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CHAMADA PÚBLICA IPEA/PNPD Nº 102/2018 - SELEÇÃO DE CANDIDATOS PARA 

CONCESSÃO DE BOLSA 

 

 

O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), fundação pública vinculada ao Ministério 

do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, que desenvolve pesquisas e fornece suporte 

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

programas de desenvolvimento, CONVIDA os interessados a apresentarem propostas nos 

termos aqui estabelecidos para seleção pública de candidatos a bolsa pesquisa, no âmbito 

Subprograma de Pesquisa para o Desenvolvimento Nacional – PNPD do Programa de 

Mobilização da Competência Nacional para Estudos sobre o Desenvolvimento - PROMOB. 

 

1. OBJETO 

A presente Chamada tem por objetivo selecionar interessados, para concessão de bolsa 

pesquisa, que atendam aos requisitos do Termo de Referência constante no Anexo I e no 

REGULAMENTO desta Chamada, em realizar pesquisa no Projeto: “Tópicos em defesa da 

concorrência”. 

 

2. QUANTIDADE E DURAÇÃO DA BOLSA 

Será concedida 01 (uma) bolsa, com duração prevista de 08 (oito) meses, podendo 

ser renovada. 

 

3. REQUISITOS DO CANDIDATO 

 

3.1. Possuir graduação completa em Economia. 

3.1.1. Os títulos obtidos no exterior só serão aceitos se e somente se forem validados por 

universidade pública em conformidade com a legislação vigente. 

3.2. Possuir conhecimento dos softwares Stata (obrigatório) e Python (desejável); 

3.3. Possuir experiência com processamento de dados primários (microdados);  

3.4. Conhecimentos da língua inglesa em nível intermediário ou avançado; 

3.5. Ter disponibilidade para executar as atividades inerentes ao projeto de pesquisa nas 

instalações do IPEA /Rio de Janeiro-RJ; 

3.6. Ter cumprido o interstício de 01 (um) ano, caso tenha recebido seguidamente duas 

concessões de bolsas no IPEA; 

3.7.  Não possuir bolsa IPEA ou de outra instituição no ato da implementação desta bolsa, 

exceto se a bolsa de outra instituição estiver suspensa; 

3.8. Caso tenha vínculo com Instituições Públicas nas esferas Federal, Estadual ou Municipal, 

deverá exercer a função de Pesquisador, Professor Universitário ou equivalente;  

3.9. Caso o candidato tenha possuído bolsa de pesquisa IPEA e seu relatório final tenha 

obtido avaliação péssima, ou caso esteja em situação de pendência na entrega de relatórios 

de atividades, este poderá, a critério do comitê julgador, ser desclassificado;  

3.10. Os candidatos serão selecionados com base na análise de curriculum (profissional e/ou 

acadêmico). Solicita-se aos candidatos adaptarem seus currículos, ressaltando os 

pontos requeridos neste edital. 
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4. APRESENTAÇÃO E ENVIO DAS CANDIDATURAS 

4.1.  A solicitação deve ser apresentada, pelo candidato, mediante o cadastramento de seus 

dados no Sistema de Cadastro de Bolsista, disponível na página do IPEA www.ipea.gov.br, 

mediante a seleção do projeto de interesse, anexando Currículo ou informando endereço 

lattes. 

4.2. Para candidatos que já possuem o cadastro, será necessário acessar a ferramenta, 

selecionar o projeto e anexar a documentação mencionada no item 4.1. desta Chamada 

Pública. 

 

5. CRONOGRAMA 

EVENTOS DATAS 

Início do envio das candidaturas  14 de dezembro de 2018 

Data limite para submissão das candidaturas  24 de dezembro de 2018 

Divulgação dos resultados no Diário Oficial da União e na 

página do IPEA na internet 

 A partir de 28 de dezembro 

2018 

Início das bolsas   A partir de 04 janeiro de 2019. 

5.1. As solicitações devem ser enviadas ao IPEA até às 23h59min. (vinte e três horas e 

cinquenta e nove minutos), horário de Brasília, na data limite para submissão das 

candidaturas.  

5.2. Recomenda-se o envio das propostas com antecedência, uma vez que o IPEA não se 

responsabiliza por propostas não recebidas em decorrência de eventuais problemas técnicos 

e congestionamentos. 

