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Algumas macro-orientações definidas para este presente 
ciclo 2012-15 foram pensadas e maturadas para produzir 
modificações consideradas substantivas e urgentes na forma 
como a instituição está organizada para operar. Entre as 
principais orientações pode-se citar, entre outras:

• O desenvolvimento de projetos e pesquisas deve ter 
prazo maior, no mínimo para 2 anos, para sua execução;

• As avaliações e estudos devotados à política pública 
devem ter caráter e perspectiva multidisciplinar;

• O trabalho em rede será estimulado e, sempre que pos-
sível, o trabalho conjunto com parceiros institucionais.

Definido o novo ciclo como sendo de 2012 a 2015, passou-
-se ainda a ser prevista uma maior frequência para os processos de 
revisão dos planos de trabalho, particularmente pelos impactos 
causados pelas diversas demandas externas – originadas no mais 
das vezes pelo ritmo próprio como se dá a agenda de trabalho 
no executivo federal – , exigindo que se projete um determinado 
tempo de reserva para atendimento destas necessidades. 

As metas globais a que o Ipea se submete cumprir 
neste ano de 2012 continuam a seguir, do ponto de vista 
estrutural, o conjunto de sete eixos do desenvolvimento 
brasileiro, quais sejam: 

1. Inserção Internacional Brasileira Soberana;

2. Macroeconomia para o Desenvolvimento;

1. INTRODUÇÃO

A institucionalização do Planejamento Estratégico do Ipea 
em 2008 criou uma nova referência para os planos de trabalhos 
futuros da instituição, ao estabelecer novos direcionadores estra-
tégicos, os quais passaram a se integrar aos escopos dos estudos e 
pesquisas desenvolvidos a partir daí. De modo mais destacado, a 
organização dos trabalhos em torno de eixos temáticos e dos de-
safios institucionais pré-estabelecidos passou a ser preocupação 
constante de toda a instituição, gerando uma alteração qualitati-
va importante nas ações subsequentes.

Ao esgotar-se o período estabelecido na Portaria SAE/PR 
nº 47, de 08 de abril de 2010, um novo período, desta vez 
de quatro anos, foi estabelecido como referência para os tra-
balhos que seriam desenvolvidos. O objetivo desta mudança 
foi o de conduzir a instituição para elaboração de horizontes 
estratégicos mais largos no tempo de maneira a produzir visões 
prospectivas sobre si mesma e sobre o país.

No momento de elaboração deste plano de trabalho, com 
a avaliação dos impactos do planejamento estratégico de 2008 
e os avanços ocorridos no período posterior, já se iniciou uma 
nova etapa de conversas e escutas com os servidores da institui-
ção visando à definição de algumas alterações de rumo e mé-
todos. Os efeitos desta nova rodada já se poderão sentir neste 
novo processo de desenvolvimento de metas institucionais e na 
configuração dos projetos delas resultantes.
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2. METAS GLOBAIS

O Ipea planeja realizar prioritariamente onze (11) metas estra-
tégicas, conforme discriminadas abaixo, todas relacionadas a seis 
(6) macrofunções essenciais de seu plano de trabalho, quais sejam:

• Realização de estudos e pesquisas;

• Avaliação de políticas públicas;

• Assessoramento governamental;

• Desenvolvimento institucional;

• Cooperação técnica; e

• Publicações de pesquisas e documentos institucionais.

A) Realização de estudos e pesquisas

1. Realizar ao menos 128 estudos e pesquisas sobre as 
dimensões e estratégias do desenvolvimento brasileiro.

Trata-se da proposta de realização de estudos e pesqui-
sas, que implicam inclusive o desenvolvimento de tarefas 
de subsídio à formulação de políticas públicas. Pode-se dar 
como exemplo os seguintes projetos:

• Brasil em Desenvolvimento;
• Sistema de Indicadores de Percepção Social (SIPS);
• Presença do Estado no Brasil;
• Perspectivas do Desenvolvimento Brasileiro.

3. Estrutura Produtiva e Tecnológica Avançada e 
Regionalmente Integrada;

4. Infraestrutura Econômica, Social e Urbana;

5. Sustentabilidade Ambiental;

6. Proteção Social, Garantia de Direitos e Geração 
de Oportunidades;

7. Fortalecimento do Estado, das Instituições e da 
Democracia.

Entretanto, como é praxe a cada ano, o plano de 
trabalho se desdobra na realização de alguns grandes 
projetos orientadores. Para o ano em curso, além das 
diversas propostas de caráter mais setorial, as seguintes 
pesquisas serão estruturantes do programa de trabalho:

• Projeto Perspectivas do Desenvolvimento Brasileiro (Etapa 2);

• Projeto Brasil em Desenvolvimento 2012 (O Estado 
de Uma Nação);

• Presença do Estado no Brasil;

• Projeto Pobreza Extrema no Brasil;

• Conferência do Desenvolvimento.

