: Marina 

Brito Pinheiro 

Nota Técnica: Balanço - 

Participação Social nas 

instituições participativas da 

assistência social 

31/10/2023 

Acompanhamento 

e análise da 

política de saúde 

Saúde Capítulo: BPS 30 – Saúde 31/12/2023 

Estudos sobre 

políticas públicas e 

de programas 

prioritários do 

Governo Federal 

Coordenação: 

Fabiola Sulpino 

Vieira 

Edvaldo Batista de 

Sá 

Luciana Mendes 

Santos Servo 
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Rodrigo Pucci de 

Sá e Benevides 

Acompanhamento 

do financiamento 

público em saúde 

Saúde 

Relatório: Acompanhamento da 

execução orçamentária e 

financeira saúde das três esferas 

de governo 

31/12/2023 

Estudos sobre 

políticas públicas e 

de programas 

prioritários do 

Governo Federal 

Rodrigo Pucci de 

Sá e Benevides 

Seminário das 

Quintas 
Políticas Sociais Realização de 15 Webinars 

01/03/2023 a         

31/10/2023 

Apresentações de 

estudos e pesquisas 

em seminários e 

eventos (internos ou 

externos) 

Jose Aparecido 

Carlos Ribeiro 

Políticas Sociais: 

Acompanhamento 

e Análise 

Políticas Sociais Publicação BPS 30 31/05/2023 

Estudos sobre 

políticas públicas e 

de programas 

prioritários do 

Governo Federal 

Luana Simões 

Pinheiro e 

Alexandre Arbex 

(Editores). 

Marcelo Galiza, 

Eduardo Zen, 

Helder Rogério 

Sant’Ana, José 

Aparecido 

Ribeiro, Luciana 

Mendes Servo, 

Marcelo Galiza, 

Rodrigo Pucci e 

Sandro Pereira 

Análise das 

Políticas de 
Trabalho 

Boletim 30/04/2023 Estudos sobre 

políticas públicas e 

Sandro Pereira, 

Carlos Henrique Boletim 31/10/2023 
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Emprego e 

(BMT) Boletim 

de Mercado de 

Trabalho: 

Conjuntura e 

Análise 

de programas 

prioritários do 

Governo Federal 

L. Corseuil, Lauro 

Ramos 

Análise das 

Políticas de 

Emprego e 

(BMT) Boletim 

de Mercado de 

Trabalho: 

Conjuntura e 

Análise 

 

Trabalho 

Relatório sobre aumento de 

demissão voluntaria 
29/12/2023 

Estudos sobre 

desenvolvimento 

socioeconômico 

para os próximos 5 

anos 

Carlos Henrique 

Corseuil, Miguel 

Foguel 

Análise das 

Políticas de 

Emprego e 

(BMT) Boletim 

de Mercado de 

Trabalho: 

Conjuntura e 

Análise 

Trabalho 

Relatório sobre análise da 

judicialização trabalhista no 

Brasil 

29/12/2023 Estudos sobre 

desenvolvimento 

socioeconômico 

para os próximos 5 

anos 

Carlos Henrique 

Corseuil, 

Alexandre Samy 

(ASTEC) 

Análise das 

Políticas de 

Emprego e 

(BMT) Boletim 

de Mercado de 

Trabalho: 

Trabalho 

Relatório sobre impacto do 

abono no mercado de trabalho 

formal 

29/12/2023 

Estudos sobre 

políticas públicas e 

de programas 

prioritários do 

Governo Federal 

Carlos Henrique 

Corseuil, Miguel 

Foguel 
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Conjuntura e 

Análise 

Análise das 

Políticas de 

Emprego e 

(BMT) Boletim 

de Mercado de 

Trabalho: 

Conjuntura e 

Análise 

Trabalho 

Relatório com a avaliação do 

desempenho do mercado de 

trabalho na PNADC pela 

justaposição de variações na 

oferta e na demanda (diagrama 

de fases) 

29/12/2023 

Estudos sobre 

desenvolvimento 

socioeconômico 

para os próximos 5 

anos 

Lauro Ramos 

Análise das 

Políticas de 

Emprego e 

(BMT) Boletim 

de Mercado de 

Trabalho: 

Conjuntura e 

Análise 

Trabalho 

Relatório sobre a distribuição de 

crianças em domicílios por faixa 

de renda domiciliar. 

29/12/2023 

Estudos sobre 

desenvolvimento 

socioeconômico 

para os próximos 5 

anos 

Lauro Ramos 

Análise das 

Políticas de 

Emprego e 

(BMT) Boletim 

de Mercado de 

Trabalho: 

Conjuntura e 

Análise 

Trabalho 

TD: Curso técnico de nível 

médio e ingresso na educação 

superior. 