 

6.  DOS ESCLARECIMENTOS E DAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS 

Os esclarecimentos e informações adicionais acerca do conteúdo desta Chamada poderão 

ser obtidos por intermédio do endereço eletrônico pnpd@ipea.gov.br e telefones (61) 2026-

5219 / 5688, referenciando-se ao número da Chamada e nome do projeto. 

 

7.  DA ANULAÇÃO OU REVOGAÇÃO DA CHAMADA PÚBLICA  

7.1. A qualquer tempo, a presente Chamada Pública poderá ser revogada ou anulada, no todo 

ou em parte, a critério do IPEA, sem que isso implique em direito a indenização ou reclamação 

de qualquer natureza.  

7.2. O IPEA poderá cancelar a presente chamada pública caso o Comitê julgador não se 

pronuncie no prazo de 30 dias a contar da entrega das propostas para análise. 

 

8.  IMPUGNAÇÃO DA CHAMADA PÚBLICA 

8.1 A presente chamada pública poderá ser impugnada, até o segundo dia útil anterior ao 

prazo final estabelecido para submissão das candidaturas.  

8.2. Decairá do direito de impugnar os termos da presente chamada o candidato que não o 

fizer até o segundo dia útil anterior ao prazo final estabelecido para submissão das 

candidaturas. Não terá efeito de recurso a impugnação feita por aquele que, em o tendo aceito 

sem objeção, venha apontar, posteriormente ao julgamento, eventuais falhas ou imperfeições. 

8.3. A impugnação deverá ser dirigida à Coordenação responsável pela Chamada Pública, 

por meio eletrônico, para o endereço pnpd@ipea.gov.br. 

 

http://www.ipea.gov.br/
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9.  CLÁUSULA DE RESERVA  

O IPEA reserva-se o direito de resolver os casos omissos e as situações não previstas na 

presente Chamada. 

 

 

 

 

Brasília, 13 de dezembro de 2018.  

 

 

 

MANOEL RODRIGUES DOS SANTOS JUNIOR 

Coordenador Geral de Serviços Corporativos e Apoio a Pesquisa 
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REGULAMENTO 

 

1. OBJETIVO 

A presente Chamada tem por objetivo apoiar atividades de pesquisa, mediante a seleção de 

pesquisadores para atuação nos projetos relacionados, em conformidade com as condições 

estabelecidas deste REGULAMENTO e nas normas contidas nas Portarias IPEA N° 491, de 

28 de dezembro de 2010 e Nº 492, de 29 de dezembro de 2010, e suas alterações, que faz 

parte integrante da presente chamada independente de transcrição. 

 

2. DAS INFORMAÇÕES DO PROJETO 

O detalhamento do projeto está descrito no Termo de Referência, Anexo I da presente 

chamada, onde consta: 

a) Título do Projeto; 

b) Propósito do Trabalho; 

c) Atividades a serem desenvolvidas pelo Bolsista; e 

d) Resultados Esperados. 

 

3. REQUISITOS DO CANDIDATO 

O candidato deverá atender aos requisitos constantes do item 3 da Chamada Pública, o qual 

será avaliado pelo comitê julgador mediante análise curricular.  

  

4. MODALIDADE E VALOR DA BOLSA 

QUANTIDADE MODALIDADE VALOR EM R$ 

 

01 Assistente de Pesquisa I (graduado) 

 

1.700,00 

4.1. O candidato vinculado a Instituição Pública deverá apresentar autorização da instituição 
de origem, comprovando, ainda, que a legislação que rege sua carreira permite atuação em 
projetos de pesquisa do IPEA.  
4.2. O candidato selecionado que possui vínculo com Instituições Públicas nas esferas 
Federal, Estadual ou Municipal só poderá ser contemplado com a bolsa de pesquisa se 
exercer cargo de Pesquisador, professor Universitário ou equivalentes.  

 

5. CRITÉRIOS DE JULGAMENTO 

A seleção das propostas submetidas ao IPEA, em atendimento a esta Chamada, será 

realizada por intermédio de análises e avaliações comparativas por comitê interno nomeado 

para esse fim quanto ao mérito técnico-científico do projeto proposto (Quando for o caso) nas 

seguintes notas: 

NOTA: (0) Insuficiente; (1 – 4) Fraco; (5 – 6) Regular; (7 – 8) Bom – (9-10) Excelente  

PESO NOTA: (1 a 5) 

ITEM CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO PESO 

A Histórico Escolar (no momento da entrevista deverá ser apresentado) 5 

B Experiência em programação 5 

C Entrevista presencial ou por Skype 3 
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 Poderá, a critério do comitê julgador, ser desclassificado o candidato que obtiver nota 
final inferior a 50% do total proposto na presente Chamada. 