De modo detalhado, apresenta-se a seguir as Metas Ins-
titucionais Globais 2012 do Ipea, em conformidade com 
Portaria No 70, de 30 de dezembro de 2011 da Secretaria de 
Assuntos Estratégicos da Presidência da República.
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• Gestão de águas no Brasil;

• Acompanhamento e análise das políticas de desenvol-
vimento rural;

• Segurança pública no Brasil;

• Do MDL às NAMAS: Perspectivas para o desenvolvi-
mento sustentável brasileiro.

D) Desenvolvimento institucional

4. Implementar 40 ações para o fortalecimento ins-
titucional do Ipea.

Atividades tipicamente voltadas ao desenvolvimento ins-
titucional, tanto nas áreas de gestão quanto nas áreas téc-
nicas. São exemplos deste quesito os seguintes projetos:

• Sistema de Indicadores de Percepção Social – SIPS;

• Prover soluções, recursos e instrumentos de apoio à pesquisa;

• NUMEPI - Estruturação do Núcleo de Metodologias 
e Desenho de Pesquisa (DIEST/NUMEPI);

• Desenvolver modelo de gestão do conhecimento.

5. Oferecer curso de capacitação em nível de pós-gra-
duação em questões relacionadas ao desenvolvimento 
brasileiro e à formulação, acompanhamento e avaliação 
de políticas públicas para, no mínimo, 12 servidores pú-
blicos brasileiros e/ ou estrangeiros.

B) Avaliação de políticas públicas

2. Participar de pelo menos 49 processos de acom-
panhamento e avaliação de políticas públicas

Esta dimensão procura focar-se em atividades de ava-
liação de políticas públicas com a isenção necessária para 
decisões a serem tomadas pelas diversas unidades do serviço 
público federal, estadual ou municipal. São exemplos desta 
modalidade os seguintes projetos:

• Avaliação de políticas públicas federais de Meio Am-
biente no Brasil;

• Avaliação dos resultados atingidos pelo Plano de Ação 
para a Prevenção e Controle do Desmatamento na Amazô-
nia Legal (Ppcdam);

• Acompanhamento e análise das políticas de saúde;

• Avaliação de instrumentos de Política Agrícola.

C) Assessoramento governamental

3. Participar em, pelo menos, 19 conselhos, co-
mitês e órgãos colegiados de políticas públicas ou 
atividades de assessoramento governamental.

Este item indica o grau de vinculação do Instituto a ou-
tras entidades, particularmente de cunho federal, de forma 
a assessorar estas no desenvolvimento de suas tarefas. São 
exemplos desta ação os seguintes projetos:
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 11. Realizar 47 Publicações Institucionais, confor-
me discriminado abaixo:

11.1. Publicar 12 edições da Revista Desafios do 
Desenvolvimento;
11.2. Publicar 3 edições da Revista Pesquisa e 
Planejamento;
11.3. Publicar 2 edições da Revista Planejamen-
to e Políticas Públicas;
11.4. Publicar 3 edições da Revista Tempo do 
Mundo;
11.5. Publicar 3 edições da Carta de Conjuntura;
11.6. Publicar 6 edições do Conjuntura em Foco;
11.7. Publicar 6 edições do Radar Tecnologia, 
Produção e Comércio Exterior;
11.8. Publicar 4 edições do Boletim Mercado de 
Trabalho: Conjuntura e Análise;
11.9. Publicar 1 edição do Boletim de Políticas 
Sociais: Acompanhamento e Análise;
11.10. Publicar 2 edições do Boletim Regional, 
Urbano e Ambiental;
11.11. Publicar 4 edições do Boletim de Econo-
mia e Política Internacional;
11.12. Publicar 2 edições do Boletim de Estado, 
Instituições e Democracia.

E) Cooperação técnica

6. Estabelecer ao menos 5 relações de cooperações 
técnicas nacionais e/ou internacionais em temas re-
lacionados ao desenvolvimento.

São exemplos deste item, as propostas de ACTs para este 
ano, como segue abaixo:

• Mobilização do conhecimento nacional em pesquisa 
empírica em Direito: Faculdade de Direito de Ribeirão Pre-
to da Universidade de São Paulo; Conselho Nacional de 
Justiça, por meio do TCT 007/2011 CNJ/IPEA e Secreta-
ria de Assuntos Legislativos do Ministério da Justiça.