29/12/2023 

Estudos sobre 

desenvolvimento 

socioeconômico 

para os próximos 5 

anos 

Mauricio Cortez 

Reis, Danielle 

Carusi Machado 

(UFF) 
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Análise das 

Políticas de 

Emprego e 

(BMT) Boletim 

de Mercado de 

Trabalho: 

Conjuntura e 

Análise 

Trabalho 

TD: Desigualdade de 

rendimentos durante a pandemia 

da Covid-19. 

29/12/2023 

Estudos sobre 

desenvolvimento 

socioeconômico 

para os próximos 5 

anos 

Mauricio Cortez 

Reis, Joana Costa 

Acompanhamento 

e Análise de 

Políticas de 

Trabalho e Renda 

Trabalho Capítulo de periódico 29/12/2023 

Estudos sobre 

políticas públicas e 

de programas 

prioritários do 

Governo Federal 

Sandro Pereira 

Silva, Brunu 

Amorim, Carlos 

Henrique Corseuil 

Acompanhamento 

e Análise de 

Políticas de 

Desenvolvimento 

Rural 

Desenvolvimento 

Rural 
Capítulo de periódico 29/12/2023 

Estudos sobre 

políticas públicas e 

de programas 

prioritários do 

Governo Federal 

Alexandre Arbex 

Valadares, 

Eduardo Zen, 

Fábio Alves, 

Sandro Pereira 

Silva 

Acompanhamento 

e análise da 

política pública 

em relação à 

questão social nas 

barragens 

brasileiras 

Desenvolvimento 

Rural 

Nota Técnica: PL n° 2788/19, 

que institui a Política Nacional 

de Direitos das Populações 

Atingidas por Barragens - PNAB 

31/12/2023 

Estudos sobre 

desenvolvimento 

socioeconômico 

para os próximos 5 

anos 

Eduardo Zen 

Acompanhamento 

e análise de 
Previdência Social 

Capítulo: Boletim de Políticas 

Sociais nº 30 - Previdência 
31/12/2023 

Estudos sobre 

políticas públicas e 

Fabio Monteiro 

Vaz 
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políticas de 

previdência social 

de programas 

prioritários do 

Governo Federal 

Geraldo Andrade 

da Silva Filho 

Graziela Ansiliero 

Leonardo Alves 

Rangel 

Acompanhamento 

e análise de 

políticas de 

previdência social 

Previdência Social 

Artigo/TD: Avaliação do 

Microempreendedor Individual 

(MEI): Revisão da literatura e 

mudanças na legislação 

31/12/2023 

Estudos sobre 

políticas públicas e 

de programas 

prioritários do 

Governo Federal 

Fabio Monteiro 

Vaz e 

Graziela Ansiliero 

Acompanhamento 

e análise de 

políticas de 

previdência social 

Previdência Social 

Artigo/TD: Avaliação do 

Microempreendedor Individual 

(Mei): Avaliação de impacto do 

Mei na filiação e densidade 

contributiva 

31/12/2023 

Estudos sobre 

políticas públicas e 

de programas 

prioritários do 

Governo Federal 

Fabio Monteiro 

Vaz e 

Graziela Ansiliero 

Atlas da 

Violência  

Políticas 

Culturais/Segurança 

Pública 

Relatório de Pesquisa 31/03/2023 

Estudos sobre 

políticas públicas e 

de programas 

prioritários do 

Governo Federal 

Frederico A. B. da 

Silva e 

Isabella Cristina 

Lunelli (bolsista) 

Acompanhamento 

e Avaliação de 

Políticas de 

Educação 

Educação Capítulo de Educação do BPS 30 30/03/2023 

Estudos sobre 

políticas públicas e 

de programas 

prioritários do 

Governo Federal 

Milko Matijascic  

Acompanhamento 

e Análise de 
Educação Capítulo de Educação do BPS 31 30/12/2023 

Estudos sobre 

políticas públicas e 

de programas 

Milko Matijascic  
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Políticas de 

Educação 

prioritários do 

Governo Federal 

Acompanhamento 

das Despesas 

Orçamentárias do 

Mec 

Educação 

Elaboração de texto analítico 

sobre despesas orçamentárias do 

MEC no período 2003 a 2022 

30/06/2023 

Estudos sobre 

políticas públicas e 

de programas 

prioritários do 

Governo Federal 

Sergio Luiz 

Doscher da 

Fonseca 

Ninsoc – 

Coordenação de 

bolsistas e 

supervisão dos 

trabalhos 

demandados pela 

Disoc 

Políticas Sociais 
10 Bases de dados, tabulações 

ou indicadores 
31/12/2023 

Estudos sobre 

políticas públicas e 

de programas 

prioritários do 

Governo Federal 

Pedro H. G. 

