
AGENDA ESTRATÉGICA PARA O BRASIL 

A contribuição do Ipea para a superação dos desafios nacionais 

 

Neste momento em que o país enfrenta graves desafios políticos e 

econômicos, cabe ao Ipea contribuir para o debate público e o 

aprimoramento das políticas públicas essenciais ao desenvolvimento 

brasileiro. Entende-se que as medidas de ajuste das contas públicas 

somente se completarão com a formulação de uma nova estratégia de 

desenvolvimento cujas alternativas possíveis devem ser imaginadas e 

debatidas 

Ao Ipea cabe, por meio de seus estudos e pesquisas, não só atuar na 

promoção desse debate, mas também subsidiar e assessorar o governo 

federal no planejamento e na formulação de políticas e programas 

voltados ao desenvolvimento nacional. Nesse sentido, o Ipea concentrará 

seus esforços na condução de pesquisas aplicadas em torno dos temas e 

problemas postos pela atual conjuntura crítica que vive o país.  

Será realizado um seminário em setembro deste ano no qual o Ipea 

iniciará um diálogo com parlamentares, autoridades governamentais, 

especialistas e lideranças da sociedade civil em torno dos desafios e 

propostas para a formulação de uma nova estratégia de desenvolvimento 

para o Brasil. Deste seminário serão originados documentos de 

posicionamento da instituição sobre os temas colocados pela atual 

conjuntura como também serão extraídos subsídios para a edição de 2016 

do Brasil em Desenvolvimento, uma das mais importantes publicações do 

Instituto, assim como para a formulação do Plano de Trabalho de 2016 – 

uma agenda de pesquisas que identifique soluções e provoque a discussão 

das mudanças necessárias nos campos de ação governamental, por meio 

da produção de documentos propositivos, publicações e eventos de 

disseminação e capacitação. 

Os temas que pautarão os debates do seminário e a edição de 2016 do 

Brasil em Desenvolvimento: uma agenda estratégica para o Brasil são os 

seguintes: 

 



Contas públicas 

 Evolução do gasto público em suas dimensões quantitativa e 

qualitativa 

 Alternativas de modelos de tributação, com enfoque na 

compatibilidade dos mesmos com a política de redução das 

desigualdades e inclusão. 

 Impacto fiscal de políticas públicas específicas, notadamente em saúde, 

educação, previdência e assistência social. 

Produtividade e inovação 

 Melhoria do ambiente de negócios e redução da burocracia para a 

inovação 

 Estímulo ao empreendedorismo e à elevação da produtividade 

 Modernização do arcabouço legal de apoio à inovação e diversificação 

do sistema de C&T no Brasil.  

 Novos modelos de contratação de P&D por parte do setor público e 

novos instrumentos de apoio à inovação. 

 Elevação da produtividade por intermédio da qualificação e formação 

da força de trabalho.  

 Efetividade e eficiência dos instrumentos de apoio à inovação 

existentes 

 Experiências internacionais exitosas em termos de inovação e maior 

abertura do país a novas ideias e tecnologias 

Proteção social 

 Institucionalização do Estado de Bem-estar brasileiro  

 Financiamento e impactos econômicos das políticas sociais 

 Novas agendas de política social geradas pelo processo inclusivo 

 Sistema Nacional de Educação: formulação, financiamento, 

coordenação, cooperação e ação supletiva 

 Monitoramento e avaliação da implementação do Plano Nacional de 

Educação 

 Sustentabilidade financeira do Sistema Único de Saúde 



 Mercado de trabalho: terceirização, desoneração da folha e a geração 

de emprego. 

Infraestrutura 

 Governança e arranjos institucionais dos projetos de investimento  

o Planejamento estratégico 

o Licitações e contratações públicas 

o Financiamento de longo prazo 

o Segurança regulatória 

o Licenciamento ambiental  

o Conflitos fundiários 

o Controles da administração pública  

o Relações entre o Estado e a sociedade, especialmente com grupos 

sociais afetados negativamente pelas obras (minorias e povos 

tradicionais, como os indígenas) 

o Capacidade técnica de estados e municípios para executar os 

empreendimentos 

Capacidades do Estado para políticas públicas 

 Capacidades do Estado brasileiro de formular e implementar políticas 

públicas, entregando mais e melhores bens e serviços públicos à 

população 

 Profissionalização da gestão pública 

 Participação da sociedade nos processos decisórios das políticas 

públicas  

 Sistema de controles da administração pública: desempenho e 

accountability da ação governamental  

Desenvolvimento regional e urbano 

 Dinâmica e tendências do desenvolvimento territorial do país com seu 

sistema urbano: articulação da organização espacial da estrutura 

produtiva vis-à-vis a infraestrutura disponível nas diversas escalas 

espaciais. 



 Instrumentos de estímulo à política regional, a exemplo dos fundos 

constitucionais e outros mecanismos de redução das desigualdades 

regionais existentes, com enfoque dos dilemas do federalismo fiscal. 

 Impactos das propostas de reestruturação tributária entre os estados e  

regiões, em especial as voltadas à homogeneização ou unificação do 

ICMS e à adoção do Imposto sobre Valor Agregado. 

Inserção internacional 

 Políticas de integração regional na América Latina, tais como o 

Mercosul, UNASUL e outros mecanismos. 

 Os BRICS e o potencial para a nova inserção da economia brasileira no 

cenário internacional. 

 Variações do fluxo de Investimento Direto Estrangeiro e seu impacto 

na economia brasileira 

 A dinâmica do comércio internacional e seus resultados sobre a oferta 

de bens exportados e a demanda por produtos importados 

 As cooperações internacionais para o desenvolvimento nacional 

Sustentabilidade ambiental 

 Gestão adequada dos recursos naturais do país, diante dos atuais 

desafios econômicos, como insumos fundamentais ao processo de 

desenvolvimento; 

 Grandes desafios relacionados à efetivação das políticas ambientais 

brasileiras, tais como o Código Florestal e a Lei de Resíduos Sólidos, e o 

enfrentamento de problemas críticos relacionados à escassez de 

recursos naturais, como a crise hídrica;  

 Estratégias para se avançar na agenda ambiental, garantindo-se a 

conservação dos recursos e a geração de incentivos econômicos para 

essa conservação. 