• Quarta premiação “Objetivos do Milênio”: convenio 
com a ENAP e a Presidência da República.

 7. Organizar ao menos 98 eventos sobre estratégias 
e perspectivas para o desenvolvimento nacional 
com a participação de atores sociais.

F) Publicações de pesquisas e documentos institucionais

 8. Publicar ao menos 29 livros sobre as temáticas do 
desenvolvimento brasileiro e formulação e aperfei-
çoamento das políticas públicas.

 9. Publicar ao menos 98 Textos para Discussão Ipea.

 10. Publicar ao menos 33 Notas Técnicas e Comu-
nicados Ipea.



11  ................................  Metas Institucionais Globais e Intermediárias do Ipea para 2012 Metas Institucionais Globais e Intermediárias do Ipea para 2012  .................................10

 11. Realizar 47 Publicações Institucionais, confor-
me discriminado abaixo:

11.1. Publicar 12 edições da Revista Desafios do 
Desenvolvimento;
11.2. Publicar 3 edições da Revista Pesquisa e 
Planejamento;
11.3. Publicar 2 edições da Revista Planejamen-
to e Políticas Públicas;
11.4. Publicar 3 edições da Revista Tempo do 
Mundo;
11.5. Publicar 3 edições da Carta de Conjuntura;
11.6. Publicar 6 edições do Conjuntura em Foco;
11.7. Publicar 6 edições do Radar Tecnologia, 
Produção e Comércio Exterior;
11.8. Publicar 4 edições do Boletim Mercado de 
Trabalho: Conjuntura e Análise;
11.9. Publicar 1 edição do Boletim de Políticas 
Sociais: Acompanhamento e Análise;
11.10. Publicar 2 edições do Boletim Regional, 
Urbano e Ambiental;
11.11. Publicar 4 edições do Boletim de Econo-
mia e Política Internacional;
11.12. Publicar 2 edições do Boletim de Estado, 
Instituições e Democracia.

E) Cooperação técnica

6. Estabelecer ao menos 5 relações de cooperações 
técnicas nacionais e/ou internacionais em temas re-
lacionados ao desenvolvimento.

São exemplos deste item, as propostas de ACTs para este 
ano, como segue abaixo:

• Mobilização do conhecimento nacional em pesquisa 
empírica em Direito: Faculdade de Direito de Ribeirão Pre-
to da Universidade de São Paulo; Conselho Nacional de 
Justiça, por meio do TCT 007/2011 CNJ/IPEA e Secreta-
ria de Assuntos Legislativos do Ministério da Justiça.

• Quarta premiação “Objetivos do Milênio”: convenio 
com a ENAP e a Presidência da República.

 7. Organizar ao menos 98 eventos sobre estratégias 
e perspectivas para o desenvolvimento nacional 
com a participação de atores sociais.

F) Publicações de pesquisas e documentos institucionais

 8. Publicar ao menos 29 livros sobre as temáticas do 
desenvolvimento brasileiro e formulação e aperfei-
çoamento das políticas públicas.

 9. Publicar ao menos 98 Textos para Discussão Ipea.

 10. Publicar ao menos 33 Notas Técnicas e Comu-
nicados Ipea.



13  ................................  Metas Institucionais Globais e Intermediárias do Ipea para 2012 Metas Institucionais Globais e Intermediárias do Ipea para 2012  .................................12

Dimac – Diretoria de Estudos e Políticas Macroeconômicas

• Realizar ao menos 30 estudos e pesquisas na área de-
Macroeconômica;

• Participar de pelo menos 4 processos de acompanhamen-
to e avaliação de políticas públicas na área de macro economia.

Dinte – Diretoria de Estudos de Relações Econômicas e Po-
líticas Internacionais

• Realizar ao menos 11 estudos e pesquisas na área de-
Relações Econômicas e Políticas Internacionais;

• Participar de pelo menos 5 processos de acompanha-
mento e avaliação de políticas públicas na área de Relações 
Econômicas e Políticas Internacionais.

Diest – Diretoria de Estudos e Políticas e Política do Estado, 
das Instituições e da Democracia

• Realizar ao menos 6 estudos e pesquisas sobre Estado, 
Instituições e Democracia;

• Participar de pelo menos 8 processos de acompanha-
mento e avaliação de políticas públicas nas áreas de Estado, 
Instituições e Democracia.

3. METAS INTERMEDIÁRIAS

Disoc – Diretoria de Estudos e Políticas Sociais

• Realizar ao menos 34 estudos e pesquisas na área Social;

• Participar de pelo menos 14 processos de acompanha-
mento e avaliação de políticas públicas na área Social.