Ferreira de Souza 

(coordenação) 

Rafael Guerreiro 

Osorio; Marcos 

Dantas Hecksher; 

Solange Ledi 

Gonçalves 

(Bolsista) 

 
Fonte: DISOC 

 

 

4.9 GERÊNCIA REGIONAL DO IPEA NO RIO DE JANEIRO – GERIO 

Gestor da Unidade: Andrea Bossle de Abreu 

 

A Gerência Regional do Ipea no Rio de Janeiro é responsável por organizar, coordenar e gerir a Unidade Descentralizada do Ipea no Rio 

de Janeiro, sob as premissas delineadas pelos órgãos específicos singulares e órgãos seccionais do Ipea. Além disso, cabe também à Gerência 

reportar à Presidência e à Diretoria Colegiada do Ipea assuntos estratégicos para a Unidade Descentralizada do Ipea no Rio de Janeiro.  Dentre as 

demais competências, esta unidade organizacional objetiva planejar, implementar, acompanhar e controlar ações de natureza de gestão de contratos, 
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de pessoas, orçamentário e financeiro, tecnologia e patrimônio, bem como no cumprimento de metas e objetivos, e implementação de projetos da 

unidade Ipea Rio.  

Para cumprir com essas responsabilidades, vem buscando, permanentemente, alinhar suas ações e soluções junto às diretrizes estabelecidas 

no Ipea em Brasília para que haja uma melhor integração entre as sedes. 

 

TABELA 26 – PROCESSOS 2023 - GERIO 

TÍTULO DO PROCESSO ATIVIDADES 
INDICADOR 

ESTRATÉGICO 
EQUIPE 

Processo de Contratação de 

Produtos e Serviços 

Acompanhamento e implementação de melhoria nos 

prazos para os contratos de aquisição 

Não se aplica 

Gerio/COACC: 

-Andrea Bossle de 

Abreu 

-Isabel Virgínia de 

Alencar 

Identificação dos tipos mais adequados de contratos e 

modalidades de contratação previstos para o ano de 2023 

Planejamento e execução dos projetos de compras de 

forma integrada ao orçamento e ao Pac 

Processos Logístico e 

Patrimonial 

Realização, a cada quadrimestre, do levantamento do 

patrimônio da Gerio 

Não se aplica 

Gerio/Selop: 

-Andrea Bossle de 

Abreu 

-Maria Fernanda 

Mesquita 

Implantação de uma gestão de documentação, a fim de 

que 90% dos processos estejam catalogados até dezembro 

de 2023 

Identificação ao menos 1 processo crítico para melhoria na 

gestão da Infraestrutura física do Ipea 

Processo de Monitoramento 

dos serviços tecnológicos 

Manutenção de ao menos 90% os serviços de TIC 

conforme parâmetros estabelecidos nos contratos firmados 

com o Ipea 

Não se aplica 

Gerio/Seinf: 

-Andrea Bossle de 

Abreu 
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Alcance de ao menos 80% do índice de atendimentos 

satisfatórios (bom ou ótimo) aos usuários de TIC da 

unidade Ipea/Rio 

-Jorge Luís 

Morandi 

Implementação dos sistemas estruturantes em parceria 

com a Dides e CGDTI nas unidades do Ipea/Rio 

Identificação ao menos 1 processo crítico para melhoria na 

gestão tecnológica do Ipea/Rio 

Processo de Execução 

orçamentária 

Acompanhamento e execução, de forma eficiente, do 

orçamento, com o controle dos saldos financeiros e 

orçamentário de 2023 

Não se aplica 

Gerio/SEEOF: 

-Andrea Bossle de 

Abreu 

-Jorge Acácio de 

A. Silva 

Elaboração de 1 relatório mensal da execução 

orçamentária 

Execução do orçamento previsto para 2022, provisionando 

10% do total para eventuais despesas estimadas 

Processo de Gestão de 

Pessoas 

Capacitação de 50% dos servidores da Gerio em cursos de 

liderança e gestão 
Executar em 75 % 

das ações planejadas 

para a realização de 

concurso público e 

atração de pessoal 

Gerio/Segep: 

-Andrea Bossle de 

Abreu 

-Samarina Silva 

Carreira 

Promoção de 2 Encontros Temáticos, para capacitação dos 

colaboradores terceirizados 

Mapeamento das necessidades de recursos humanos da 

Gerio 

Fonte: GERIO 

 

 

Brasília, dezembro/2022 

 

ERIK ALENCAR DE FIGUEIREDO 

Presidente do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada - Ipea 