6. RESULTADO DO JULGAMENTO  

A relação dos candidatos aprovados será divulgada na página eletrônica do IPEA, disponível 

na Internet no endereço www.ipea.gov.br e seu extrato publicado no Diário Oficial da União. 

 

7. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

7.1. Caso o proponente queira interpor recurso ao resultado do julgamento das propostas, 

poderá apresentar recurso, por meio do e-mail pnpd@ipea.gov.br   o prazo de 3 (três) dias 

úteis, a contar do dia seguinte da data de publicação do resultado no Diário Oficial da União. 

7.2.  O recurso deverá ser dirigido a Comitê Julgador que, após o exame, poderá julgar pelo 

deferimento. Caso o Comitê julgue pelo indeferimento, o recurso será encaminhado para 

deliberação final da Presidência do IPEA. 

 

8.  DA CONCESSÃO DA BOLSA 

8.1. O (A) candidato (a) deverá manifestar interesse de assumir a bolsa, pelo e-mail 

pnpd@ipea.gov.br, imediatamente após a publicação dos resultados, sob pena de não ter a 

bolsa implementada. 

8.2.  As bolsas serão concedidas na duração prevista em conformidade as Portarias IPEA Nº 

491, de 28 de dezembro de 2010 e N° 492, de 29 de dezembro de 2010, e com base no 

item 2 da presente Chamada, mediante a apresentação, no prazo determinado por 

comunicação oficial do IPEA, dos seguintes documentos: 

a) Formulário de Solicitação de Bolsa; 

b) Termo de Compromisso assinado em duas vias; 

c) Autorização da instituição de origem para atuação no projeto (para candidatos vinculados 

a órgãos públicos); 

d) Cópia da carteira de identidade (autenticada); 

e) Cópia CPF (autenticada); 

f) Comprovante de Residência (emitido nos últimos 90 dias); 

g) Cópia do Comprovante de escolaridade (autenticada); 

h) Comprovante Bancário de conta corrente. 

8.3. As publicações científicas e qualquer outro meio de divulgação de trabalho de pesquisa, 

apoiados pela presente Chamada, deverão citar, obrigatoriamente, o apoio do IPEA. 

8.4. Caso haja desistência do selecionado ou cancelamento da bolsa, poderá ser convocado 

o segundo colocado e assim sucessivamente, a fim de dar continuidade às atividades do 

projeto de pesquisa. 

8.5. Após o término do projeto os pesquisadores poderão ser convocados para atuar como 

colaboradores do IPEA. 

 

9. CANCELAMENTO DA CONCESSÃO 

A Bolsa de Pesquisa poderá ser cancelada pela Diretoria responsável a qualquer momento, 

de acordo com seu interesse e conveniência, sem prejuízo de outras providencias cabíveis, 

em decisão devidamente fundamentada, não implicando qualquer tipo de indenização e não 

cabendo qualquer tipo de recurso por parte do bolsista.  

 

 

mailto:pnpd@ipea.gov.br
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10.  PERMISSÕES E AUTORIZAÇÕES ESPECIAIS  

É de exclusiva responsabilidade de cada candidato adotar todas as providências que 

envolvam permissões e autorizações especiais de caráter ético ou legal, necessárias para a 

execução do projeto.  

 

11.  DOS AJUSTES DOS PROJETOS APROVADOS 

O projeto aprovado poderá sofrer ajustes junto à Diretoria interessada, visando adequação ao 

Plano de Trabalho do IPEA e as suas metas institucionais. 

 

12.  DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  

As informações geradas com a implementação das propostas selecionadas serão de domínio 

IPEA, disponibilizadas em sua base de dados, com divulgação ao público. 