Dirur – Diretoria de Estudos e Políticas Regionais, Urbanas 
e Ambientais

• Realizar ao menos 30 estudos e pesquisas nas áreas 
Regional, Urbana e Ambiental;

• Participar de pelo menos 10 processos de acompanha-
mento e avaliação de políticas públicas nas áreas Regional, 
Urbana e Ambiental.

Diset – Diretoria de Estudos e Políticas Setoriais de Inova-
ção, Regulação e Infraestrutura

• Realizar ao menos 13 estudos e pesquisas sobre Inova-
ção, Regulação e Infraestrutura;

• Participar de pelo menos 8 processos de acompanha-
mento e avaliação de políticas públicas nas áreas de Inova-
ção, Regulação e Infraestrutura.
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Dides – Diretoria de Desenvolvimento Institucional

• Ter 12 processos estratégicos mapeados, redesenhados 
e implementados;

• Implantar ao menos 3 práticas de gestão em cada Co-
ordenação-Geral da Dides;

• Viabilizar pelo menos 3 fontes de financiamento para 
a execução da estratégia de fomento à pesquisa econômica 
social aplicada;

• Reduzir em até 15% o tempo do processo de contrata-
ção de consultores nos projetos estruturadores do Programa 
Ipea-Pesquisa;

• Publicar até 4 relatórios detalhando a execução orça-
mentária e financeira do Ipea ao longo do ano;

• Diminuir em 1% o custo médio real do bilhete aéreo 
adquirido pelo Ipea;

• Diminuir em 10% as despesas acumuladas com bilhe-
tes não utilizados;

• Apoiar pelo menos 2 projetos estruturantes que inte-
grem diversas áreas do Ipea;

• Implementar pelo menos 12 projetos estruturadores 
do Programa Ipea-Pesquisa;

Presidência   (Astec – Aspla – Ascom)

• Coordenar os projetos estruturantes do Ipea;

• Produzir o Relatório de Atividades 2011 do Ipea;

• Avaliar as Metas Institucionais do Ipea de 2011;

• Elaborar proposta com as metas globais e intermediá-
rias do Ipea para 2013;

• Implantar a nova página da Livraria no Portal Ipea;

• Organizar ao menos um prêmio para atores ou insti-
tuições relevantes ao processo de desenvolvimento brasileiro;

• Integrar as Bases de Dados BBE-IpeaData;

• Apurar mensalmente o Índice de Expectativa das Famílias 
(IEF) e o Índice de Qualidade do Desenvolvimento (IQD);

• Realizar ao menos 3 ações para a modernização e o 
aperfeiçoamento da Biblioteca e do Arquivo Central do Ipea.

Audin - Auditoria

• Executar 100% das ações previstas no PAAI – Plano 
Anual de Auditoria Interna.
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• Atingir pelo menos 70% de atendimento a demandas 
de sistemas de informação e bases de dados;

• Viabilizar 250 participações em ações de capacitação 
previstas no plano anual de capacitação;

• Capacitar 20% dos servidores da Dides no Programa 
de Desenvolvimento Gerencial;

• Garantir a participação de pelo menos 30 servidores 
em eventos considerados estratégicos para o Ipea;

• Atingir ao menos 90% de atendimento aos usuários 
de TIC;

• Realizar ao menos 4 ações de reconhecimento e valo-
rizaçãoc dos servidores;

• Atender a 80% das demandas de Apoio à Pesquisa;

• Obter índice de 90% de aprovação das atividades dos 
bolsistas.

• Efetuar a revisão de até 50% das Normas Internas de 
Gestão de Pessoas;

• Efetuar 5 iniciativas para desenvolver o modelo de 
Gestão de Pessoas;

• Reduzir em até 15% o tempo de tramitação dos pro-
cessos de afastamento;

• Disponibilizar 4 serviços de RH no sistema e-pedidos;

• Conseguir 90% de índice de atendimento aos usuários 
de gestão de Pessoas pelo sistema e-pedidos;

• Obter 60% de Índice de Satisfação dos usuários de 
serviços de gestão de Pessoas pelo sistema e-pedidos;

• Obter 80% de Satisfação em soluções de logística;

• Atingir 70% de Percentual de execução do plano de 
renovação e atualização da infraestrutura física: mobiliário, 
divisórias, pisos, etc;

• Obter 75% de infraestrutura de hardware (com rela-
ção ao PDTI);

• Atingir a pelo menos 60% de infraestrutura de softwa-
re (com relação ao PDTI);

• Ter 60% dos servidores da Dides com lacunas de com-
petências identificadas;
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