 

13.  ANEXO 

ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA DE CONCESSÃO DE BOLSA PESQUISA  
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ANEXO I 

 

TERMO DE REFERÊNCIA DE CONCESSÃO DE BOLSA PESQUISA 

 

1. TÍTULO DO PROJETO 

 

“Tópicos em defesa da concorrência” 

 

2. PROPÓSITO DO TRABALHO 

 

O Acordo de Cooperação Técnica entre o Cade e o Ipea visa "estabelecer parceria para a 
elaboração de estudos concernentes às revisões de atos de concentração, condutas 
unilaterais, avaliações ex-post e a questão da detecção e identificação de cartéis em 
licitações". Dentro desse projeto, foi submetido e aprovado pelo Fundo de Defesa dos Direitos 
Difusos um Plano de Trabalho que visa "Desenvolver e testar empiricamente ferramentas para 
agilizar a detecção de cartéis e, uma vez estes investigados e condenados, dar suporte à 
quantificação dos danos por eles causados". Este conhecimento será sistematizado na forma 
de uma Proposta de Manual de Métodos Proativos de Detecção de Cartéis, (doravante 
Manual) e de uma Proposta de Guia de Análise de Quantificação de Danos Causados 
por Cartéis e Bid-Rigging (doravante Guia). Além disso, esses dois conjuntos de 
metodologias serão testados empiricamente em dois relatórios de estudos de caso setoriais. 

Sabe-se que o prejuízo causado por cartéis ao redor do mundo é muito substancial, embora 
seja difícil quantificá-lo com precisão. A Comissão de Competição da OCDE efetuou uma 
sondagem sobre os casos de cartéis conduzidos pelos seus Membros entre 1996 e 2000, em 
uma tentativa de aprender mais sobre os prejuízos dos cartéis. Os países respondentes 
descreveram um total de 119 casos, mas em muitos destes não foi possível estabelecer os 
prejuízos. Ainda assim, o volume do comércio afetado pelos apenas 16 maiores casos 
relatados na sondagem da OCDE, excedeu a quantia de US$ 55 bilhões em todo o mundo. 
Desta forma, fica claro que a magnitude dos prejuízos dos cartéis é de muitos bilhões de 
dólares anualmente (http://www.oecd.org/competition/cartels/1935129.pdf). 

Os programas de anistia/leniência continuam a ser a medida de detecção de cartéis mais 
eficaz. No entanto, a excessiva dependência dos programas de anistia/leniência pode 
prejudicar a própria eficácia dos programas de leniência, pois pode prejudicar a probabilidade 
de que a conduta do cartel possa ser detectada fora do programa de leniência. Uma 
combinação de ferramentas que possa incluir medidas de detecção proativa e reativa é 
considerada a mais efetiva. A detecção proativa inclui o uso de filtros. Existem duas 
abordagens gerais de filtragem: i) uma abordagem estrutural, que inclui a análise das 
características estruturais e de produtos de um mercado ou indústria específica que tornam 
as estratégias colusivas de sucesso mais prováveis; e ii) uma abordagem comportamental, 
que inclui a identificação através do rastreio do comportamento das empresas ou dos 
resultados de mercado que possam resultar de uma estratégia colusiva 
(http://www.oecd.org/daf/competition/exofficio-cartel-investigation-2013.pdf). 

 No Brasil, os cartéis são a prática anticompetitiva mais em evidência nos últimos anos. O foco 
principal do Cade desde sua reestruturação em 2011-2012 tem sido a investigação de 
condutas anticompetitivas e exclusionárias, dentre as quais os cartéis e o ajuste de vantagens 
em licitações (bid-rigging). Em 2016, houve 31 processos administrativos julgados pelo 
Tribunal, dos quais 20 eram de cartéis. Também pelo organograma disponível em 2016 (cf. 
Relatório de Gestão 2015), a Superintendência-Geral do Cade (SG-CADE) tinha 8 
coordenações gerais, das quais três se dedicavam exclusivamente a cartéis (nacionais, 
internacionais e bid-rigging). 

http://www.oecd.org/competition/cartels/1935129.pdf
http://www.oecd.org/daf/competition/exofficio-cartel-investigation-2013.pdf
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A SG-CADE tem investido pesadamente em técnicas de detecção de bid-rigging e 
coleta de dados por meio do Projeto Cérebro, o qual foi compartilhado com o Ipea por meio 
do Acordo de Cooperação Técnica de março/2017, com validade de cinco anos. Muitos 
desses dados, porém, ainda precisam ser compatibilizados com o Data Warehouse 
Comprasnet (que o Ipea já tem internalizado) e outras bases de dados públicos que o Projeto 
IpeaDataLab, da Assessoria Técnica da Presidência do Ipea coordena e busca internalizar e 
tornar interoperáveis, graças à facilitação de acesso propiciada pelo Decreto 8789/2016. Os 
recursos do FDD ajudarão a custear as despesas com programação e manutenção dessas 
bases, essenciais para o avanço da aplicação de técnicas de detecção de bid-rigging 
compiladas pelo Projeto Cérebro, e para que o Ipea, em colaboração com pesquisadores de 
outras instituições de excelência possa aperfeiçoar e complementar o rol de técnicas de 
detecção de cartéis, utilizando-se de conceitos da Teoria Econômica, da Mineração de Dados 
e da Análise de Redes Sociais. Tais técnicas serão aplicadas, em seguida, a dados do Projeto 
Cérebro e a dados coletados de setores específicos, tais como GLP, postos de combustíveis 
e medicamentos e produtos para saúde. 

Outro ponto sobre cartéis é a quantificação dos danos causados. Nas jurisdições de 
tradição mais antiga em defesa da concorrência (EUA e Comunidade Europeia), já existem 
padrões mínimos de indenizações em ações sobre infrações ao direito da concorrência. Na 
Comunidade Europeia, esse padrão foi introduzido pela Comunicação da Comissão de 
13/06/2013, que instituiu o Guia Prático de Quantificação dos Danos nas Ações de 
Indemnização com base nas Infrações aos Artigos 101º e 102º do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia (TFEU) –
http://ec.europa.eu/competition/antitrust/actionsdamages/quantification_guide_pt.pdf . 
Nos EUA, como tanto a condenação como as indenizações são decididas no Judiciário, a 
quantificação acabou sendo construída por jurisprudência, mas destacam-se os métodos de 
quantificação “Antes e Depois” e de comparação de mercados (yardstick). Enquanto isso, no 
Brasil, fora as multas aplicadas pelo Cade e recolhidas ao FDD, não existe uma tradição de 
busca de reparação judicial pelos principais prejudicados pelas condutas anticompetitivas, 
nem individualmente nem em ações de classe, embora o avanço da Operação Lava Jato já 
propicie esse tipo de comportamento, a começar pela Advocacia Geral da União e outras 
instituições públicas. 

O rigor científico e metodológico a ser obtido permitirá que, num futuro próximo, o Tribunal do 
Cade constitua uma jurisprudência robusta como a da UE para a mensuração e reparação 
dos danos causados pelos cartéis e bid-rigging. Como valor de base a ser revisto, vale notar 
que em 2017 as multas totais aplicadas pelo Cade somaram 129 milhões de reais, dos quais 
128 milhões referiam-se a cartéis. No mesmo ano, as contribuições pecuniárias aplicadas pelo 
Cade somaram 846 milhões de reais, dos quais 839 milhões referiam-se a cartéis. Portanto 
aperfeiçoar os métodos proativos de detecção de cartéis e bid-rigging e a mensuração de 
seus danos é uma política pública de enorme retorno para o Poder Público e os contribuintes 
na medida em que (i) aumenta a arrecadação de multas do Cade que, em última análise, são 
a principal fonte de financiamento do FDD; (ii) dissuade o sobrepreço nas compras públicas e 
para os consumidores (na medida em que dissuade o sobrepreço presente nos bens e 
serviços adquiridos no mercado privado). 

 

3. ATIVIDADES A SER DESENVOLVIDA PELO BOLSISTA 

 Apoiar na extração e tabulação de dados das bases fornecidas pelo Projeto;  
 Apoiar na programação de raspagem de dados de portais públicos relacionados 

com compras públicas;  
 Elaborar pequenas resenhas sobre o assunto.  

 

http://ec.europa.eu/competition/antitrust/actionsdamages/quantification_guide_pt.pdf
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4. RESULTADOS ESPERADOS 

 Proposta de Manual de Métodos Proativos de Detecção de Cartéis e Bid-Rigging, 
(doravante Manual), descrevendo aspectos conceituais e práticos das ferramentas de 
detecção e revisão da experiência prática nacional e internacional.  

 Proposta de Guia de Análise de Quantificação de Danos Causados por Cartéis e 
Bid-Rigging (doravante Guia), que descreverá os aspectos conceituais da 
quantificação de danos causados por cartéis e bid-rigging, métodos e modelos 
empíricos empregados na quantificação, revisão das melhores práticas internacionais 
e critérios de escolha entre modelos e definição de valor de dano.  

 Relatório contendo a aplicação dos métodos resenhados (tanto de detecção como de 
quantificação) a estudos de casos brasileiros.  

 


